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Všeobecné pokyny5

VŠEOBECNÉ POKYNY K VESPERÁLU
PŮVOD TEXTŮ A NÁPĚVŮ

1. Texty vesperálu vychází z Liturgie hodin1 (dále jen „LH“), s drobnými úpravami, jež budou upřesněny níže. Zpěv se řídí Gilletovými Regulæ cantus,2 antifony
a nápěvy hymnů jsou vzaty zpravidla z Gilletova Antiphonaria (dále jen „AG“),3
v některých případech také z Matutina (dále jen „MG“)4 nebo Graduálu (dále jen
„GG“).5

Hymny
2. Hymny jsou převzaty z Liturgie hodin a podloženy dominikánskými nápěvy.
Výjimku tvoří několik hymnů s atypickým metrem, zavedených do liturgie v rámci
pokoncilní reformy, na které tedy neexistuje vhodný dominikánský nápěv – v těchto
případech byl i text hymnu převzat z AG.
3. Hymny jsou uvedeny paralelně česky a latinsky. Ke zpěvu se doporučuje latina,
protože nápěvy lépe odpovídají rytmu textu a odpadá problém s melismaty na slabikotvorném r a l.
4. Výběr nápěvů byl přizpůsoben současné liturgii hodin:
a) v temporálu nápěvy odpovídají AG,
b) pro všední dny během roku byl zvolen jeden nápěv,
c) pro sanktorál a společné texty jsou zásadně rozlišeny složitější nápěvy pro
slavnosti a svátky a jednoduché nápěvy pro památky. U památek se dále
rozlišují památky mučedníků, pastýřů apod., přičemž stejný nápěv (např.
o mučednících) je použit pro vlastní i společné texty.6
1

2
3
4
5
6

Liturgia Horarum iuxta ritum Romanum, editio typica altera, Romæ, 2000;
Liturgia Horarum: Proprium officiorum Ordinis Prædicatorum, R.P. Vincentii de Couesnongle
iussu editum, Romæ, 1982;
Liturgie hodin, vydání pro potřebu dominikánského řádu, Praha, 2000–2003.
Proprium Řádu kazatelů: Liturgie hodin, pracovní vydání pro vnitřní potřebu dominikánského
řádu, Praha, 2015.
Regulæ cantus ecclesiastici regularis iuxta ritum S.O.P., in: Processionarium iuxta ritum S.O.P.,
ed. Gillet, Romæ, 1933, str. 329 a násl.
Antiphonarium S.O.P. pro diurnis horis, R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ,
1933.
Matutinum seu Antiphonarium S.O.P. pro nocturnis horis maiorum solemnitatum, R.P. Martini
Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1936.
Graduale iuxta ritum S.O.P., R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1936.
Systém nápěvů z AG není v současné LH použitelný: ve společných textech byly nápěvy rozlišeny
podle stupně slavení (jejichž škála byla širší než dnes). U vlastních textů měly všechny hymny
daného svátku stejné metrum (což dnes již neplatí) a přiřazen jeden z nápěvů sanktorálu.
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Antifony k žalmům
5. V souladu s ustanovením IGLH, č. 274 byly pro psalmodii a evangelijní kantika
vybrány vhodné chorální antifony z AG. Ve všech případech jsou paralelně uvedeny
i antifony z LH, jejichž dělení je uzpůsobeno tak, aby umožňovalo jak recitaci, tak
zpěv recto tono nebo žalmovým nápěvem.
6. V žaltáři má každý žalm svoji vlastní antifonu. U chorálních antifon se zpravidla jedná o žalmové antifony (tj. vzaté z textu žalmu nebo kantika); v ostatních
případech byla z AG vybrána tematicky odpovídající antifona, s přihlédnutím k vesperálům užívaným ve Fribourgu a v Krakově.
7. V době velikonoční má žaltář stejné chorální antifony jako během roku, s přidaným Aleluja (nápěv dle AG 14), vyjma případů, kdy to odporuje smyslu antifony.
8. Svátky mají zpravidla pouze jednu chorální antifonu pro celou psalmodii. Celá
psalmodie se pak zpívá stejným nápěvem; kantikum Zj 19 se nezpívá responsoriálně, ale jako žalm:
a) při chorálním zpěvu se antifona zpívá pouze před prvním žalmem a po NZ
kantiku; jednotlivé žalmy na sebe plynule navazují a zpívají se bez inicia;
b) pro případ recitace má každý žalm svoji antifonu; zpívají se inicia.
9. Vlastní chorální antifony pro neděle a svátky:
a) neděle silných liturgických dob neměly v AG vlastní antifony, do vesperálu
byly vybrány vhodné antifony z ranních chval;
c) v sanktorálu jsou vlastní chorální antifony uvedeny pouze pro slavnosti
a svátky, které mají vlastní antifony v AG. U ostatních svátků se použijí
chorální antifony ze společných textů, u památek ze žaltáře;
d) společné texty svatých mají vždy jednu chorální antifonu pro celou psalmodii, vybranou ze společných textů z AG a přizpůsobenou novému uspořádání společných textů.

Antifony ke kantiku Panny Marie
10. Výběr chorálních antifon pro Magnificat se řídil následujícícmi pravidly:
a) všední dny během roku mají týdenní cyklus antifon dle AG;
b) neděle během roku mají vlastní antifony dle cyklu A, B, C, odpovídající nedělnímu evangeliu. Výběr byl převzat z krakovského vesperálu;
c) neděle, všední dny silných liturgických dob a svátky z temporálu mají vlastní
antifony, odpovídající LH, popř. vybrané podle mešního evangelia,
d) v sanktorálu mají vlastní antifony všechny slavnosti, svátky i památky, které
je mají v AG. V ostatních případech se použijí antifony ze společných textů;
e) společné texty svatých mají vždy vlastní antifonu, vybranou z AG a přizpůsobenou novému uspořádání společných textů.
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11. Stejně jako u psalmodie jsou vedle chorálních antifon vždy paralelně uvedeny
i antifony z LH pro případ recitace nebo zpěvu nápěvem kantika.

Responsoria
12. Responsoria jsou převzata z LH a podložena odpovídajícími nápěvy dle Regulí
cantus. Kromě toho jsou uváděny odkazy na responsoria prolixa v AG.

DOMINIKÁNSKÝ ZPŮSOB NOTACE

Notový klíč a transpozice

13. V chorální notaci se používají dva klíče: c a f . Tyto klíče však neuvádějí
absolutní výšku nápěvu, určují pouze polohu půltónů. Nápěv transponujeme tak,
aby se nám pohodlně zpíval.
14. Chorální nápěvy se zpravidla transponují tak, aby dominanta, která je současně recitačním tónem žalmu, byla na tónu a, u starších ladění na as; pro snazší zpěv
je možné jít i na g. Nejčastější transpozice uvádí následující tabulky:
a) Transpozice s dominantou na as:
tonus
I
II
III
IVA IVE
V
VI
VII VIII
dominanta
a → as f → as c → as d → as a → as c → as a → as d → as c → as
předznamenání 7b (8b) 3b (4b) 4b
4b
7b
4b 7b (8b) 4b
4b
initium
fes- es-f-as es-f-as as-ges- as-ges- des-f- fes- ges- es-f-as
ges-as
as
as
as ges-as ges-as

b) Transpozice s dominantou na g:
tonus
I
II
III
IVA IVE
V
VI
VII VIII
dominanta
a→g f→g c→g d→g a→g c→g a→g d→g c→g
předznamenání 2b (3b) 2# (#)
#
b
2b
# 2b (3b) b
#
initium
es-f-g d-e-g d-e-g g-f-g g-f-g c-e-g es-f-g f-f-g d-e-g

15. Snížení tónu h o půltón označuje značka , která v dominikánském zápisu platí
až do konce notového řádku, leda že je ukončena odrážkou .

Rytmus a pauzy
16. Obecně vzato jsou v dominikánském chorálu všechny noty přibližně stejně
dlouhé, s rozlišováním krátkých a dlouhých samohlásek (tzv. neutralizace vokálů).
Před mediací a koncem verše se trošku prodlužují slabiky od posledního přízvuku
včetně, poslední slabika pak má cca dvojnásobnou hodnotu. Je-li na poslední slabice
neuma o dvou notách, prodlužují se rovnoměrně obě noty; má-li však neuma tři
a více not, prodlužuje se jen poslední nota (ex usu).
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17. Liquescentní noty se vyskytují v latině u slov obsahujících dvojhlásky (autem,
eius) nebo skupiny souhlásek (omnes, sanctus) a napomáhají pečlivější výslovnosti.
a) má-li liquescentní hláska vlastní zmenšenou notu
, zpívá se na této notě,
jako by šlo o slabiku navíc (si-g-num). Zmenšená nota má plnou délku jako
ostatní noty, ale jen cca poloviční hlasitost (OmNES). Liquescence má plynule splývat s předcházející i následující slabikou, je třeba se vyhnout nepřirozenému odsekávání;
b) liquescence bez vlastní noty
pouze upozorňují na potřebu pečlivě vyslovit liquescentní slabiku, hudebně se neprojevují;
c) v češtině postrádají liquescence smysl a neberou se v úvahu.
18. Při zpěvu delších vět recitačním tónem je nutné dbát na to, aby se slabiky nesplývaly, ale aby byly všechny pečlivě vysloveny. Přízvuk významově zásadních slov
se může podtrhnout důrazem (voci impulsu) či pečlivější artikulací, ne však prodloužením.
19. Pauza vždy znamená prodloužení předcházející noty/neumy cca na dvojnásobek. Pauzy jsou trojího typu:
a) pauza minima znamená pouze prodloužení předcházející noty/neumy, nedělá se po ní nádech,
b) pauza media – může následovat menší nádech,
c) pauza maxima odděluje různé myšlenky v textu: dělá se po ní výrazná přestávka, která umožňuje plně se nadechnout.
20. Dvojčára sama o sobě není pauzou: označuje místo, kde se připojuje chór či
kde se chóry střídají, přičemž zpěv má plynule navazovat, leda že tam pauza patří
hudebně nebo významem textu.

Značení nápěvů v textu
21. Hymnus:
a) obloučky jsou vyznačeny v textu podtržením,
b) značkou ∆ nebo Dx. se označuje pravá doxologie, u nepravé doxologie se
uvádí číslo strofy (pomůcka pro rozlišení, zda se klanět).
22. Antifony pro recitaci:
a) dvojčárou || se označuje místo, kde se po incipit připojuje chór,
b) pro zpěv antifony žalmovým nápěvem označuje †|| dělení antifony na lichý
počet částí – incipit se tedy zakončí flexou, a ne mediací,
c) čára | naznačuje dělení textu: pauzu při recitaci, střídání mediace a terminace při zpěvu žalmovým nápěvem.
23. Žalmy:
a) žalmové nápěvy se označují podle posledního tónu terminace,

Základní nápěvy oficia9
b) značky: flexa se značí †, mediace *, vynechaná část nápěvu ~,
c) tučně se značí přízvučné slabiky mediace a terminace;
d) kurzívou se značí inicium, popřízvučné slabiky flexy, názvučné slabiky
mediace a terminace a „nota navíc“ v terminaci V modu,
e) podtržením se značí obloučky.
24. Orace:
a) značky: elevace se značí °, flexa †.
b) kurzívou se značí všechny slabiky mimo recitační tón (názvučné u elevace,
popřízvučné u flexy).

USPOŘÁDÁNÍ VESPERÁLU

25. Vesperál je uspořádán v pořadí, v jakém probíhá oficium: hymnář – žaltář –
– ostatní texty (tj. od krátkého čtení dále). Hymnář a „ostatní texty“ jsou dále členěny na texty pro liturgické doby (temporál), vlastní texty o svatých (sanktorál)
a společné texty o svatých (communia).
26. Psalmodie se zpravidla bere ze žaltáře nebo ze společných textů. V temporálu či
sanktorálu je uvedena pouze tehdy, má-li daný den či svátek vlastní chorální antifonu nebo vlastní žalmy.
27. Ordinárium je uvedeno na samém začátku knihy. Obsahuje i kantikum Panny
Marie s vyznačenými nápěvy.
28. V záhlaví každého dne nebo svátku jsou vedle značky  uvedeny odkazy na
všechny stránky potřebné pro dané oficium, včetně kantika Panny Marie s příslušným nápěvem (označeno M:).
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Bože, shlédni a pomoz.

Úvodní verš hóry

r

       

   

Pane, pospěš mi pomáhat. Sláva Otci i

                 

  

Synu, i Duchu svatému, jako byla na počátku i nynı́ i vždycky

       

  

a na věky věků. Amen. mimo dobu postnı́: Alelu-ja.
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#
#
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB  

Kantikum Panny Marie – tonus I D

ID

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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.
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#
#
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
Kantikum Panny Marie – tonus Ig

Ig

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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.
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#
#
  S    Ú H T  EB EB Ú S       EB EB 
Kantikum Panny Marie – tonus Ia

Ia

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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.
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#
#
#

B
E
B
E


Ú
S
S
B
E




 U
 EB  EB 
Kantikum Panny Marie – tonus II

II

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui ~po
tens est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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, * Abrahá
movi a jeho potomkům na věky.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus IIIa

III a

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus IIIa2

III a2

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus IV E

IVE

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui ~po
tens est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus IV A

IVA

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui ~po
tens est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

18

Základní nápěvy oficia

#
#
#





E
B
B
E



E
B
B
E

 
 BE 

Kantikum Panny Marie – tonus V

V

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus VI

VI

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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.
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Kantikum Panny Marie – tonus VIIa

VII a

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus VIId

VII d

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui potens
est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

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 sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus VIII G

VIIIG

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui ~po
tens est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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, * Abrahá
movi a jeho potomkům na věky.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie – tonus VIIIc

VIII c

M

agní-ficat

Magníficat~ * ánima mea Dóminum
et exsultávit spíritus meus * in
Deo salvatóre meo,
quia respéxit humilitátem ancíllæ
suæ. * Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes,
quia fecit mihi magna, qui ~po
tens est, * et sanctum nomen eius,
et misericórdia eius in progénies et
progénies * timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis
sui;
depósuit poténtes de sede * et exaltávit húmiles;
esuriéntes implévit bonis * et
dívites dimísit inánes.
Suscépit Israel púerum suum, * recordátus misericórdiæ,
sicut locútus est ad patres nos
tros, * Abraham et sémini eius
in sǽcula.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.

Velebí má duše Pána * a můj duch
plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou slu
žebnici: * 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, * Abrahá
movi a jeho potomkům na věky.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Prosby

Pro zpěv přímluv je možné použít následující nápěv, odvozený od litanií svatých.
Úvodní výzva i jednotlivé intence se vždy dělí na dvě části: první část odpovídá
flexe a druhá
- elevaci tonu orationis simplicis O.P.:

A
                  
A
Oslavuj-me... i Ducha svatého, a po
korně prosme:
       

 

                

          


  

  

Odpověď vychází z litaniové odpovědi Libera nos, Domine.
U kratších odpovědí se vynechá inicium, zakončení se řídí posledním přízvukem.
slaže,
vujpři
me...
svaté
ho,mua lipodu.
korrněPřijd’,
prosme:
rOBo
spěji Du
na cha
pomoc
své
Pane Ježı́ši.
Příklad:
nebo:

r

Bože, přispěj na pomoc svému li-du.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

r



   






Přijd’, Pane Ježı́ši.

Úvodní vybídnutí před modlitbou Páně
A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus:
Pokračujme v modlitbě prosbou o příchod Božího království:
Svoje chvály a prosby vyjádřeme slovy samého Krista:
Nyní posilněme své chvály a prosby modlitbou Páně:
Znovu chvalme Boha a prosme slovy samého Krista:
(ke Kristu) Vzpomeň na nás, Pane, až přijdeš do svého království,
a uč nás modlit se:
A nyní se podle příkazu našeho Pána Ježíše Krista odvažujeme
modlit:
Modleme se slovy, která máme od Krista, našeho Pána:
Modleme se, jak nám přikázal náš Pán:
Nyní říkejme (zpívejme) všichni modlitbu, kterou nám dal Kristus
jako vzor každé modlitby:
Modlitba Páně

  



    8
O tče náš, jenž jsi na nebesích, posvět’ se jméno tvé. Přijd’
   
  K         
 7

království tvé. Bud’ vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb
      
         7
  

Nápěv dle českého misálu

   

  

    8
O tče náš, jenž jsi na nebesích, posvět’ se jméno tvé. Přijd’
   
  K         
 7

království tvé. Bud’ vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb
      
         7

náš vezdejší dej nám dnes. A odpust’ nám naše viny, jako i my
     
     K        7

odpouštíme našim viníkům. A ne-uved’ nás v pokuše-ní, ale zbav
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nás od zlého.

Závěrečná modlitba

V textu orací je naznačeno dělení textu pro dominikánský tonus orationis simplex.
Elevace je značena °, flexa †, kurzívou pak všechny slabiky mimo recitační tón.
Zpívá se střídavě elevace a flexa. Při elevaci se z recitačního tónu klesá před posledním přízvukem, při flexe po přízvuku. Corpus orationis se dělí na 2–4 části a končí
vždy elevací. Dlouhá konkluze se (na rozdíl od římských nápěvů) dělí zásadně na
tři části a končí
flexou.
-





A 



 

Modleme se.

+

  

           

Prosı́me tě, všemohoucı́ Bože,

    

  

+

zbav nás tı́živého

       

  

otroctvı́ hřı́chu, * abychom ži-li ve svobodě, kterou nám přinesl

  



             

tvůj Syn, Ježı́š Kristus, + jehož narozenı́ se připravujeme oslavit. *

   

  

Nebot’ on s tebou

 

   

+

všechny věky věků.

          

v jednotě Ducha svatého * žije a kraluje po

r

 

Amen.
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-

 

Pán s vámi.

    

r

Požehnání

  

  

        

I s tebou. Požehnej vás všemohoucı́ Bůh Otec i



 

7

          K           7
Syn i Duch svatý.

A

r

Amen.

-

              
at’ na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky.  Amen.


Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého,



A   

v





  

Benedicámus Dómino.

A

Propuštění

r

    

De-o gráti-as.

Během velikonočního oktávu a na Seslání Ducha svatého:

                    
   v Bene dicá mus
  Dómino, allelúia, alle- lúia.

ómino.

r

Deo
De-o gráti-as. grá-ti-as,

Závěrečný verš
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.  R. Amen.

nebo česky:

Duše věrných zemřelých ať pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.

R. Amen.

Ad processionem27

SALVE REGINA

     
         





S
al- ve, Re- gı́na, Mater misericórdi- æ, vi- ta, dul  
                      
cédo, et spes nostra, sal- ve. Ad te clamá-mus éxsules fı́     
 




    
           
li-i He- væ. Ad te suspirá- mus geméntes et flen-tes in hac la                        

 
crimá-rum val- le. E-ia ergo, advocá- ta nostra, illos tu- os mise         
   
           
ri-cór- des óculos ad nos convér- te. Et Iesum, benedı́c-tum
  
      






      
 
fructum ventris tu- i, no-bis post hoc exsı́-li- um os- ténde.
                   

 




O cle- mens, o pi- a, o
dulcis Virgo Marı́- a.
     
   
 



T.P. Allelú- ia.
V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. (T. P. Allelúia.)
R. Da mihi virtútem contra hostes tuos. (T. P. 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. †
Překlad na str. 36.

R. Amen.
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Ad processionem

O LUMEN

    
                


O  lu- men Ec clé- 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.
        

 
T.P. Allelú-ia.

V. Ora pro nobis, beáte Pater Domínice. (T. P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. Allelúia.)

Orémus. †
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, °
ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, †
beáti Domínici, confessóris tui, Patris nostri, patrocínio sublevémur. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
R. Amen.
Ó světlo církve, učiteli pravdy,
růže trpělivosti, perlo počestnosti,
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma,
kazateli milosti, připoj nás k blaženým.
V. Oroduj za nás, svatý otče Dominiku,
R. aby 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.

Ad processionem29

O SPEM MIRAM

                      




 
O
spem miram quam dedı́sti mortis ho



 
    













    
ra te
flénti- bus, dum post mortem promı́sis- ti te pro
          
      


  
   
fu- tú- rum frá- tribus. Imple, Pater, quod di- xı́sti, nos tu- is
            
      

    
  
iu-vans prélú- ia.
cibus. T.P. Alle







       
      


Qui tot signis claru- ı́sti in ægró-rum córpo- ri- bus, nobis opem

 
v

        

   
ferens Christi, ægris medé-re móri- bus. r Imple.
                 
 


v Glóri- a Pa-tri et Fı́- li- o, et Spirı́- tu-i San-cto. r Imple.

        
  
vel T.P. Allelú- ia.




V. Ora pro nobis, beáte Pater Domínice. (T. P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. 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. †
R. Amen.

Překlad na str. 36.
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Ad processionem



  

AVE FLORUM FLOS



      











-ve, florum flos, Hyacı́nthe, omni flore

púri-or. Ave,

                       


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


     
ómni-um ad te confu- gi-énti-um. Ave, cæ- lés- tis ı́ncola:
                           


succúr- re prece sédula. O Hyacı́nthe sanc-tı́ssime, o con   
     
 
féssor dul- cı́ssime. T.P. Alle- lúia.

V. Ora pro nobis, beáte Hyacínthe. (T. P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. 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. †
R. Amen.
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.
V. Oroduj za nás, svatý Hyacinte,
R. aby 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.
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MANUM SUAM

               
M
a- num su- am apéru- it ı́nopi, et palmas su-as exténdit ad
                     




  


páuperem. Fortitúdo et decor induméntum eius: et ridé-bit in di-e

   

       


novı́ssimo. T.P. novı́ssimo, allelúia.

V. Ora pro nobis, sancta dómina Zdislava. (T. P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. Allelúia.)

Orémus. †
Deus, qui beátam Zdislavam per officia 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. †
R. Amen.
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)
V. Oroduj za nás, svatá paní Zdislavo,
R. aby 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.
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Ad processionem

LITANIÆ LAURETANÆ
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

V sobotu se po antifoně Salve Regina zpívají loretánské litanie.
Zpívají je střídavě versikuláři a celý chór.

 
      

  

ý riK
 e, e lé ison.
 r Chris te, e lé ison.
 Ký ri- e, e lé ison.


 K  ýri- e, elé ison. r Chris

  te, eléison.
 Kýri-e, eléison.
Chris te, au di nos.
 áu di nos.

 r Chris te, ex


Chris



  te, audi nos. r Chris
 te,ex áu di nos.


 lis,
Pa ter de cæ De- us.
 r Mise ré re no bis.


Fili,
Redémptor mundi, Deus,
Pater
de cæ- lis, De-us. r Miserére nobis. R. Miserére nobis.
Spíritus
Sancte, Deus,
R. Miserére nobis.
Sancta
unus Deus,
R. Miserére nobis.
  Trínitas,






  
San


 cta Ma rı́-  a, r O ra pro no bis.
San cta Marı́- a, r Ora pro nobis.
  Dei Génitrix,
R. Ora.
Sancta
R. Ora. Mater admirábilis,

     R . Ora.
   Virgo
 vírginum,


Mater
boni
consílii,
R. Ora.
Sancta

R. Ora.
Mater
. Ora. Mater Creatóris,
Spé cuChristi,
 ius tı́- ti- æ, r O raR

lum
 no bis.

Mater Salvatóris,
. Ora.
Mater
Ecclésiæ,
R
. pro
Ora.
 divínæ grátiæ, R. Ora. Virgo prudentíssima, R
Mater
R. Ora.
Spéculum ius tı́-ti-æ, r Ora pro nobis.
Mater
R. Ora. Virgo veneránda,
R. Ora.
  puríssima,
Virgo
prædicánda,
R. Ora.
Mater
castíssima,
R
.
Ora.
       
Mater




R. Ora.
invioláta,
R. Ora.
 Virgo potens,
 an




Virgo
clemens,
R. Ora.
Mater
R
.
Ora.
Re gı́naintemeráta,

 geló- rum, r O ra pro no bis.

R. Ora.
Mater
R. Ora. Virgo fidélis,
Re gı́naamábilis,
angeló- rum, r Ora pro nobis.
 
                     
  i,  qui tol lis pec cá ta mun
 Ag
 di, r Par ce no bis,
 nus De Dó mine.
Agnus De-i, qui tollis peccáta mundi,

r

Parce nobis, Dómine.



 







 
 
 
 
K
     


               
Chris
te, audi nos.
te, exáudi nos.
 r Chris






  no
Spé
 ti-æ, r Ora pro
culum
ius tı́bis.





 

 ctasapiéntiæ,
San
Marı́- a, r Ora pro nobis. 
Sedes
R
.
Ora.
Domus
áurea,
R
.
Ora.
Pater nostræ
de cæ- lis, De-us. r Miserére nobis.
Causa
. Ora. Fœ́deris arca,
R. Ora.
Vas spirituále,lætítiæ, R
R
.
Ora.
Iánua
cæli,
R. Ora.
      
Vas honorábile,




  Stella
matutína,
R. Ora.
          R . Ora.

Vas
devotiónis,
R. pro
Ora.nobis.
Salus infirmórum,
R. Ora.
Re gı́insígne
na ange
r Ora
 ló-tı́- rum,






Rosa
mýstica,
R
.
Ora.
Refúgium
peccatórum,
R. Ora.
Spé
cu
lum
ius
tiæ,
r
O
ra
pro
no
bis.

 
Turris
R. no
Ora.
SanctaDavídica,
bis. Consolátrix afflictórum, R. Ora.
Marı́- a, r Ora pro
Turris
ebúrnea,
R
.
Ora.
Auxílium Christianórum, R. Ora.
 

                       

 
  

  tol
 Ag nus
lis
peccáta
mun
di, r Parce nobis, Dómine.
  De-i, qui





Regı́na angeló- rum, r Ora pro nobis.
Spé culum
ius tı́-ti-æ, r Ora pro nobis.
Regína
R. Ora. Regína sine labe
 Patriarchárum,
Regína
origináli concépta,
R. Ora.
Prophetárum,
R. Ora.
Regína
Regína
Apostolórum,
R
.
Ora.
       R . Ora.
   Mártyrum,
    in cælum
  assúmpta,
    R . Ora.
Regína







Regína Confessórum,


 R . Ora.

 Regína
 mun
sacratíssimi
R. Ora.
Agnus De-i, qui tollis peccáta
di, r Par
ce nobis,Rosárii,
Dómine.
Sancta Marı́- a, r Ora pro nobis.
Pater de cæ- lis, De-us. r Miserére nobis.
ýri-e, eléison. r Christe, eléison. Kýri-e, eléison.
Ad processionem33

Regína famíliæ,
Regína
R. pro
Ora.nobis.
Regı́naVírginum,
angeló- rum, r Ora
Regína pacis,
Regína
Sanctórum ómnium, R. Ora.

 
              

Agnus De-i, qui tollis peccáta mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

r

  

R. Ora.
R. Ora.

  

Parce nobis, Dómine.
R. Exáudi nos, Dómine.
R. Miserére nobis.
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Ad processionem
Poté se zpívá Inviolata, opět střídavě versikuláři a celý chór.

    








       
I nvi-oláta, intacta et casta es, Ma rı́-a, quæ es effécta fúlgida 
       
         
cæli porta. O Mater alma Christi carı́ssima, súscipe pi-a laudum
  
                 

præcóni-a. Nostra ut pura péctora sint et córpora, te nunc flági 














 
    

tant devóta corda et ora. Tu-a per precáta dulcı́sona nobis concédas
     




             



véni-am per sǽcula, o benı́g-na, quæ sola invi-oláta

   

  

perman-

sı́s- ti. T.P. Alle-lú-ia.

REGINA CÆLI

V době velikonoční se místo Inviolata
zpívá vestoje antifona Vesel se, nebes královno:

   















    
          








 alle-lú-ia, qui- a quem
R  e gı́na cæli lætá- 
re,
me- 
  me


R
egı́
na cæli lætá- 
re, alle-lú-ia, quia quem







                           




ı́sti portá- re, allelú ia, re- sur-ré- xit,
 ru ré- xit, 
ru-ı́sti por-     táPo re,
Nanebevstoupení
Páně:
iamsuras-cén-dit,
allelú
ia,  re





          
        
  al-le- lú- ia: O-ra pro no bis  De- um,
  al le-    
 si- cut dixit,

  lú- ia:
si- cut
dixit,
al-le

  O-ra pro nobis De-um, alle







            lú-ia.
lú- ia.

Ad processionem35
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. (T. P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T. P. 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 Christum Dóminum nostrum. †
R. Amen.
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.
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.
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
R. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
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. 
R. Amen.
Pozn. V dominikánském ritu se po Regina cæli skutečně říká verš Ora pro nobis,
sancta Dei Genitrix, alleluia, zatímco v římském ritu se říká Gaude et lætare,
virgo sacrata, alleluia.
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Ad processionem

Překlad antifony Salve Regina
Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
V. Učiň mě, Panno, hodným tě slavit.
R. A dej mi 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.

Překlad responsoria 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. 
R. Naplň, otče.
* Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
R. Naplň, otče.
V. Oroduj za nás, svatý otče Dominiku,
R. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se. Bože, tys milostivě obohatil svou církev zásluhami a učením svého
vyznavače a našeho otce svatého Dominika; dej, ať jí na jeho přímluvu neschází
pomoc ve věcech časných a vždy prospívá ve věcech duchovních.
Skrze Krista, našeho Pána. 
R. Amen.

HYMNÁŘ
PRO LITURGICKÉ DOBY

TEMPORE ADVENTUS I

38

TEMPORE ADVENTUS
USQUE AD DIEM 16 DECEMBRIS

C



       

  

  

ónditor alme sı́derum, ætérna lux credénti-um,

  

         

 

Christe, redémptor ómni-um, exáudi preces súpplicum. A-men.

2. Qui cóndolens intéritu
mortis períre sǽculum,
salvásti mundum lánguidum,
donans reis remédium,

5. Te, Sancte, fide quǽsumus,
ventúre iudex sǽculi,
consérva nos in témpore
hostis a telo pérfidi.

3. Vergénte mundi véspere,
uti sponsus de thálamo,
egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.

Δ. Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.

4. Cuius forti poténtiæ
genu curvántur ómnia;
cæléstia, terréstria
nutu faténtur súbdita.



DOBA ADVENTNÍ I
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DOBA ADVENTNÍ
AŽ DO 16. PROSINCE

B

    

 

 

      

  

 

lahý Tvůrce hvězd zářivých, ty věčné světlo věrných svých,

          

Ježı́ši, Spasiteli všech, slyš tento prosebný náš zpěv. A-men.

2. Když viděls pln soucitu svět
do neodvratné zkázy spět,
ty jsi mu, když už umdléval,
sám sebe z lásky za lék dal.

5. Prosíme tebe pokorně,
náš soudce posledního dne:
už nyní chraň nás štítem svým
před zrádným šípem ďáblovým.

3. K večeru se svět skláněl již,
když jako ženich vycházíš
z komnaty stále zamčené
své Matky, Panny vznešené.

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

4. Před mocným majestátem tvým
pokleká každý s třesením,
jak pozemštan, tak nebeštan
a vyznává, žes jeho Pán.

TEMPORE ADVENTUS II

40

V



 

POST DIEM 16 DECEMBRIS

  

     

    

erbum salútis ómni-um, Patris ab ore pródi-ens,

     

Virgo be-áta, súscipe casto, Marı́-a, vı́scere. A-men.

2. Te nunc illústrat cǽlitus
umbra fecúndi Spíritus,
gestes ut Christum Dóminum,
æquálem Patri Fílium.
3. Hæc est sacráti iánua
templi seráta iúgiter,
soli suprémo Príncipi
pandens beáta límina.
4. Olim promíssus vátibus,
natus ante lucíferum,
quem Gábriel annúntiat,
terris descéndit Dóminus.

5. Læténtur simul ángeli,
omnes exsúltent pópuli:
excélsus venit húmilis
salváre quod períerat.
Δ. Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.



DOBA ADVENTNÍ II
41

PO 16. PROSINCI

T

     

      

 

o Slovo spásy lidı́ všech, jež vycházı́ z úst Otcových,

             





Mari-a Panno vejı́t nech do svatostánku útrob svých. A-men.

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

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

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

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

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

TEMPORE NATIVITATIS
USQUE AD EPIPHANIAM DOMINI

 Ú Ú S 
7
T

S

Ú
S





C hris
te, redémptor ómni-um, ex Patre, Pa-tris Unice,
  T Ú Ú  ² S
²  S ² Ú
7
solus ante princípi- um natus ineffa-bí-li-ter.
Ú Ú S 

T
7
S

S

Ú

 
 
2. Tu lumen, tu splendor Pa-tris, tu spes perénnis ómni-um,
  T  Ú Ú  ² S
²   S ²  Ú
7
inténde quas fundunt pre-ces tu-i per orbem sérvu-li.
 Ú Ú S 

T
7
S


Ú
S

  
3. Salútis auctor, ré-co-le quod nostri quondam córporis,
  T  Ú Ú  ² S
²    S ²  Ú
7
ex il-libá-ta Vírgi-ne nascéndo, formam súmpse-ris.
 Ú Ú S 

7
T
S

  
 S Ú 
4. Hic præsens testátur di- es, currens per anni círculum,
  T  Ú Ú  ² S
²   S ² Ú
7
quod so-lus a se-de Pa-tris mundi salus advéne-ris;
 Ú Ú S  7

T
S


Ú
S

 
 
5. Hunc cælum, terra, hunc ma-re, hunc omne quod in e-is est,
  T  Ú Ú  ² S
²    S²  Ú 
7
auctó-rem advéntus tu- i laudat exsúltans cánti-co.
 Ú Ú S  →


7
T
S


Ú
S





6. Nos quoque, qui sancto tu-o redémpti su-mus sánguine,
  T  Ú Ú 


A Nativitate Domini inclusive, usque ad Epiphaniam exclusive.
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DOBA VÁNOČNÍ
AŽ DO ZJEVENÍ PÁNĚ

Ú ÚS  
7
T

S

Ú
S



K  ris Úte, Vykupite-li náš, ty jediný jsi Otcův Syn
 T
Ú  ² ² S
7
   S² Ú 
a nevýslovný původ máš před celým světem stvořeným.
 Ú Ú S  

T
7
S

S

Ú

 
 
2. Ty Světlo, Otcův Pla-me-ni, naděje věčná věrných svých,
  T  Ú Ú  ² S
²    S ² Ú 
7
všimni si všu-de na ze-mi svých sluhů, tebe prosí-cích.
 Ú Ú S 

T
7
S


Ú
S

 
 
3. Původce spásy, pomni jen, že zrodem z lů-na svatého
  T  Ú Ú  ² S
²    S²  Ú 
7
jsi z Panny při-jal záro-veň podobu těla naše-ho.
Ú Ú S  

7
T
S

    S Ú 
4. To připomíná dnešní den, jenž navrací se po roce,
  T  Ú Ú  ² S
²   S² Ú 
7
vždyt’ a-by svět byl zachrá-něn, přicházíš z nebe od Otce.
 Ú Ú S 

7
T
S


Ú
S

 
 
5. Zem, moře, nebe s hvězda-mi i všechno to, co žije v nich,
  T  Ú Ú  ² S
²
7
  S ²  Ú 
jej, strůjce tvé-ho poslá-ní, dnes chválí v písních nadše-ných.
 Ú Ú S   →7

T
S

S

Ú


 
6. Ba i my, za něž tvo-je krev splatila dra-hé výkupné,
  T  Ú Ú 


Od slavnosti Narození Páně včetně, až do slavnosti Zjevení Páně (mimo).
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auctó-rem advéntus tu- i laudat exsúltans cánti-co.
 Ú Ú S 

7
T
S


Ú
S
 
  
6. Nos quoque, qui sancto tu-o redémpti su-mus sánguine,
  T  Ú Ú  ² S
²    S ² Ú 
7
ob di- em na-tá-lis tu- i hymnum novum concíni-mus.
 Ú Ú S 

T
7
S

S

Ú

  
Dx. Iesu, tibi sit gló-ri- a, qui natus es de Vírgine,
  T  Ú Ú  ² S
²   S ²  Ú  ֔ S
5. Hunc cælum, terra, hunc ma-re, hunc omne quod in e-is est,

cum Patre et almo Spí-ri-tu,

in sempitérna sǽcu-la. A-men.

T  Ú Ú  ² ² S
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7
  S ²  Ú 
jej, strůjce tvé-ho poslá-ní, dnes chválí v písních nadše-ných.
 Ú Ú S  

T
7
S

S

Ú


 
6. Ba i my, za něž tvo-je krev splatila dra-hé výkupné,
  T  Ú Ú  ² S
²   S² Ú 
7
pějem ti no-vý chvalozpěv slavíce naro-zení tvé.
 Ú Ú S  

T
7
S

    S Ú 
Dx. Bud’ sláva tobě, Je-ží-ši, zrozený Pannou nejčistší,
  T  Ú Ú  ² S
²    S²  Ú ֔ S


5. Zem, moře, nebe s hvězda-mi i všechno to, co žije v nich,

i Otci, Du-chu mi-losti

po všechny věky věčnosti. A-men.

SANCTÆ FAMILIÆ
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Dominica infra octavam Nativitatis

SANCTÆ FAMILIÆ IESU, MARIÆ ET IOSEPH

   






 
  
O
lux be-áta cǽ-li-tum et summa spes mortáli-um,
              
  
  


Iesu, cu- i do-mésti-ca
arrı́sit orto cá-ri-tas. A-men.
2. María, dives grátia,
5. Qua vestra sedes flóruit
o sola quæ casto potes
virtútis omnis grátia,
fovére Iesum péctore,
hanc detur in domésticis
cum lacte donans óscula;
reférre posse móribus.
3. Tuque ex vetústis pátribus
delécte custos Vírginis,
dulci patris quem nómine
divína Proles ínvocat:

Δ. Iesu, tuis obœdiens
qui factus es paréntibus,
cum Patre summo ac Spíritu
semper tibi sit glória. Amen.

4. De stirpe Iesse nóbili
nati in salútem géntium,
audíte nos, qui súpplices
ex corde vota fúndimus.
Vel tonus proprius, vide AG p. 377.



SVATÉ RODINY
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Neděle v oktávu Narození Páně

SVATÉ RODINY

    






 
  
B
laživé světlo ne-beské, naděje lidstva nejvyššı́,
         

       




tě úsměv lásky mateřské v jesličkách blažil, Ježı́-ši. A-men.
2. Maria, plná milosti,
5. Tu milost, kterou se váš práh
jen ty jsi hodna v náruč brát
do květů ctností odíval,
Ježíška a jej s něžností
nám dejte, by zas v rodinách
líbat, kojit a objímat.
duch pravé lásky přebýval.
3. V praotců sboru vznešeném
jediný strážce Mariin,
jejž nejmilejším ze všech jmen
nazýval otcem Boží Syn.

Δ. Ježíši, ty vždy s radostí
své rodiče jsi poslouchal,
ať Otci, Duchu milosti,
i tobě vždy zní píseň chval. Amen.

4. Vy, kteří k spáse lidí jste
z kořene Jesse zrozeni,
pokorné prosby vyslyšte,
jež nám teď z vděčné duše zní.
Nebo vlastní nápěv, viz AG str. 377.

SANCTÆ DEI GENETRICIS MARIÆ

48

Die 1 ianuarii

H
7
   S          Ú   
C orde natus ex Pa réntis ante mundi e-xórdi-um,
        

  
8
Alpha et Omega vocá- tus, ipse fons et cláusula

       ֔

 

 
S

ómni-um quæ sunt, fu-érunt quæque post fu- túra sunt. A-men.
SANCTÆ DEI GENETRICIS MARIÆ

2. Córporis formam cadúci,
membra morti obnóxia
índuit, ne gens períret
primoplásti ex gérmine,
mérserat quam lex profúndo
noxiális tártaro.

4. Ecce, quem vates vetústis
concinébant sǽculis,
quem prophetárum fidéles
páginæ spopónderant,
émicat promíssus olim:
cuncta colláudent eum!

3. O beátus ortus ille,
Virgo cum puérpera
édidit nostram salútem
feta Sancto Spíritu,
et puer redémptor orbis
os sacrátum prótulit.

Δ. Glóriam Patri melódis
personémus vócibus;
glóriam Christo canámus,
matre nato vírgine,
inclitóque sempitérnam
glóriam Paráclito. Amen.

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
49

1. ledna

 H S     
   Ú   
S yn zrozen ý z lůna Otce dříve nežli povstal svět,
               
Alfa i Omega zva- ný, věčný zdroj a cíl i střed
                ֔ S


všeho, co je i co bylo i co vzejde z příštích let. A-men.


MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

2 Na sebe vzal lidské tělo
a s ním údy smrtelné,
aby nezhynulo plémě
z prarodičů zrozené,
jež měl krutý zákon strhnout
do propasti pekelné.

4. Ten, kterého dávným věkům
hlas proroků zvěstoval,
a jej lidem pravdivými
slovy Písma sliboval,
nyní, když už přichází k nám,
radostně jej každý chval.

3. Nevýslovně blahá chvíle,
kdy panenské Matky klín
požehnaný svatým Duchem
zrodil spásu smrtelným
a kdy hošík – Vykupitel
tvář svou zjevil pokorným.

Δ. Bohu Otci dík a slávu
pějme hlasy vroucími,
sláva buď i tobě, Kriste,
Synu Panny jediný.
Také Duchu Těšiteli
ať chvalozpěv věčně zní. Amen.

7

8

TEMPORE NATIVITATIS II
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A EPIPHANIA DOMINI





Ad I Vesperas Epiphaniæ Domini

 

    
    


Q ui cúmque Christum quǽri-tis, óculos in altum tóllite:

             



illic licé-bit vı́se-re signum perénnis glóri-æ. A-men.
2. Hæc stella, quæ solis rotam
5. Illústre quiddam cérnimus
vincit decóre ac lúmine,
quod nésciat finem pati,
venísse terris núntiat
sublíme, celsum, intérminum,
cum carne terréstri Deum.
antíquius cælo et chao.
3. En, Pérsici ex orbis sinu,
sol unde sumit iánuam,
cernunt períti intérpretes
regále vexíllum magi.

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

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

Δ. Iesu, tibi sit glória,
qui te revélas géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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PO ZJEVENÍ PÁNĚ
První večerní chvály slavnosti Zjevení Páně

    






 
  
K
dokoli Krista hle-dá-te, do výšin o-či obrat’te.
         
        




Tam u-vidı́-te jedenkrát znamenı́ věčné slávy plát. A-men.
2. Ta hvězda, jež se krásou skví
5. Zříme tu světlo přejasné,
víc nežli slunce planoucí,
jehož zář nikdy nehasne,
roznáší zprávu po zemi,
nesmírné, slavné, vznešené,
že přišel k nám Bůh vtělený.
před nebem a vším zrozené.
3. Až z lůna světa, Persie,
z jejíchž bran slunce putuje,
mágové, znalci zkušení,
v tom královské zří znamení.

6. Toť všeho lidstva Vládce sám,
král Izraelův, jeho Pán.
Abrahámovi slíbený
i všemu jeho plemeni.

4. Praví si: Kdo tak mocný jest,
Δ. Ježíši, tebe každý chval,
ten mocný vládce jasných hvězd,
pohanům že ses ukázal,
před nímž se musí nebe chvět,
i Otce, Ducha milosti
mu sloužit světlo, ba i svět?
po všechny věky věčnosti. Amen.
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TEMPORE NATIVITATIS II

A Epiphania Domini

A II vesperibus Epiphaniæ,
usque ad Baptismatem Domini exclusive.

   






 
  
H ostis Heródes ı́mpi-e, Christum venı́-re quid times?
         
        


Non é-ripit mortá-li- a qui regna dat cælésti- a. A-men.
2. Ibant magi, qua vénerant
4. Novum genus poténtiæ:
stellam sequéntes prǽviam,
aquæ rubéscunt hýdriæ,
lumen requírunt lúmine,
vinúmque iussa fúndere
Deum faténtur múnere.
mutávit unda oríginem.
3. Lavácra puri gúrgitis
cæléstis Agnus áttigit;
peccáta quæ non détulit
nos abluéndo sústulit.

Δ. Iesu, tibi sit glória,
qui te revélas géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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Od Zjevení Páně

Od druhých večerních chval slavnosti Zjevení Páně,
až do svátku Křtu Páně (mimo).

      






 
  
P roč děsı́š se, zlý He-ro-de, že z nebe na zem Kristus jde?
         
        


Kdo na-bı́zı́ řı́š nebeskou, nevezme ti řı́š pozemskou. A-men.
2. Tři králové šli za hvězdou,
4. Hle, jeho moci další jev:
jak značila jim cestu tmou.
již rudne voda ve džbánech,
Šli světlo světlem vyhledat,
na rozkaz voda bytí své
šli Boha vyznat, dar mu dát.
změní ve víno perlivé.

3. Do průzračných vod sestoupil
Δ. Ježíši, tebe každý chval,
Beránek Boží, aby smyl
pohanům že ses ukázal,
z nás hříchy, sám všech hříchů prost,
i Otce, Ducha milosti
když vzal nás hříšné na milost.
po všechny věky věčnosti. Amen.
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IN BAPTISMATE DOMINI

Dominica post Epiphaniam

IN BAPTISMATE DOMINI
Ad I Vesperas

    










A
Patre Unigé-ni-te, ad nos venis per Vı́rginem,
         
        




baptı́smi ro-re cónse-crans cunctos, fide re-géne-rans. A-men.

2. De cælo celsus pródiens
éxcipis formam hóminis,
factúram morte rédimens,
gáudia vitæ lárgiens.

4. Mane nobíscum, Dómine,
noctem obscúram rémove,
omne delíctum áblue,
pie medélam tríbue.

3. Hoc te, Redémptor, quǽsumus:
illábere propítius,
clarúmque nostris córdibus
lumen præbe deíficum.

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

Ad II Vesperas

    






 
  
I mplénte munus dé-bi-tum Io-ánne, re-rum cónditor
         
         


Iordá-ne mersus hac di- e
2. Non ipse mundári volens
de ventre natus Vírginis,
peccáta sed mortálium
suo lavácro tóllere.

3. Dicénte Patre quod «meus
diléctus hic est Fílius»,
suménte Sancto Spíritu
formam colúmbæ cǽlitus.

aquam lavándo dı́-lu-it. A-men.
4. Hoc mýstico sub nómine
micat salus Ecclésiæ;
Persóna trina cómmanet
unus Deus per ómnia.
Δ. O Christe, vita, véritas,
tibi sit omnis glória,
quem Patris atque Spíritus
splendor revélat cǽlitus. Amen.
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Neděle po slavnosti Zjevení Páně

KŘTU PÁNĚ

První večerní chvály

      










O
d Otce Jednoro-zený, jdeš lůnem Panny na zemi.
         
        


Nás o-čišt’u-ješ vodou křtu

a věrné křı́-sı́š k živo-tu. A-men.

2. Přicházíš na zem z výsosti
v podobě lidské bytosti
dluhopis smrti vyplatit,
nám blahý život navrátit.

4. Buď s námi, Pane, zvláště teď,
vše temné z naší duše smeť,
smaž všechny její poklesky
a přines jí lesk nebeský.

3. Prosíme, Spasiteli náš,
přijď v lásce k nám a blahý jas
božského světla do srdcí
přines nám s láskou planoucí.

Δ. Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.

Druhé večerní chvály

    







 
 
K dyž vykonal svůj ú-kol Jan, jejž uložil mu Tvůrce sám,
         
        




Pán do Jordá-nu sestoupil
2. Mu, Synu Panny nejčistší,
nebylo třeba očisty,
chtěl ale smýt svou koupelí
hřích smrtelníků veškerý.

a jeho vody posvě-til. A-men.
4. V tom jménu plném tajemství
tkví svaté církve vítězství.
Tři osoby jsou vždycky s ní,
ač Učitel je jediný.

3. Hlas Otcův zazní do výšin:
„To je můj milovaný Syn!“
A v holubice podobě
také Duch svatý při tom je.

Δ. Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.
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TEMPORE QUADRAGESIMÆ
Usque ad Dominicam in Palmis exclusive.

 Ú  Ú  S ²  Ú S

   Ú

SÚ  8
A u-di, be-nígne Cónditor, nostras pre- ces cum flé-ti-bus, 
   Ú    S S  Ú  ² 
7


sacráta in abstinénti-a fusas quadra-gená-ri-a.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
8

2. Scru-tátor alme córdi-um, infírma tu scis ví-ri-um;
   Ú     S S Ú  ² 
7


ad te revérsis éxhibe remissi-ó-nis grá-ti-am.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
 8
3. Multum qui-dem peccá-vimus, sed parce confi-ténti-bus,
   Ú    S S Ú ² 
7


tu-íque laude nóminis confer medé-lam lánguidis.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
8

4. Sic corpus extra cónteri do-na per absti-nénti- am,
   Ú    S S  Ú  ²  
7


ieiúnet ut mens sóbri-a a labe prorsus crí-minum.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
8

Dx. Præsta, be-áta Trí-nitas, concéde, simplex Uni-tas,
  Ú    S S Ú ²  ֔ S


ut fructu-ó-sa sint tu-is hæc parci-tá-tis mú-nera. A-men.
Diebus Dominicis
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DOBA POSTNÍ

Až do Květné neděle (mimo).

Ú S    Ú S Ú 
L askavý Stvoři-te-li všech, slyš našich proseb snažný vzdech, 8

Ú

S Ú  ²  


7



S


je v postě po čtyřicet dní ti přednáší-me zkroušení.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
8

2. Ty, který srdce prohlížíš, o křehko- sti sil našich víš:
Ú    S S  Ú  ²  




 7
všem, co zpět v slzách k tobě jdou, dej s odpuště-ním mi-lost svou.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
8

3. Ač zhřeši-li jsme ve-lice, měj soucit s ka-jí-cími se
   Ú     S S  Ú  ²  
7


a tvému jmé-nu k větší cti bud’ lékem na-šich sla-bostí.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
 8
4. To zvláště dej nám, pro-síme, at’ postem tělo zkro-tí-me,
   Ú
   S S Ú  ²  

7


by hlavně duch s tvým přispěním střídmostí u-chránil se vin.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
 8
Dx. To, trojje-diný Bo-že, dej a v tom nám nejvíc pomá-hej,
  Ú     SS Ú  ²   ֔ S


at’ tato postní doba všem přináší po-žehna-nou žeň. A-men.
Ú Ú

S² 

V neděli

TEMPORE QUADRAGESIMÆ
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Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
I e-su, qua-dragená-ri-æ di-cátor absti-nénti-æ, 
  Ú    S S Ú ² 


qui ob salú-tem ménti-um præcéperas ieiú-ni-um,
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 

2. Adésto nunc Ecclé-si-æ, a-désto pæni-ténti-æ,
  Ú    S S Ú  ² 


qua supplicá-mus cérnu-i peccáta nostra dí-lu-i.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 

3. Tu retro-ácta crí-mina tu-a re- mítte grá-ti- a
  Ú     S S Ú  ²  


et a futú-ris ádhibe custódi- am mi-tíssime,
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 

4. Ut, expi- áti ánnu-is compuncti- ónis ácti-bus,
   Ú   S S Ú  ² 


tendámus ad pascháli-a digne colénda gáudi-a.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
Ú 



Ú   




In feriis

S S

Ú  ² 

Dx. Te rerum univérsitas, cle-mens, a- dóret, Tríni-tas,

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

8
7

8

7

8

7

8


֔ S

A-men.

7

8
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 Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
P ůst čtyři-cetidenní jsi posvětil, moudrý Ježí-ši, 
Ú   SS Ú  ² 





a k naší spá-se jedině přikázals, at’ se postíme.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
Ú

  


Ve všední dny

Ú 

 S S Ú

²  

abychom s ni-trem kajícím se vymani-li z mo-ci vin.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 
2. I nyní při své církvi stůj, k po-kání srdce vyburcuj,

8
7

8




Ú     S S  Ú  ²  




a před vina-mi příštími v lásce nás chraň a po-silni.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 

4. At’ skutky svého po-kání rok co rok očišt’ová-ni
   Ú    S S Ú  ²  


dosáhnem hlubší účasti na velkonoční slavnosti.
 Ú  Ú  S ²   Ú S    Ú S Ú 

Dx. At’ v poko-ře tě vesmír ctí, je-diný Bože v Tro-ji-ci,
Ú    S S  Ú  ²   ֔ S





též my tě o-milostněni novými ctí-me písněmi. A-men.


3. Spá-chané hříchy ted’ nám již kéž milos-tí svou očistíš

7

8
7

8

7

8
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HEBDOMADÆ SANCTÆ

  S H    

      S ²
7
S 
V exílla re- gis pró- de-unt, fulget crucis mysté-ri-um,

H T    
S

²
7




 S ² S 
  ²
quo carne carnis cóndi-tor suspén-sus est patíbu-lo;
  S H     ֔ 
²       S ² S 
7
2. Quo, vulnerá- tus ín-super mucróne di- ro lánce-æ,

H T    

²
S

7




S ² S 
  ²
ut nos lavá-ret crí-mine, maná- vit unda et sángui-ne.
  S H     ֔      
 S ² S 
²
7
3. Arbor decóra et fúl-gida, ornáta re- gis púrpu-ra,
   S  ²  H T    
7
 S ² S 
 ²
elécta digno stí-pi-te tam san-cta membra tánge-re!
  S H     ֔      

S ²S 
²
7
4. Be-á- ta, cu- ius brác-chi- is sæcli pepén-dit pré-ti-um;
 
H T    
S

²
7



 S ² S 
 ²
statéra facta est córporis prædam tulít-que tárta-ri.
  S H     ֔      
²
 S ² S 
7
5. Salve, a-ra, sal-ve, víc-tima, de passi-ó- nis glóri- a,

H T    

²
S
7




 S ² S 
  ²
qua Vita mortem pértu-lit et mor- te vi- tam réddi-dit!
→
  S H     ֔      
 S ² S 
²
7
6. O crux, ave, spes ú- nica! hoc passi-ó- nis témpo-re

H 
֔ ²

A Dominica in Palmis usque ad feriam IV Hebdomadæ sanctæ inclusive.
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S H 

VE SVATÉM TÝDNU

֔  ²       S ²
H le, s krá-lem prů- vod ko- rouhví, kříž vpředu ta- jemně se 8

H T    
S

²




 8
 
²
S

skví, vždyt’ na něm v mu-kách s tě-lem pněl, na-še- ho tě- la

 S H     ֔  ²       S ² 8
S² S

Stvoři-tel. 2. Kaleným ko- pím hlu- boce zasažen ra- nou do srd
H T    

²
S




  S ² 8
²
S  
ce, svou krev i s vo-dou vy-cedil, aby z nás vše- chny viny

S H     ֔  ²       S ²

S
S  7
smyl. 3. Zářivý stro- me vzne- šený, purpurem krá- le oděný,

H T    

²
S




 S ² S 7
 
²

jen tvůj kmen směl se hodným stát sva-tých se ú- dů dotý-kat.
  S H     ֔ 
²       S ² S 
7
4. Hle, cena svě- ta vý- kupná tíží ti slad-ce rame-na.

H T    

²
S




7
 S ² S 
  ²
Když svaté tě-lo zvá-žil jsi, zbavu- ješ pe- klo kořisti.
  S H     ֔ 
²       S ² S 
7
5. Čest Ol táři ti, O-bě-ti, jsou kruté mu- ky k slávě ti,

H T    

²
S




 S ² S  7
  ²
když smr-tí sko-sen ži-vot byl, nám smr- tí ži- vot vydo-byl.
→
  S H     ֔ 





 S ² S 7
²

6. Bud’, kří-ži, zdráv, všech na- děje! Když pašijo- vý čas ted’ je,
H 

  

Od Květné neděle až do středy Svatého týdne včetně.

H T    

²
S




 HEBDOMADÆ
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²
62  
qua Vita mortem pértu-lit et mor- te vi- tam réddi-dit!
  S H     ֔      
 S ² S 
²
7
6. O crux, ave, spes ú- nica! hoc passi-ó- nis témpo-re
   S  ²  H T    
7
 S ² S 
 ²
pi-is adáuge grá-ti- am re- ís- que de- le crími-na.
  S H     ֔ 
²       S ² S 
7
Dx. Te, fons salú- tis, Trí- ni-tas, colláudet omnis spí-ri-tus;

H T    

²
S




 S ² S ֔ S 
  ²
quos per crucis mysté-ri-um salvas, fove per sǽcu-la. A-men.


5. Salve, a-ra, sal-ve, víc-tima, de passi-ó- nis glóri-a,



H T    

²
S




 S ² S  7
  TÝDNU
²
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VE SVATÉM
když smr-tí sko-sen ži-vot byl, nám smr- tí ži- vot vydo-byl.
  S H     ֔ 
      S ²
²
S 7

6. Bud’, kří-ži, zdráv, všech na- děje! Když pašijo- vý čas ted’ je,

H T    

²
S





S ² S  7
  ²
 roz
hojni mi-lost vě-řících a hříš- ným od-pust’ každý hřích.

 S H     ֔  ²      
S ² S 7
Dx. Troji-ce, zdro- ji mi- losti, at’ každý tvor tě s chválou ctí.

H T    

²
S




S² S ֔ S

  ²
Spasené kří-žem ta-jemným obla- žuj věč-ně světlem svým. A-men.
5. Cest Oltáři ti, O-bě-ti, jsou kruté mu- ky k slávě ti,
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TEMPORE PASCHALI
USQUE AD ASCENSIONEM DOMINI

 Ú SÚ  


  T  
7

A d cenam Agni próvidi, sto-lis salú-tis cándidi,

 ֔ ³  ²
7

S  ²  ֔ Ú   
post tránsi- tum ma-ris Ru-bri Christo caná- mus príncipi.
S Ú   


Ú

7
 T   

2. Cuius corpus sanctíssimum in ara crucis tórridum,
  ֔³ 
²S  ²  ֔Ú    
7

sed et cru- órem róse-um gustándo, De- o vívimus.

 Ú  S  Ú 


7
 T  

3. Protécti paschæ véspero a devastánte ángelo,
  ֔ ³ 
² S  ² ֔ Ú  

7
de Phara- ónis áspe-ro sumus erépti impéri-o.

 Ú  S Ú   


  T  
 7
4. Iam pascha nostrum Christus est, agnus occísus ínnocens;
 ֔ ³ 
² S  ²  ֔Ú   
7

sinceri- tá-tis ázy-ma qui carnem su- am óbtulit.

 Ú  S  Ú  


7
 T  

5. O vera, digna hósti-a, per quam frangúntur tártara,
 ֔  ³ 
² S  ²  ֔Ú   
7

captíva plebs re-dími-tur, reddúntur vi- tæ prǽmi-a!
→

S

Ú


Ú



7
  T    



A Resurrectione Domini inclusive, usque ad Ascensionem exclusive.
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DOBA VELIKONOČNÍ
AŽ DO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 Ú  S  Ú  


 T  
7

U Beránkovy hostiny oděni rouchy bílými,

 ֔ ³  ²

S ²  ֔Ú    7
když Rudým mořem prošli jsme, Vlada-ři Kris-tu zpívejme.
SÚ   


Ú

7
  T  

2. Když jeho tělem posvátným, na kříži obě-tovaným,
 ֔ ³ 
֔Ú  
² S ² 
7

 
se sytí- me a pi-je-me jeho krev, v Bo- hu žijeme.

 Ú S  Ú  


7
 T 

3. Chráněni tímto pokrmem před smrtonosným andělem,
  ֔ ³ 
² S ²  ֔Ú    

7
svrhli jsme z beder kruté jho tyra-na be- zohledného.

 Ú  S Ú  


  T 
7

4. Kristus je naší paschou ted’, on sám se vydal za obět’
  ֔  ³ 
² S  ²  ֔Ú    
7

a místo přesnic našim rtům své tě-lo dá- vá za pokrm.

 Ú S  Ú  


7
  T  

5. Tys, nejčistější Oběti, zlo-mila vládu podsvětí.
  ֔ ³ 
² S  ²  ֔Ú    
7

Z otroctví lid je vykoupen, odmě-na ži- tí kyne všem. →
 S  Ú  7


Ú

  T   


Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně až do Nanebevstoupení Páně (mimo).



֔  ³  ²

S  ²  ֔ Ú  TEMPORE
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   PASCHALI I7
captíva plebs re-dími-tur, reddúntur vi- tæ prǽmi-a!

 Ú  S Ú  


  T  
7

6. Consúrgit Christus túmulo, victor redit de bárathro,
  ֔ ³ 
² S  ²  ֔Ú    
7

tyránnum trudens víncu-lo et pa-radí- sum réserans.

 Ú S Ú  


  T 
7

7. Esto perénne méntibus paschále, Iesu, gáudi-um
  ֔ ³ 
²S ² ֔ Ú    

7
et nos re- nátos grá-ti-æ tu- is tri-úmphis ággrega.

 Ú  S  Ú  


7
 T 

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

 ֔ ³  ²

S  ² ֔ Ú    ֔ S 
cum Patre et almo Spí-ri-tu, in sempitér-na sǽcula. A-men.
5. O vera, digna hósti-a, per quam frangúntur tártara,



 ֔ ³  ²
 VELIKONOČNÍ I S  ²  ֔ Ú    
7
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Z otroctví lid je vykoupen, odmě-na ži- tí kyne všem.

 Ú  S  Ú  7


  T  
6. Hle, Kristus, když vstal ze hrobu, jde z pekel v slavném průvo 
 ֔  ³ ²

S  ²  ֔Ú     7
du a brány nebes otevřev, vládce tmy vle- če v okovech.

 Ú S Ú   


  T  
7
7. Bud’ věčně, Kriste, věrným svým ple-sáním ve-li-konočním.

֔  ³ ²

S  ²  ֔ Ú   
7
Nás, milos-tí tvou vzkříše-né, vem k oslavě své vítězné.

 Ú  S  Ú  



 T   
7
Dx. Ježíši, každý tvor tě chval, ne-bot’ jsi slavně z mrtvých vstal,
  ֔  ³ 
² S  ²  ֔ Ú    ֔ S

5. Tys, nejčistější Oběti, zlo-mila vládu podsvětí.

i Otce, Ducha mi-losti at’ věčně vše- chno tvorstvo ctí. A-men.
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 Ú  S  Ú  


  T 
7

O rex ætérne, Dómine, semper cum Patre Fí-li-us,
  ֔ ³ 
² S  ²  ֔Ú    ֔ S 

iuxta tu- am i-mági-nem Adam plasmás-ti hóminem. A-men.


Vel ad libitum in feriis post octavam Paschæ:

2. Quem diábolus decéperat
hostis humáni géneris,
eius et formam córporis
sumpsísti tu de Vírgine.

5. Tu surrexísti, glóriam
a Patre sumens débitam;
per te et nos resúrgere
devóta mente crédimus.

3. Ut nos Deo coniúngeres
per carnis contubérnium,
datúrus in baptísmate,
Redémptor, indulgéntiam.

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

4. Tu crucem propter hóminem
suscípere dignátus es;
dedísti tuum sánguinem
nostræ salútis prétium.

∆. Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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 Ú  S Ú   


7
  T  

N áš Pane, tys ten věčný král a Syn, jenž trůní s Otcem svým,
  ֔ ³ 
² S  ²  ֔ Ú    ֔ S

Adama stvořils, by se stal obra-zu tvé- mu podobným. A-men.


Nebo ve všední dny po velikonočním oktávu:

2. Když podvedl ho zrádnou lstí
ďábel, sok rodu lidského,
ty z čisté Panny přijal jsi
tvar i jho těla našeho.

5. Tys byl po zmrtvýchvstání svém
Otcovou slávou odměněn,
teď i my s vírou žijeme,
že s tebou z mrtvých vstaneme.

3. Abys nás s Bohem usmířil,
jsi, Spasiteli, v těle žil,
abys nám mohl vodou křtu
smýt hřích a vrátit čistotu.

6. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

4. Ty z lásky k nám jsi vystoupil
na dřevo kříže potupné
a krví svou jsi zaplatil
za naši spásu výkupné.

∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.
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IN ASCENSIONE DOMINI

  S    S Ú  T  ²  
  
²
S
IN ASCENSIONE DOMINI




I



 Ú S 

 S     S Ú 

esu, nostra redémpti-o amor et de-sidéri-um,



 SS     S Ú   T  ²    ²

2. Quæ te vicit cleménti- a, ut ferres nostra crímina,

 S     S Ú 
   Ú S

crudélem mortem páti-ens, ut nos a mor-te tólle-res.
  S    SÚ
    T  ²    ²
S
De-us cre-átor ómni-um, homo in fi- ne témpo-rum.



Ú S  S 

   S Ú 

3. Inférni claustra pé-ne-trans, tu-os captí-vos rédimens;

  

8



7

8




  S    SÚ  T ²   
S
² 
  
4. Ipsa te co- gat pí- e-tas, ut mala nostra súperes

 S     S Ú 
   Ú S 

parcéndo, et vo-ti cómpotes nos tu-o vul-tu sá-ti- es.
  S    SÚ
 T ²   ²
S
 


5. Tu esto nos-trum gáudi-um, qui es futú-rus prǽmi-um;

 S     S Ú  ֔ S
   Ú S

sit nostra in te glóri-a per cuncta semper sǽcu-la. A-men.
victor tri-úmpho nóbi-li ad dextram Pa- tris ré-si-dens?

7

8

7

8

7

8
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 S    SÚ  T ²   
  
² 
S
V ýkupné na- še, Je-ží-ši, lásko a tužbo nejčistší,

 S     S Ú 
   Ú S 

tys Tvůrce věcí stvořených a člověk vě- ků posledních.
  S    SÚ
S
    T  ²    ² 
2. Jaký tě mu- sil soucit vést, žes naše hří-chy za své vzal,

 S     S Ú 
   Ú S 

že chtěl jsi muky smr-ti nést, bys kletbu smr- ti z li-dí sňal.
  S    SÚ
    T  ²    ² 
S
3. Proni-káš v ža- lář pe-kelný, propouštíš z ně-ho zajatce.

 S     S Ú 
   Ú S  

Vítězi, slávou oděný, po boku trů- níš u Otce.
  S   SÚ
S     T  ²    ² 
4. Kéž do-nutí tě soucit týž, že rány vin v nás zace-líš,

 S     S Ú 
Ú





S


nás podle slibu ušetříš a vlídnou tvá- ří po-tě-šíš.
  S    SÚ  T  ²   
S
² 
  
5. Ty bu-diž na- ší ra-dostí, odměnou ve tvé věčnosti,

 S     S Ú  ֔ S
  Ú S 

kéž naše sláva veškerá jen z tebe věč-ně vy-vě-rá. A-men.
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

8

7

8

7

8
7

8

7

8
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TEMPORE PASCHALI II

POST ASCENSIONEM DOMINI

           
V  eni, cre-átor Spı́-ri-tus, mentes tu-órum vı́sita,
           



A Ascensione Domini usque ad Pentecosten inclusive.

imple su-pérna gráti-a, quæ tu cre-ásti, péctora. A-men.

2. Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

3. Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

6. Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

4. Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti.

∆. Sit laus Patri et Fílio,
sancto simul Paráclito:
nobísque mittat Fílius
charísma Sancti Spíritus. Amen.
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DOBA VELIKONOČNÍ II

PO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  

Od Nanebevstoupení Páně až do slavnosti Seslání Ducha svatého včetně.

U



       

  

 

ž tvůrčı́ Duchu svatý přijd’ nitra svých věrných navštı́vit

      

      

a naplň Bo-žı́ milostı́ hrud’ naši, kterou stvořil jsi. A-men.

2. Ty Těšitel jsi nazýván,
dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,
zdroj živý, láska, oheň v ní
a posvěcení duchovní.

5. Odpůrce zažeň do dáli
a uděl nám mír trvalý,
ať se vždy pod tvým vedením
vyhneme vlivům škodlivým.

3. Tys dárce darů sedmerých,
prst Boží v dílech veškerých,
jsi slavný slib, jejž Otec dal,
jímž hrdla řečí požehnal.

6. Nauč nás Boha Otce znát,
líp jeho Syna poznávat
a v tebe, Duchu, od obou,
vždy věřit s myslí pokornou.

4. Zažehni světlo v myšlení,
svou láskou srdce prožehni,
v čem tělo klesá slabostí,
tam napřim síly milostí.

∆. Buď chvála Otci věčnému,
Synu i Duchu svatému,
kéž pošle nám Syn milosti
Utěšitele v hojnosti! Amen.
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IANUARIUS
Die 7 ianuarii

S. RAIMUNDI DE PENYAFORT, PRESBYTERI


     J        J   :
G  rande Raimúndi celebráte nomen, prǽsules, reges, populí     J       


 ֔ S
Memoria O.P.

que terræ, cuius ætérnæ fu-it univérsis cura salútis. A-men.

2. Quidquid est alta pietáte mirum
éxhibet purus niveúsque morum:
omne virtútum rutiláre cernis
lumen in illo.

3. Sparsa summórum moniménta Patrum
cólligit mira studiósus arte:
quæque sunt prisci sacra digna cedro
dógmata iuris.
4. Doctus infídum solidáre pontum
currit invéctus stádio parénti:
veste compónens baculóque cymbam
ǽquora calcat.
5. Da, Deus, nobis sine labe mores,
da viæ tutum sine clade cursum,
da perennátis sine fine vitæ
tangére portum.
Δ. Laus, honor, virtus Dómino perénnis,
qui, Deus simplex paritérque trinus,
nostra, Raimúndi précibus, remíttat
crímina vitæ. Amen.
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LEDEN
7. ledna

SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE

;
     J          J  
V  el ký je Rajmund, slavme jeho jméno, králové, vládci, náro     J  

       8
Památka OP

 ֔ S

dy a rasy, úsi-lí všecko, jež měl soustředěno kolem všech spásy.

2. Má vše, co hodno svrchované chvály,
A-men.
má
mravy čisté, jak ze sloní kosti,
a na něm spatříš, jak září a pálí
světlo všech ctností.
3. Biskupů římských rozhodnutí dávná
s mravenčí pílí sbírá, v celek spřádá,
co platí dále z posvátného práva
v zákoník vkládá.
4. On uměl zvládnout hlubin zrádné zášti,
po moři chvátá do španělské vlasti,
když s holí v ruce na řeholním plášti
hladinu brázdí.
5. Dopřej nám, Bože, bez poskvrny mravů,
dej celý život bez pohromy prožít
až vplujem v přístav v nekonečném blahu
tobě se kořit.
Δ. Přidruž se Pánu čest a chvála k slávě,
Bůh jednoduchý v Trojici tajemné
na Rajmundovy prosby ať laskavě
z nás hříchy sejme. Amen.

78Únor

FEBRUARIUS
Die 22 februarii

CATHEDRÆ S. PETRI APOSTOLI
Festum


               
D ivı́na vox te déli- git, pis  cátor, ac pro rétibus
   
  
   
remı́sque qua tu gló- ri-a cæli re-fúlges clávibus!

        
    
2. Tenax amóris prófe- rens ac dulce testimóni-um,
    




  
  
  
omnes amor quos lá- verat oves reg éndas áccipis.

                
3. Lapsus, supérno róbo- re tu petra stas Ecclési-æ,
 
                 
qua splendet illa sǽ- culis, nullis su bácta vı́-ribus.

                

 
                 
fratrésque firmas, pró- vidus tu ver-ba vi-tæ núnti- as.
      





 
 
5. Gregem fac unum, próspe- ra lætis in ævum frúctibus,
    





 



  

salvúmque ab hostis ı́mpetu ad lu- cis adduc pábula.

                
4. Tu, Petre, Christi orácu- lo luces ma-gı́ster ómni-um,





















→
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ÚNOR
22. února

STOLCE SVATÉHO PETRA, APOŠTOLA
Svátek


               
P ovolaltebe Božı́  hlas, rybáři, a ted’ za sı́-tě
   
  
   
i vesla, jaký skvě- lý jas nebes-kých klı́-čů zdobı́ tě.
  
        
    
2. Podnı́cen žhavou láskou svou svědectvı́ bla hé vydáváš.
    




 
  
  
Omyté láskou Kris-tovou ovce, jež máš vést, dostá váš.

                
3. Po pádu z nebe obrá- cen stáváš se ská lou pro cı́rkev.
 
                 
Ta s tebou zářı́ vě- kům všem, ji ne- vyvrá-tı́ zloby hněv.
      

  
    
















   
          
 

i jako bratřı́ o- pora, jimž všem zvěst spá-sy přiná šı́š.
  




        
 

5. Sjednot’ své stádo a dej mu, at’ spěje stá le k dobrému,

                 

chraň je před vlky dra- vými a u- ved’ na své pastviny.

   →
          
  
4. Petře, dle slibu Kristo- va se jako pastýř lidstva skvı́š

    






80Únor


  


 
salvúmque ab hostis ı́mpetu ad lu- cis adduc pábula.

                

6. Sit summa Christo glóri- a, qui nos det aulæ cǽlicæ
 
                   
5. Gregem fac unum, próspe- ra lætis in ævum frúctibus,

intráre per te iá- nu-am in sempi-térna gáudi- a. A-men.
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chraň je před vlky dra- vými a u- ved’ na své pastviny.

    
          

6. Bud’ Kristu sláva; kéž i nám hřı́šným k tvým mocným přı́mlu    
           
   
5. Sjednot’ své stádo a dej mu, at’ spěje stále k dobrému,

vám otevře brány do nebe, nás v ra- dost věčnou uve de. A-men.

82Březen

MARTIUS
Die 19 martii

S. IOSEPH, SPONSI B. MARIÆ VIRGINIS
AD I & II VESPERAS
Sollemnitas


  J   

     J  7

 
T e, Ioseph, célebrent ágmina cǽlitum, te cuncti résonent chris
     K         8
  

tí-anum chori, qui, clarus méri-tis, iunctus es ínclitæ casto fœ́dere
   ֔ S
Vírgini. A-men.

2. Almo cum túmidam gérmine cóniugem
admírans, dúbio tángeris ánxius,
afflátu súperi Fláminis ángelus
concéptum púerum docet.

3. Tu natum Dóminum stringis, ad éxteras
Ægýpti prófugum tu séqueris plagas;
amíssum Sólymis quæris et ínvenis,
miscens gáudia flétibus.
4. Eléctos réliquos mors pia cónsecrat
palmámque eméritos glória súscipit;
tu vivens, súperis par, frúeris Deo,
mira sorte beátior.
Δ. Nobis, summa Trias, parce precántibus;
da Ioseph méritis sídera scándere,
ut tandem líceat nos tibi pérpetim
gratum prómere cánticum. Amen.

HYMNÁŘ – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

83

BŘEZEN
19. března

SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

     J8






J


  
A t’ tě, Josefe, ctí zástupy nadhvězdné, at’ všichni křest’ané


     K    7
  

pějí ti píseň chval, vždyt’ pro tvé zásluhy tě k Panně vzneše-né

        ֔ S
nejčistší svazek připoutal. A-men.

2. Když jsi obtěžkanou Děťátkem vznešeným
uzřel svou snoubenku, jal tebe pochyb stín.
Anděl však zjevil ti, že v jejím lůně syn
byl počat Duchem nebeským.

3. Když se Pán narodí, blažen ho objímáš,
a potom prcháš s ním do krajin egyptských.
V městě ztraceného když najdeš, slzy máš
v očích radostí zářících.
4. Jiným až svatá smrt může ráj otevřít,
pak s palmou vítězství vejdou ve slávy říš.
Ty jak nebešťané Boha smíš živý zřít,
ba větších výsad okoušíš.
Δ. Svatá Trojice, nás ušetři kajících
a pro Josefovy zásluhy v kraje hvězd
pomoz nám vystoupit, abychom v písních svých
mohli ti věčně vzdávat čest. Amen.

84Březen

Die 25. martii

IN ANNUNTIATIONE DOMINI
AD I VESPERAS
Sollemnitas

                

A
gnóscat omne sǽculum venı́sse vitæ prǽmi-um;
 
     




 
   
post hostis áspe-ri iugum appáru- it re démpti-o.
                 

2. Isa- ı́-as quæ prǽcinit complét-a sunt in Vı́rgine;
 
     





   
annunti- ávit Angelus, Sanctus replé-vit Spı́ritus.
    









 


3. Ma-rı́- a ventre cóncipit verbi fidé-lis sémine;

     




 
   
quem totus orbis non capit, portant pu- éllæ vı́scera.
                 

4. Adam vetus quod póllu-it, Adam novus hoc áblu-it;
  
     





   
tu-mens quod ille dé- icit, humı́llimus hic érigit.

              



Dx. Christo sit omnis gló-ri-a, De- i Paréntis Fı́-li-o,
 
     




  
   
quem Virgo fe-lix cóncipit Sancti sub umbra Spı́ritus. A-men.
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25. března

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

A t’ celý svět se k pravdě zná, žeÚpřišla ži-tí odměna.
 S  ²  Ú
T Ú  S 



² S 
8
Z nás vykoupení strhlo jho tyrana ne- ú-prosného.
S Ú  S 

Ú
Ú

S

U
7
Ú S




2. Na Panně se div skutkem stal, jejž I-za-i- áš zvěstoval.
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


S
² S  
8
Sám anděl jí to oznámil a svatý Duch ji naplnil.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

3. Ma-ri- a Panna upřímná výro-kem Slova počíná
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


S 
² S  
8
a ten, jejž vesmír ne-pojme, už v jejím lů-ně nošen je.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

4. Co starý Adam zo-hyzdil, to nový Adam očistil,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
co tamten ubil pýchou svou, povznesl tento pokorou.

 S Ú    Ú U S Ú  S   S  8
Ú
S

Dx. Bud’ vždycky sláva nejvyšší Otco-vu Synu Ježíši, jenž št’astÚÚ
 ²  Ú
T


 S ֔ S
² S  
nou Pannou po-čat byl, když ji Duch sva-tý zahalil. A-men.


86Duben

IN ANNUNTIATIONE DOMINI
AD II VESPERAS
Hymnus Ave, maris stella de communi B. Mariæ Virginis, p. 138.

APRILIS
Die 20 aprilis

S. AGNETIS DE MONTEPULCIANO, VIRG., MON.
Memoria O. P.
pro monachiis: Festum

  S ²          Ú  
8
M agnæ di-es lætí-ti-æ: venérunt Ag
ni núpti-æ,

   
²    ֔ S
 Ú   S
et Agnes Agnum sé-quitur, Sponsóque sponsa iúngitur. A-men.

2. Vox Angelórum cóncinit,
lætánte cœtu súscipit
virgo beáta vírginem,
cæléstis Agni cómitem.

3. Signis corúscat váriis,
miris micat prodígiis,
confert salutem lánguidis,
vitámque reddit mórtuis.

Δ. Sit, Christe Rex piíssime,
tibi Patríque glória,
cum Spíritu Paráclito
in sempitérna sǽcula. Amen.
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ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Hymnus Zdrávas, hvězdo moří ze společných textů o Panně Marii, str. 139.

DUBEN
20. dubna

SV. ANEŽKY Z MONTEPULCIANA, PANNY, MNIŠKY
Památka OP
pro mnišky: svátek

       Ú 
8
A t’ velká ra-dost všude zní, je Beránkův den sva-tební,
    
²    ֔ S
 Ú   S
kdy se Snoubencem Anežka uzavřít sňa-tek nemešká. A-men.
 S  ² 

2. Andělé v nebi zpívají,
když nebešťané vítají
se svatou Pannou světici,
Beránka provázející.
3. Zázraky skví se četnými,
proslulá činy velkými,
ve zdraví mění nemoci
a mrtvým život navrací.

Δ. Ať, Kriste, Vládce přemocný,
tobě i Otci chvála zní,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas.
Amen.

88Duben

Die 23 aprilis

S. ADALBERTI,
EPISCOPI ET MARTYRIS

    ² K          H    J    8
 
P rǽsulum salve célebris coróna, et decus no- strum, pater et
       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 
 ² 
patróne, gáudi-um, virtus, ánimi volúptas má- xima salve.
    ² K          H    J      7
 
2. Tu De-o vi-tam téneram dicásti, tu graves ca- sus, ními-os labó    ²
  8
  K    S Ú  ֔  Ú ² 
res pro fide sancta pati-énter usque sus-tinu- í-sti. 3. Te su-um
 ² K          H    J         7
 
laudat pi-a gens Bohéma, te Polonó- rum célebrat catérva, Húnga  ² K    S Ú  ֔ Ú
   ²  K8
 
 ² 

ri lu-cis páriter salú-tant lau- de ma-gí-strum. 4. Vota cultó-rum
          H    J          8
Festum

 ²
  K    S Ú  ֔  Ú ²     ²   K 8
no-men célebrent, ab omni ho- ste re-mó-ti. 5. O Pater, cle-rum
          H    J          ² K 8
 
réfove precátu; sed nec afflí- gi pati-áre gentem: esto patró-nus
    S Ú  ֔ Ú
 ²     ²   K      7
bonus invocánti ómnibus ho-ris. 6. In fide re-cta soci-émur om     H    J          ² →
  K    8
nes, in fide re- cta mori-ámur omnes; quodque firmá-sti róse-o
 Ú


7
cápi-as tu-órum: semper exsúl-tent húmiles cli-éntes, qui tu-um
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23. dubna

SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

                     
 
K oruno slavná biskupů, čest tobě, ochránce, ot-če všech
                   
 
 
nás v každé době, radosti, chloubo, největší a vroucí ú- těcho

                   

 
srdcí. 2. Svůj život Bo-hu zasvětils už v dětství, pro svatou ví                     
 

ru mnoho protivenství nadlidských ná-mah na vinici Páně ne 
 














 
 
sls bez bázně. 3. Český lid v tobě ctí vlastního syna, i polský
                      
 
ná- rod si tě připomíná. Též mad’arský lid za dar světla z ne
    













  
 
be vá- ží si te-be. 4. Laskavě vyslyš svých ctitelů prosby, své
                      
 
chráněnce zbav nepřátelské hrozby, at’ celý ná-rod svaté jmé      
         
 

no tvé ctí v mí- ru a štěstí. 5. Přimluv se, Otče, za kněžstvo,
     
     
         
je obrod’, nenech svůj vlastní utiskovat národ. Bud’ zastáncem
         
 →
 
 
  
všech, kdo se k tobě hlá-sí, po všechny časy. 6. V pravé své ví    


Svátek

    S Ú  ֔ Ú
 ²     ²   K      7
bonus invocánti ómnibus ho-ris. 6. In fide re-cta soci-émur om     H    J          ² K    8
 
réfove precátu; sed nec afflí- gi pati-áre gentem: esto patró-nus

90Duben

 S Ú  ֔ Ú
   ²  K   7
 ² 

cru-ó-re, du- ret in ævum. Dx. Laus De-o Pa-tri, paritérque Na     H    J          ²
  K    8
to, morte qui vi- cta célebri tri-úmpho Spíritum Sanctum tríbu-it
 S Ú  ֔ Ú
 ²  ֔ S
poténtem, omne per ævum. A-men.
nes, in fide re- cta mori-ámur omnes; quodque firmá-sti

róse-o

Die 24 aprilis

IN CONVERSIONE S. AUGUSTINI

  S SÚ      

 H 

Memoria non obligatoria O.P.

M


      :

   7
 Û  




e-as Condi- tóri nos placátus sátage, atque rege gregem tu    Ú S   
 S SÚ    7
um sum-mum de-cus prǽsulum. 2. Amatórem paupertátis
H          Ú S
   
 U   Û 7
te colláudant páu-peres; assertórem ve-ri- tátis amant ve-ri iú     Ú S  

 

8




dices; frangis no-bis favos mellis de Scriptú-ris dísserens.
H 
→
  S S Ú               8
 

Ú S   U

agne Pater Augustíne preces nostras sús- cipe et per

3. Quæ obscúra pri-us erant nobis plana fá- ci-ens, tu de ver-

no tvé ctí v mí- ru a štěstí. 5. Přimluv se, Otče, za kněžstvo,
     
     
         91
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všech, kdo se k tobě hlá-sí, po všechny časy. 6. V pravé své ví                          
 


je obrod’, nenech svůj vlastní utiskovat národ. Bud’ zastáncem

  

     
              

nil svou krví dostatečně, at’ trvá věčně. Dx. At’ Bohu Otci a
                        
ře

 

svorní zůstávejme, ve víře pra- vé všichni umírejme. Cos upev-

           
 

   
mo-cí, Těšitele dá-vá, zní věčná slá-va. A-men.

s ním Synu jeho, jenž přemohl smrt a nám Ducha svého, rovného

24. dubna

OBRÁCENÍ SV. AUGUSTINA

H      7
  S SÚ       
A ugus tine, velký otče, skloň se k na-šim mo- dlitbám,
 Ú S   U   Û  
  
 8
popros za nás s láskou Tvůrce, usmiř ho a pomoz nám, a
          Ú S   
 S S7
tak doved’ svoje stádce jako pastýř k výšinám. 2. Chudí v toH          Ú 7
 Ú       
bě ctí, že vždycky chudobu jsi mi- loval, dobří soudci mi  7
 S   U   Û   




lu- jí tě, žes při pravdě věrně stál, medem jsi nás vskutku sy  Ú S
→
  8
 
  
S
Ú
 S
Nezávazná památka OP

til, v tvých o Písmu

promluvách. 3. To, co bylo dříve tem-

  Ú S
92Duben
       
  8
dices; frangis no-bis favos mellis de Scriptú-ris dísserens.
H         8




  S SÚ  
te colláudant páu-peres; assertórem ve-ri- tátis amant ve-ri iú-

  7
  Ú S   U   Û   




bis Salva- tóris dulcem pa-nem cónficis, et propínas potum vi:



    Ú S   


 S SÚ
tæ de psalmó-rum néctare. 4. Tu de vi-ta clericórum sanctam
H     
   Ú S   U   7

 
3. Quæ obscúra pri-us erant nobis plana fá- ci-ens, tu de ver-

 Ú




 
 

nent régi-am atque tu-o sancto duc-tu réde-unt
H     
  S S Ú      

S    8
ad pátri-am.
    Ú S 7
Dx. Regi regum salus, vita, decus, et impé- ri-um; Trinitáti laus et
    7

   U   Û  

  
honor sit per omne sǽculum, quæ concíves nos adscríbat super Ú S    ֔ S
 Û

scri-bis ré- gulam, quam qui a-mant et se- quúntur vi-am te-

nó-rum cívi-um. A-men.

S   U   Û   
  7
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lu- jí tě, žes při pravdě věrně stál, medem jsi nás vskutku sy  Ú S
 
  
 S SÚ    8
til, v tvých o Písmu promluvách. 3. To, co bylo dříve temH 
        Ú S
    
7
né, ty jsi pro nás zpří- stupnil, nám též ze slov Spa-si- te  U   Û            Ú 7

le sladký chléb jsi učinil a života nápoj z žalmů přesvatých
 H    8



 S   

 
 S S Ú
bě ctí, že vždycky chudobu jsi mi- loval, dobří soudci mi-

  
jsi



    Ú S  

U  Û

 



   Ú

S



 8
královskou,

   8
svatý vůdce, dosáhne vlast nebeskou.
H 
           8

svátnou; kdo podle ní s láskou žije, kráčí cestou


ve



vytvořil. 4. Pro své bratry sestavil jsi řeholi svou po-

S SÚ 
Dx. Králi králů bud’ čest, sláva, v něm je život, sí- la, moc, TroÚ S   U   Û   
7
 




jici at’ vzdá se chvála nyní a též na věčnost: kéž na seznam
       Ú S    ֔ S


tvých stopách,

nebešt’anů zapíše nás tvá milost. A-men.

94Duben

Die 25 aprilis

S. MARCI, EVANGELISTÆ

Festum
                       
 
M éntibus lætis tu-a festa, Marce, atque pergrá- tis celebrá                 
 
 
mus omnes, magna qui Christi tribu-ísse ple-bi te memo-rá
                      


mus. 2. Matris exémplis, vénerans amóre férvido Pe- trum, sé                   
 
   
queris fidélis, verba de Christi lábi-is ab ipso haus-ta re-cóndis.
                        
 
3. Spíritu accénsus, módico libéllo mira tu sum mi réseras
                 
 
   
Magístri gesta, tu narras quibus et loqué-lis ínstru- at orbem.
                           
 
4. Carus et Paulo, studi-ósus eius cordis ardó- res ímitans, labóras,
      
         
 
multa pro Ie-su
páteris, cru-ó-rem fund-is a-mánter.
                       
 
5. Laus, honor Christo, decus atque virtus, cuius et tes-tes vale                  
 
  
ámus esse, ac, tu-is escis recre-áti, in ævum cér- nere vultum.

 
A-men.
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25. dubna

SV. MARKA, EVANGELISTY


                  
T vůj svátek, Marku, s nitry radostnými slavíme vděční, když
                   
 
 
si slavné činy pro křest’anský lid tebou vykona-né při- pomí
              

 
náme. 2. Veden svou matkou, přilneš srdcem žhavým k svaté            
         

mu Pe- tru a věrně jdeš za ním. Kristova slo-va, jež od něho
     
         
 

slý-cháš, v srd-ce si vrýváš. 3. Z vnuknutí Du-cha zaznamenáš
                         
 
písmem zázračné či- ny vykonané Mistrem, i jeho slo-va, jimiž
       
       


 
lidstvu na-vždy dal poklad pravdy. 4. Byls drahý Pavlu, v hor                       
 



Svátek

           
 
 
   
sta trpíš mnoho, z lásky k ně-mu vy- dáš krev všechnu. 5. Bud’
                      
 
chvála Kristu, čest, moc a dík vřelý. Kéž bychom i my svědky
→
       










 

mu být směli, at’ stravou tvých slov posíleni, zříme mu v tváře

   
livosti srdce, v úmorné prá- ci je on tvůj vzor, vůdce. Pro Kri-

96Duben

Die 29 aprilis

S. CATHARINÆ SENENSIS,
VIRG. ET ECCL. DOCT., SODALIS LAICÆ

Festum O. P.
                       
 
L áudibus, virgo, nimis efferénda iure censé- ris, quóni-am
                 

 
  
tri-úmphos ipsa cæló-rum, probitáte mi-ra, nac-ta re-fúlges.
          
   










 
2. Prǽmi-um sanctæ tamen ipsa vitæ, et simul mu- nus probitátis
                

 
  
almæ áccipis cælo, cumuláta cunctis dé- nique re-bus.
                         
 
3. Tu gravem, sa-cris méri-tis refértum, orbis exémplar, pi-etáte
                

 
  
ple-num Prædicató-rum veneráta Pa-trem, Or-dine fulges.
                         
 
4. Nulla iam re-rum plácu-it volúptas, nullus orná- tus, nitor ecce
     
→
              
nullus córporis, semper fúgi-ens iní-que cár- mina vi-tæ.
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chvála Kristu, čest, moc a dík vřelý. Kéž bychom i my svědky
       
             
mu být směli, at’ stravou tvých slov posíleni, zříme mu v tváře

   
vlídné. A-men.


sta trpíš mnoho, z lásky k ně-mu vy- dáš krev všechnu. 5. Bud’

29. dubna

SV. KATEŘINY SIENSKÉ,
PANNY A UČITELKY CÍRKVE, TERCIÁŘKY

Svátek OP
    ² K          H    J  8
 
C hválíme te-be, panno právem slavná, vítězstvím zá- říš na
         ² K    S Ú  ֔ Ú
 

²7
nebesích nyní, života tvé-ho ušlechtilost velká dos-pěla k cí
   ²  K          H    J   7


li. 2. Odměnu za svůj život dosahuješ, dar jedineč-ný za šle        ² K    S Ú  ֔ 7
 

a s ním přeboha-té pok-lachetnost vzácnou dostáváš v ne-bi
 Ú
   ²  K          H   7
² 

dů množství. 3. V úctě jsi mě-la Dominika Otce, zásluhy je J         ² K    S Ú  7
 
ho, zbožnost všude známou, ctila jsi věrně, proto nyní v řá-du
;
 ֔





K

²




 
 Ú ²
nad hvězdy zá-říš. 4. Po věcech marných nikdy neprahla jsi, po je  H    J          ² K    S →
Ú  7
 
jich klamné kráse nebo lesku, touhami tě-la nedala ses zlá-kat,
 :
 ֔ Ú





K

²




 

²
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4. Nulla iam re-rum plácu-it volúptas, nullus orná- tus, nitor ecce
     

              
nullus córporis, semper fúgi-ens iní-que cár- mina vi-tæ.
                        
 
5. Sǽpi-us corpus dómitans acérbe, quam pi-e fla- gris cru-or hinc
                 
 
   
et inde flúxerat ri-vis, hominúmque de-mum crí- mina fle-bas!
                         
 
6. Súppetent no-bis tótidem canénda, si tu-æ lau-des repetántur
                

 
  
omnes; tu quidem longe pi-etáte cunctis ín-cli-ta præstas.

                         

Dx. Gráti-as summas habe-ámus omnes Fí-li-o mag-ni Genitóris
    
              

almo, Spíritum Sanctum venerémur, et sit laus tamen u-na.

 
A-men.


ple-num Prædicató-rum veneráta Pa-trem, Or-dine fulges.

ho, zbožnost všude známou, ctila jsi věrně, proto nyní v řá-du
;
 ֔





K

²
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nad hvězdy zá-říš. 4. Po věcech marných nikdy neprahla jsi, po je  H    J          ² K    S Ú  7
 
jich klamné kráse nebo lesku, touhami tě-la nedala ses zlá-kat,
 :
 ֔ Ú





K

²




 

²
vá- bením svě-ta. 5. Přísně jsi svo-je tělo trestávala, praménky
 H    J          ² K    S Ú  ֔ 7
 

kr- ve prýštily z něj hojné po bičová-ní, také plakala jsi nad hří Ú
   ²  K          H   7
² 

chy lidstva. 6. Zbývá nám ještě mnoho opěvovat, jestliže chce J    
  ²  K   S Ú  7

me vyjádřit tvé chvály; vždyt’ daleko svou zbožností a láskou
 ֔ Ú
   ²  K     7

² 

před-číš nás vše-chny. Dx. Nejvyšší dí-ky vzdejme nyní spolu
    H    J          ²
  K    S 7
věčného Ot-ce jedinému Synu, svatého Du-cha ctěme s nimi:
 Ú  ֔ Ú

²  ֔ S
všem třem zpí- vejme chvá-lu. A-men.

100Duben

Die 30 aprilis

S. PII V., PAPÆ

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
G aude, mater Eccle- si- a, Christi suffúlta grá-ti-a,
       ֙       ֔ Ú 
ob sancti Pi-i mérita nova deprómens cán- ti-ca.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. Almo compúlsus Spí- ri-tu De-í- que stu-dens cúltu-i
        ֙       ֔ Ú 
sacris edíxit légibus quid e- ius honor pós-ce-ret.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
3. Pi-us pudícus, hú- mi-lis vivéndi normam prǽbu-it:
        ֙       ֔ Ú 
in lege Christi dóci-lis verbis, exémplis mí- cu-it.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
4. Iesu, dulce refú- gi- um, spes nos-tra, te laudánti-um,
        ֙       ֔ Ú 
ob tanti patris méritum, peccá- ti solve dé- bi-tum.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
5. Sit, Chris-te, tibi gló- ri- a pro mul-tifórmi grá-ti-a,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
Memoria O. P.

qui mundi post hæc stádi-a das ius-tis vitæ prǽ-mi- a. A-men.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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30. dubna

SV. PIA V., PAPEŽE

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
R aduj se, církvi, za- já-sej, plná Kristo-vy mi-losti,
       ֙       ֔ Ú 
svatého Pi-a zásluhy vyzdvi- huj zpěvy no- vý-mi.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. On Du- chem svatým po- vzbu-zen ze srd-ce Bo-ha uctíval;
        ֙       ֔ Ú 
co Boží úcta žádala v záko- nech svatých vy- dá-val.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
3. Pi-us tak ctnostný, po- korný, způsob živo-ta u-kázal;
        ֙       ֔ Ú 
zákonem Krista po-učen slovy i skutky do- klá-dal.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
4. Ježí- ši, sladká ú- tě-cho, nadě- je, kte-rou chvá-líme;
        ֙       ֔ Ú 
pro otce Pi-a zásluhy odpust’ nám hříchy, pro- sí-me.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
5. Bud’ to- bě, Kriste, chvá- la vždy za rozmani-té mi-losti;
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
Památka OP

spravedlivým dáš odměnu

8
8
8
8
8
8
8
8
8

až svě- ta pout’ se za- končí. A-men.

102Květen

MAIUS
Die 5 maii

S. VINCENTII FERRIER, PRESBYTERI


                 
M   ente iucún da iúbilent fidéles, vócibus hymnos résonent
             

Memoria O. P.

canéntes; nam datus mundo novus est precátor iúdicem ante.

  

A-men.
2. Alme Vincénti, veneránda cuius
hæc dies totum cólitur per orbem
quas tibi cantat chorus hic fidélis,
áccipe laudes.
3. Rite mox annis téneris peráctis,
Prædicatórum sítiens adísti
Ordinem, servans documénta Patrum
mente pudíca.
4. Tactus e cælis óperam dedísti
lítteris sacris utriúsque legis,
quas docens verbo, fídei replésti
lúmine mundum.
5. Inde fervénter prope mundi finem
iúdicem Christum fore nuntiásti,
ut Deum gentes válide timérent
admonuísti.

→
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KVĚTEN
5. května

SV. VINCENCE FERRERSKÉHO, KNĚZE

   J          J :
V  ěřící, pějme s písní plnou vděku, at’ v našich hymnech ne   J         


 8
Památka OP

 ֔ S

beskému Soudci za kazatele seslaného světu zní náš dík vroucí.
A-men.

2. Vzácný Vincenci, jehož svátek dnešní
tvoji stoupenci ctí zbožnými hymny,
chvály, jež tobě pějeme ti vděční,
laskavě přijmi.
3. Když bez úhony vyrostl jsi z dětství,
v Kazatelský řád vstoupils plný žízně,
příkazu otců dbals s pocitem štěstí
a Boží přízně.
4. Na popud nebes všechny svoje síly
studiu Písem zákonů dvou dal jsi.
Když jsi jim učil, svět vzplál světlem víry
nebeské krásy.
5. Všude jsi hlásal naplnění času:
na konci světa Kristus bude soudcem;
svět varoval jsi před Božími tresty,
k pokání vzýval.

→

104Květen

6. Angelus alter pénitus fuísti
ille, qui cæli médium volábat,
núntians cunctis pópulis et linguis
iúdicis horam.
Δ. Summa sit Christo salus, et perénnis
glória Patri paritérque Sancto
Flámini, quorum sine fine virtus
regnat in orbe. Amen.
Die 10 maii

S. ANTONINI PIEROZZI
SEU DE FIRENZE, EPISCOPI


                 
D  oc tor insı́gnis, veneránde præsul, te sacerdótum populı́que
              


Memoria O. P.

turba corde prostráto vigi-lı́que poscit cármine patrem. A-men.

2. Vota cunctórum rélevans in aula
regis ætérni, fóveas utrúmque
órdinem, cuius pius exstitísti
pastor in terris.

3. Móribus sanctis decoráre vitam
confer, et puram placidámque mentem;
corda virtútum mediténtur arma
múnere Christi.
4. Impetra nobis, quóties rogáris,
grátiæ, pastor, stúdium supérnæ;
crédimus magnum, Dómino favénte,
te dare munus.

→
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6. Byl jsi jak anděl, jenž přiletí z nebe
a z jeho středu všem národům hlásá,
ve všech jazycích oznamuje všude:
přišel čas soudu.
Δ. Věčná buď chvála Spasiteli Kristu,
sláva též Otci, Duchu, jenž je oheň;
moc a síla jejich ať v každé době
nad světem vládne. Amen.
10. května

SV. ANTONÍNA PIEROZZIHO
NEBOLI FLORENTSKÉHO, BISKUPA


     J        J      8
B iskupe ctěný, učiteli vzácný, dobrého otce v tobě uctíváme
    J         ֔ S
Památka OP

my, tvoji věrní, věřící i kněží, v pokoře srdce. A-men.

2. V královské síni nebeského Vládce
předkládáš prosby; ochraňuješ všechny,
komu jsi sloužil jako jejich pastýř
s velikou láskou.
3. Svatými mravy dej, ať vynikáme,
ať naše mysl laskavá je, čistá,
ať neodkládá srdce ctností zbraně
s pomocí Krista.
4. Vypros nám z nebe, o co prosíme tě,
pastýři drahý: dar milosti Boží,
jenž z vůle Jeho proměnit nás může
v čisté a svaté.

→

106Květen

Δ. Laus, honor Patri parilíque Proli,
una maiéstas, éadem potéstas,
cum quibus Sanctus simul implet omnem
Spíritus orbem. Amen.
Die 15 maii

PATROCINII BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

   S  Ú       ²  S  
8
M oÚle gravá-ti críminum ad te, regí-na cæ-litum,
   S Ú S     S  Ú S ² 
8
confugi- éntes, pó-scimus nostris ut adsis préci-bus.
   S  Ú       ²  S  
8
2. Ætérnæ vitæ iánu-a, aurem nobis accómmoda,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
per quam spes vi-tæ réd-i-it, quam Eva peccans ábstu-lit.
   S
 Ú       ²  S  
8
3. Tu princeps, mater Príncipis, vitam depó-sce fá-mulis,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
et pæni-téndi spá-ti-a nobis indúlgens ímpe-tra.
   S  Ú       ²  S  
8
4. Oránte te, sanctíssima, sanctórum o-rant ágmina;
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
tu-is, regí-na, pré-cibus conci-li-étur Dómi-nus.
→
²
   S Ú      
 S  
8
5. Regnátrix mater ómni-um, vota comple fidé-li-um,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
Memoria OP
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Δ. Buď čest a chvála Otci s jeho Synem,
velebnost i moc náleží jim stejná,
i Duchu, který s nimi naplňuje
láskou svět celý. Amen.
15. května

PANNY MARIE, OCHRÁNKYNĚ ŘÁDU KAZATELŮ

   S  Ú       ²  S  
8
P od jaÚřmem hříchu sehnuti své prosby vy-lévá-me ti,
   S Ú S  
Ú S ²  8
  S
Památka OP

²  S  
8
  S Ú     
2. Přej sluchu hlasu našemu, ty bráno k ži-tí věčnému.
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
Tou se k nám na-děj vrá-tila v život, jejž Eva ztra-ti-la.
   S  Ú       ²  S   8
3. Ty Matko Vládce, která s nim vládneš, vrat’ ži-vot dě-tem svým,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
přimluv se a nám do-sáhni čas k upřímnému poká-ní.
   S  Ú       ²  S  
8
4. Královno svatá, k prosbě tvé druží se sbo-ry ne-beské.
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
Kéž obměkčen tvou přímluvou Pán zahrne nás láskou svou.
→
²
  S  Ú  
 S  
8
  
5. Královno, matko dětí svých, splň snažné prosby vě-řících.
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8


Královno jasná ne-bes bran, skloň svůj sluch k našim modlitbám.

108Květen
  S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
tu-is, regí-na, pré-cibus conci-li-étur Dómi-nus.
   S  Ú       ²  S  
8
5. Regnátrix mater ómni-um, vota comple fidé-li-um,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
ac vitam nos post frá-gilem ad veram perduc réqui- em.
   S  Ú       ²  S  
8
Dx. Sit laus Patri cum Fí-li-o et Spíri-tu Pará-clito,
   S Ú Ú S     S  Ú S ²  ֔ S
4. Oránte te, sanctíssima, sanctórum o-rant ágmina;

qui te præ cunctis cæ-lica exornavérunt glóri- a. A-men.

Ú Ú S  
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Kéž obměkčen tvou přímluvou Pán zahrne nás láskou svou.
  S  Ú  
   ²  S  
5. Královno, matko dětí svých, splň snažné prosby vě-řících.
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
Po tomto ži-tí pr-chavém nás ve svůj pravý pokoj vem.
 
 S  Ú       ²  S  
6. Bud’ chvála Otci se Synem i s Duchem Utěši-telem,
   S Ú Ú S     S  Ú S ²  ֔ S
4. Královno svatá, k prosbě tvé druží se sbo-ry ne-beské.

že pocti-li tě větší ctí než všechny jiné byto-sti. A-men.

8

109

8
8
8
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Die 16 maii

S. IOANNIS NEPOMUCENI,
PRESBYTERI ET MARTYRIS

 ӥ

S
S

  S Û    Ú

I nvíctus heros Dómi- ni, mer
géndus unda flúminis,

Ú
 ÚÚ S Ú
        S 

stat fortis in silén-ti-o, dum fit si-gíl-li ménti-o.

   S  S ӥ    S Û    Ú
2. Hinc rex minátur fúne- ra, hinc tortor ínfert vúlnera;
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
manus ligántur fú- nibus, artus cre-mántur ígni-bus.
 ӥ
   S S
  S Û    Ú
Festum

   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
secréta non vult pán-dere, horret si-gíllum fránge-re.

   S  S ӥ    S Û    Ú
4. Stat mutus agnus ínno- cens, nil de te-géndis próferens:
   Ú Ú




   
 S
Ú SÚ 
stat; dumque rex nil é- licit, e pon-te iu-stum dé- i-cit.
 S  S  ӥ    S Û   Ú



Dx. Da, sempitérna Tríni- tas, ut in bo-no sit fírmi-tas,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú  ֔ S
3. Sed hæc Io-ánnes déspi- cit, nec regis i-ram réspicit:

aut lacrimárum flú- mina mergant ca-déntum crími-na. A-men.

7

8

7

8

7

8

7

8

7
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16. května

SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČECH

Svátek


       
   

N ezlomný Božı́ boha- týr, než po hl- tı́ ho řeky vı́r,
  

       
stojı́ jak skála, ně- má zed’, když se ho tá-žı́ na zpověd’.
 




        
 
2. Marně mu hrozı́ smr-tı́ král, zbytečně kat jej mučı́ dál,
 
                 
paže mu dr-tı́ ře- meny a bo- ky pá-lı́ loučemi.

        
     

    








  

Z tajemstvı́ slůvko ne- povı́, nezra- dı́ zpo-věd’ králo-vi.

                
4. Mlčı́ beránek obět-nı́, nezlomı́ pe-čet’ zpovědnı́.
    
          
  
Král, když jej k řeči ne- pohne, z mostu jej do vln uvrhne.
 
        
     
3. Tı́m všı́m Jan jenom pohr- dá, králova hně-vu stěžı́ dbá:

 


                 
Vůkol rozvı́ře- ných rej tisı́- ci svě-tly zdravı́ jej.
  




 
        
6. Po řece plujı́ světla hvězd, utonu-lé-mu pějı́ čest
  

5. Už padá střemhlav do hlu- bin a hloub se no-řı́ v řeky klı́n.





















→
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Die 24 maii

IN TRANSLATIONE S. P. DOMINICI

       ֔ ² Ú  ֔  ² 
8
Ú 
P ræco salútis cǽ- li-cæ, quem no- men ipsum, Spí-ritu
  ֙
   
      ֔ Ú 
8
movénte læta in ómina, summo dicávit Prín-ci-pi.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Te cor-de tanto dí- vi-tem quod es-set orbe lá-ti-us,
        ֙       ֔ Ú 
8
fides popóscit strénu-um De-i su-íque vín-di-cem.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Prudens, benígnus, cán-di-dus, zeli sed æstu férvidus,
        ֙       ֔ Ú 
8
→
tu veritátis íntegræ aggrés-sus es certá- mi-na.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Venti ut sonántis ím-pe-tu erró- ris umbras díssipans,
 
Memoria O.P.
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Vůkol rozvı́ře- ných rej tisı́- ci svě-tly zdravı́ jej.

                
6. Po řece plujı́ světla hvězd, utonu-lé-mu pějı́ čest
 
                 
a veliká zář na nebi Ja
no- vu lásku vele-bı́.






     




Dx. Dej, věčná Božı́ Troji- ce, nám v dobrém zo-celi-ti se,
    




 
  

   
5. Už padá střemhlav do hlu-bin a hloub se no-řı́ v řeky klı́n.
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nebo at’ viny ka- jı́cı́ch se smy- jı́ v sl-zách proudı́-cı́ch. A-men.
24. května

PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. OTCE DOMINIKA

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
T ys věč-né spásy hla- sa-tel; již jmé- no tvé nazna-čuje,
       ֙       ֔ Ú 
8
že ty vždy Pánu náležíš, jak nám Duch svatý zje- vu-je.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Víra sama si žá- da-la, abys byl bo-hatý srdcem
        ֙       ֔ Ú 
8
širším než svět a posoudil, co Bůh je a co ty jsi jen.
֔ ² Ú

   8
      ֔ ² Ú 
3. Vždy čis-tý, moudrý, las-ka-vý, nadše- ný, s ho-roucí láskou,
        ֙       ֔ Ú 
8
→
na cestu boje vstoupil jsi za prav-du neporu- še-nou.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Jak moc-ný vichr vy- dal ses všech blu- dů stí-ny rozhánět,
   
Památka OP
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       ֙       ֔ Ú 
8
tu veritátis íntegræ aggrés-sus es certá- mi-na.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Venti ut sonántis ím-pe-tu erró- ris umbras díssipans,
        ֙       ֔ Ú 
8
securi-óre Ecclési-am gressu dedísti pér- ge-re.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Ardó- ris huius cómpo-tes fac si- mus et nos fí-li-i,
        ֙       ֔ Ú 
8
fidéque spem perénniter firmé- mus ad cælés- ti- a.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
6. Virí- liter per ás-pe-ra da transigá-mus sǽculum,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
3. Prudens, benígnus, cán-di-dus, zeli sed æstu férvidus,

tecum be-áti ut pérpetim De-o canámus gló- ri- am. A-men.
Die 30 maii

S. ZDISLAVÆ DE LEMBERK,
MATRISFAMILIAS, SODALIS LAICÆ

Festum O.P.

ӥ
   S Û   Ú
  S S

C anámus læti glóri- am Zdís la væ,Ú nostræ dóminæ,
 Ú Ú S Ú
        S 

quæ su-o numquam pá- tri-am destí- tu- it mu-ními-ne.

   S  S ӥ    S Û    Ú
2. Hæc fí-li-a Morávi- æ marítum, virum exími-um

        S   Ú Ú Ú S Ú 
secúta, mox Bohé- mi-æ cóli- tur ma-ter ómni-um.
 ӥ
  S  S
  S Û    Ú

7

8

7

8

7

→

   ֙
HYMNÁŘ
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na cestu boje vstoupil jsi za prav-du neporu- še-nou.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Jak moc-ný vichr vy- dal ses všech blu- dů stí-ny rozhánět,
        ֙       ֔ Ú 
8
tak církvi chtěl jsi umožnit po ces-tě bezpečné krá-čet.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Kéž i my, tvoje ro- di-na, tako- vým žá-rem pla-neme,
        ֙       ֔ Ú 
8
a vírou stále naději na spá- su upevňu- je-me.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
6. Dej nám přes všechny těž-kosti stateč-ně svě-tem pro-cházet,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
3. Vždy čis-tý, moudrý, las-ka-vý, nadše- ný, s ho-roucí láskou,

at’ s tebou věčně blaženi

může- me Bohu slá- vu pět. A-men.
30. května

SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA,
MATKY RODINY, TERCIÁŘKY

 ӥ
  S Û    Ú
  S S
C hvalozpěv paní Zdisla-vě  at’Ú z naší vděčné duše zní, 7
 Ú ÚSÚ
        S 
8

vždyt’ její mocné o- chraně se tě- ší na-še úze-mí.
 ӥ 
  S Û    Ú
  S S
7
2. Moravy dcera v sever Čech odejde za svým manželem
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 8
a tam se stane mat-kou všech a chu- dých strážným andě-lem.
 ӥ 
→
  S  S
  S Û    Ú
7
Svátek OP

   Ú Ú




S
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Ú S Ú
8
 
secúta, mox Bohé- mi-æ cóli- tur ma-ter ómni-um.
 ӥ

S
S

 
  S Û    Ú
7
3. Post vitam plenam méri- tis, annórum pæne Dómini,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
recépta hymnis plá- ci-tis est be- a-tó-rum ágmi-ni.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Zdíslava, nostra dómi- na, adésto nostris dómibus,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
ex quibus omne elí- mina quod ob-stat bo-nis móri-bus.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
5. Ardóre vique gráti- æ réfove corda frígida,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
confini-órum pá- tri-æ vúlne- ra sa-nans vívi-da.
 ӥ   S Û 
  S  S

 Ú
7
6. Amáre Christum nos do- ce
so-lam sǽcu-li:
 sa lútem
Ú




Ú
  
 S
Ú S Ú
8
hic nunc te voce súp-plici tu-i pre-cá-mur fámu-li.
 ӥ   S Û 

S
S

 

Ú
7
Dx. Sit Christe, rex pi-íssi- me, tibi Pa-trí-que glóri- a,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú ֔ S
2. Hæc fí-li-a Morávi- æ marítum, virum exími-um

simul cum Sancto Flá- mine per æ- vi sǽcu-la ómni- a. A-men.

   Ú Ú





S
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a tam se stane mat-kou všech a chu- dých strážným andě-lem.
 ӥ 
  S Û    Ú
  S  S
7
3. Pak plna zásluh nesčet-ných, už blízká létům Kristovým,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
za zpěvu hymnů ve- lebných se dru- ží k sbo-rům nebeským.

  S Û    Ú
   S  S ӥ 
7
4. Zdislavo, matko věrných svých, chraň naše kr-by rodinné,
   Ú Ú




   
 S
Ú SÚ  8
z nich odstraň vše, co ka- zí v nich šlechet-né mra-vy, prosí-me.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
5. Dej, at’ milosti svěží dech zahřeje srdce chladnoucí
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
a v pohraničních ob-lastech zhoj rá- ny do-sud živoucí.
 ӥ   S Û 

S
S

 

 Ú
7
6. Na-uč nás lásce Kristo- vě, jen on svět mů-že zachránit,
 
        S   Ú Ú Ú S Ú 
8
o to tě prosí po- korně tobě vždy vděčný český lid.
ӥ
  S  S
  S Û    Ú   7
Dx. Ježíši, vládce vzneše- ný, bud’ tobě slá-va s Otcem tvým, i Du   Ú Ú
      S 
Ú SÚ  ֔ S
2. Moravy dcera v sever Čech odejde za svým manželem

chu, lásky Pla- meni, at’ vděč-ně zní zpěv světem vším. A-men.
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Die 31 maii

IN VISITATIONE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

 J   7


S
K






    
C óncito gressu petis alta montis, Virgo, quam matrem De-us
  Ú   S Ú K 

  S     ֔ S
ipse fe-cit, ut seni ma-tri studi-ósi amóris pígnora promas. A-men.


Festum

2. Cum salutántis capit illa vocem,
ábditus gestit puer exsilíre,
te parens dicit dóminam, salútat
teque beátam.

3. Ipsa prædícis fore te beátam
Spíritu fervens pénitus loquénte,
ac Deum cantu célebras amœno
magna operántem.
4. Teque felícem pópuli per orbem
semper, o mater, récitant ovántes
atque te credunt Dómini favórum
esse minístram.
Δ. Quæ, ferens Christum, nova semper affers
dona, tu nobis fer opes salútis,
qui pie tecum Tríadem supérnam
magnificámus. Amen.
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31. května

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

 J:
S


K






 
  
C hvatnými kroky spěcháš v judské hory, Panno, již matkou
    Ú    S Ú
K     S  8
zvolil si Bůh moudrý, tam posloužit chceš v pozorné své lásce
   
 ֔ S


Svátek

stařičké matce. A-men.
2. S pozdravem tvým když ona uslyší tě,
zaplesá v jejím lůně skryté dítě,
i nazve tebe paní svou a ženou
blahoslavenou.

3. Vrouc slovy Ducha potom prorokuješ,
že nazývána požehnanou budeš,
a proto zpíváš Bohu divotvůrci
chvalozpěv vroucí.
4. Národy světa v úctě tebe mají,
blaženou matkou tebe nazývají,
věří, že každý projev přízně Pána
rozdílíš sama.
Δ. Tys nesla Krista, přines dary nové,
co nutno k spáse, uděl v míře hojné,
nám, kteří s tebou pějem chvály vděčné
Trojici věčné. Amen.

120Červen

IUNIUS
Die 4 iunii

S. PETRI DE VERONA, PRESB. ET MART.
Memoria O.P.

              
E
xsúltet claro sı́dere fulgens mater Ecclési- a:
      
   
  

Petrus Martyr in ǽthere nova profúdit gáudi-a. A-men.
2. Páuper, púdicus, húmilis,
4. Dum sic in petra fídei
Christo se totum dédicat,
Petri tenet vestígia,
in lege Dei dócilis,
ad Petram Christum próvehi
verbis, exémplis prǽdicat.
merétur cum victória.
3. Roboráre cum nítitur
fidem, verbi præcónio,
pro fide tandem cǽditur
hæreticórum gládio.

Δ. Laus et perénnis glória
Deo Patri cum Fílio,
Sancto simul Paráclito
in sempitérna sǽcula. Amen.
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ČERVEN
4. června

SV. PETRA VERONSKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA



    S 

    

N

  S Ú  Ú

Památka OP

 ӥ
  

ad hvězdou jasně zářící

 

 ֔ S

at’ matka církev zaplesá:

7

mučedník Petr v nebesích novou ted’ radost prožívá. A-men.
2. Chudý, čistý a pokorný
4. Ke skále víry, za Petrem
Kristu se zcela oddává,
vždy kráčel v jeho šlépějích.
příkazům Boha naslouchá,
Proto byl právem přiveden
slovy i skutky vyznává.
ke Kristu, Skále věřících.
3. Když víru slova hlásáním
s horlivostí chce prohloubit,
pro víru též meč bludařů
jej nakonec i zahubí.

Δ. Chvála a věčná sláva buď
Bohu Otci i se Synem,
též Duchu, jenž je Zastáncem,
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

122Červen

Die 11 iunii

S. BARNABÆ, APOSTOLI

² J 7



    S K 



B árnabæ clarum cólimus tropǽum, quo micat celsus mérita
       S K         Ú  7

coróna, multa pro Christi veheménter usque passus amó-re.
֔ S
Memoria

A-men.
2. Abdicans agro, generósus urget
ut, fide vivax ope caritátis,
nóminis plebes nova christiáni
læta viréscat.

3. Quam libens noscit, petit atque defert
máximum Paulum, sócio labóre
Spíritus nutu péragrans fidélis
lítora multa!
4. Nil sibi parcit cupidúsque Christo
plúrimos affert, bonus atque pascit,
donec effúso rútila probátur
sánguine palma.
5. Da, Deus, tanto fámulo rogánte,
nos sequi fortes iter ad salútem,
ut domo ætérna tibi concinámus
cántica laudis. Amen.
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11. června

SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
Památka

      



D nes Barnabášův tri-umf os lavujem, právem jej vě-nec slávy
   
              
v nebi věnčı́, vždyt’ mnoho trpěl z lásky ke Kristu jen, k jeho cti
   


    

většı́. A-men.
2. Rozdá svůj statek odkázaný předky,
chce, aby každý, kdo křesťanem stal se,
svou živou víru osvědčoval skutky
v blíženské lásce.

3. S radostí pozná, provází a vodí
velkého Pavla, pomáhá mu věrně
z vnuknutí Ducha v práci a s ním zchodí
přemnohé země.
4. Nešetří sebe, v ovčín Kristův shání
rozběhlé ovce, jež pečlivě chrání,
až Pán za jeho prolitou krev dá mu
zářivou palmu.
5. Bože, dej k prosbám sluhy výtečného,
bychom se rázně cestou spásy dali,
ať smíme v chrámě sídla nebeského
ti zpívat chvály. Amen.
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DECEMBER
Die 8 decembris

IN CONCEPTIONE IMMACULATA
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
AD I & II VESPERAS
Sollemnitas

           



 
 
P
ræclára cus-tos vı́rginum De-ı́-que ma- ter ı́nnu- ba,
      
             

cæléstis au- læ iánu- a, spes nostra, cæli gáudi- um;

            

 
   
2. Inter rubé- ta lı́-li-um, colúmba for-mosı́ssi- ma,
      

            

e stirpe vir- ga gérmi- nans nostro medélam vúlne-ri;

            

 
  
3. Turris dracóni impérvi-a, amı́-ca stel-la náufra- gis,
      

            

defénde nos a fráudi- bus tu-áque luce dı́ri-ge.

            

 
  
4. Erróris umbras dı́scute, syrtes doló- sas ámo- ve,
      

            

fluctus tot in- ter, dévi- is tutam reclúde sémi-tam.
→


            
 
   
5. Quæ labe nostræ orı́ginis intácta splen-des úni- ca,
      
             

serpéntis ar- tes ǽmu- li elúde vindex ı́ncli-ta.
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PROSINEC
8. prosince

PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

   

           
 
O
-chrano pa- nen vznešená Matičko Bo- žı́ panenská,
      

             
tys brána v sı́- dla nadhvěz-dná, naděj všech, radost nebeská.

            


    
2. Li-li-e v tr- nı́ kvetoucı́, hrdličko, jež jsi samý vděk,
 
             

 
  
větévko z kme- ne nesou-cı́ na všechny naše rány lék.

            

 
   
3. Tys draku ne- přı́stupná věž, hvězdičkou spás-nou tonou-cı́m,
      

            

před nástraha- mi zla nás střez a doprovázej světlem svým.

            



 
  
4. Mraky všech blu- dů rozežeň, úska-lı́ od-straň z našich cest,
      
    

      


zbloudilé v mo- ři bouřli- vém ne-ustaň v klidný přı́stav vést.
→

            


   
5. Jediná ne- poskvrněná hřı́chem po před-cı́ch zdědě- ným,
     
              

zmař léčky, Pan- no vzneše- ná, jež strojı́ zlý had dětem tvým.


4. Erróris umbras dı́scute, syrtes doló- sas ámo-ve,

      

            
fluctus tot in- ter, dévi- is tutam reclúde sémi-tam.

            
 
   
5. Quæ labe nostræ orı́ginis intácta splen-des úni- ca,
      
             
serpéntis ar- tes ǽmu- li elúde vindex ı́ncli-ta.

            
 
 
Dx. Patri sit et Paráclito tu-ó-que Na- to glóri- a,
      
               
qui sanctitá- tis úni- cæ te munerárunt gráti- a. A-men.
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4. Mraky všech blu- dů rozežeň, úska-lı́ od-straň z našich cest,
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zbloudilé v mo- ři bouřli- vém ne-ustaň v klidný přı́stav vést.


            

   
5. Jediná ne- poskvrněná hřı́chem po před-cı́ch zdědě- ným,
     
              

zmař léčky, Pan- no vzneše- ná, jež strojı́ zlý had dětem tvým.

            

 
   
Dx. At’ Otce s U- těšitelem i tvé-ho Sy- na lidstvo ctı́,
      
               
že ozdobil tě odě- vem svých nejvzácnějšı́ch milostı́. A-men.

128

Votivní oficia

OFFICIA VOTIVA
Die 3 januarii

SANCTISSIMI NOMINIS IESU

I


      

  

      

esu, decus angé-li-cum, in aure dulce cánticum,

          
in o re mel mi- rı́- ficum,
in corde nec-tar cǽ-li-cum.
              


  

2. Qui te gustant, esú-ri-unt, qui bibunt, adhuc sı́-ti-unt;



                

desideráre nésci-unt, nisi Iesum, quem dı́- li-gunt.
              


  
3. O Ie-su mi dulcı́ssi-me, spes suspi-rántis ánimæ,

               
te qu ǽrunt
pi-æ lácrimæ, te clamor men-tis ı́nti-mæ.
    

           

4. Mane nobı́s-cum, Dó-mi-ne, et nos illústra lúmine,

                

pulsa mentis ca-lı́gine, mundum reple dulcé-di-ne.
             


  
5. Iesu, flos Ma- tris Vı́rgi-nis, amor nostræ dulcédinis,

           








tibi laus, honor nóminis, regnum be-a- titú-di-nis. A-men.
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VOTIVNÍ OFICIA
3. ledna

 S   S Ú
 
S
  T  ²    ²
NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ



J

8

Ú S    S     S Ú 
ty chu ti v ús tech
medová a v srdci ma- no ne-beská.
  S    SÚ
S
    T  ²    ²

7

eží-ši, krá- so andělská, ve sluchu písni přesladká,

8



 S     S Ú 
Ú





S

po nikom jiném netouží, jenom Ježí- še mi-lu-jí.
  S   S Ú  T ²   
S  

²

7

2. Kdo tě chutna- jí, hla-do-ví, kdo tě pi-jí, jsou žízniví;



S
slzy lás ky těÚ hleS da jí, hlubiny ni- tra vzý-S va-Ú jí.
  S    SÚ T ²   
S
  

8

3. O můj Ježí- ši nejdražší, naděje du-še dychtící,



   Ú S    S     S Ú 
zahán
ěj mysli temnoty, svět naplň svou přítomností.
  S   S Ú  T  ²  
 
S

²

²

4. Zůstá-vej s ná- mi, Pa-ne náš, a osvěcuj nás světlem svým,



   Ú S    S     S Ú  ֔ S

bud’ tvému jménu chvála, čest v říši věčné blaže-nosti. A-men.
5. Ty kvě-te pa- nenské matky, ty jsi láskou naší touhy,

7

8

7

8
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Votivní oficia

Die 4 maii

DOMINI NOSTRI
IESU CHRISTI PATIENTIS

           


 
S ignum crucis mirá- bi-le to tum per or-bem prǽni-tet,

 
                 
in qua pepéndit ı́nnocens Christus, Redémptor ómni-um.
               

 

2. Hæc arbor est sublı́- mi-or cedris, habet quas Lı́ba-nus,

     








   
  
quæ poma nescit nó-xi- a sed fer- re vi- tæ prǽmi- a.
               

   
3. Tu, Chris te, rex pi-ı́s-sime, huius crucis signácu-lo

     








   


horis, moméntis ómnibus munı́- re nos non ábnu-as,
               

   
4. Ut, o-re ti- bi cónsono et corde de- votı́ssi-mo,

     








   
  
possı́mus omni témpore laudes refér-re débi-tas.
               

   
5. Patri, tibi, Pará- cli-to sit æqua, Ie- su, glóri- a,

     








   

 

qui nos crucis victó-ri- a concé- dis us-que pérfru-i. A-men.
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4. května

PŘIPOMÍNKA UTRPENÍ
NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

  S H     ֔ 
²       S ² S
Z namení kří- že ú- žasné nad celým svě- tem nám zá-ří,

H T    

²
S




S ² S

  ²
na kterém vi-sel ne-vinný Kristus, jenž lid-stvo vykoupil.
  S H     ֔ 
²       S ² S
2. Je mnohem vyš-ší tento strom než všechny ce- dry Liba-nu;
 
H T    
S

²



 S ² S
  ²
nenese plo-dy ško-dlivé, a- le živo- ta odmě-nu.
  S H     ֔      

²
S ²


H T    

²
S




 S ² S
  ²
v každé hodině ži-vota toho- to kří- že zname-ní.
  S H     ֔      

²
S ² S
4. Abychom ú- sty jedněmi a z hlubin srd-ce zbožné-ho

H     
 S ² S
   ²  S  ²  T 
mohli příhodně chvá-lami ve- le- bit Krá- le věčné-ho.
  S H     ֔ 
      S ²
²
3. Kriste, Králi



 ² 

7
7
7
S 7

tak la- skavý, dopřej nám, at’ nás vždy chrá-ní

S  ²  H T  

7
7

S

   S ² S ֔ S
se z kří- že ví-tězství. A-men.

Dx. Otci i Du- chu sva- tému vždy stejná slá- va kéž zazní,
i Ježí-ši, jenž do-vo-lí tě-šit

7

7
7
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O posvěcení kostela

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIÆ

U



     



    

rbs Ie-rúsa- lem be-áta, dicta pacis vı́si-o,

              
quæ constrú-itur in cæ- lis vivis ex lapı́dibus,
                  

  

angelı́sque coronáta sicut sponsa cómite. A-men.

2. Nova véniens e cælo,
nuptiáli thálamo
præparáta, ut intácta
copulétur Dómino.
Platéæ et muri eius
ex auro puríssimo;

4. Tunsiónibus, pressúris
expolíti lápides
suis coaptántur locis
per manum artíficis;
disponúntur permansúri
sacris ædifíciis.

3. Portæ nitent margarítis
ádytis paténtibus,
et virtúte meritórum
illuc introdúcitur
omnis qui ob Christi nomen
hic in mundo prémitur.

Δ. Glória et honor Deo
usquequáque altíssimo,
una Patri Filióque
atque Sancto Flámini,
quibus laudes et potéstas
per ætérna sǽcula. Amen.
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O POSVĚCENÍ KOSTELA

J


       





     

eruzalém, obec slavná, zvaná mı́ru zjevenı́,

           

na nebesı́ch zbudova- ná ze živého kamenı́,
                  

  

kolem sebe anděly má jak panna sbor svatebnı́. A-men.

2. Z nebe k sňatku sestupuje
v šatě nad sníh zářícím,
nedotčena oddána je
s Pánem světa nejvyšším;
ulice, zdi vše se skvěje
na ní zlatem nejčistším.

4. Otesány, obroušeny
vybrané ty kameny,
jsou na vhodná místa všechny
rukou Mistra vloženy,
by tvořily v chrámu stěny,
ladným slohem skloubeny.

3. Perlami jí září brány
otevřené dokořán
každému, kdo zásluhami
svými přiváděn je tam;
když pro Krista snášel rány
v Boží vůli odevzdán.

Δ. Slávu Bohu nejvyššímu
vždy ať volá lidský hlas,
stejnou Otci, stejnou Synu
i Duchu, jenž blaží nás,
úcta, moc buď Hospodinu
na věky, po všechen čas. Amen.
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O Panně Marii

COMMUNE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS



 H S    
V

AD I VESPERAS

7
 S      ֔ ²
M arí-a, quæ mortáli-um preces amán-ter éxci- pis, 
    S  

  S   S     S ² 
7
rogámus ec- ce súppli- ces, nobis adésto pérpe-tim.

7
 H S      S   
֔
²
  
 V

2. Adésto, si nos críminum caté-na strin-git hórri- da;
    S  

  S   S     S ² 
7
cito resól- ve cómpe- des quæ corda culpis ílli-gant.

7
 H S      S   
 V
   ֔² 
3. Succúrre, si nos sǽculi fallax imá- go pélli- cit,
    S  

  S   S     S ² 
7
ne mens salú- tis trámi- tem, oblíta cæli, dése-rat.

 H S      S   
7
   ֔² 
 V
4. Succúrre, si vel córpori advérsa sors impénde- at;
    S  

  S   S     S ² 
7
fac sint qui-é- ta témpo- ra, ætérnitas dum lúce- at.

7
 H S      S   
֔
²
V
 

5. Tu-is et es-to fí-li-is tuté-la mor-tis témpo- re,
    S  

  S   S     S ² 
7
ut, te iuván- te, cónse- qui perénne detur prǽmi- um.

 H S      S   
→7
 ֔² 
 V
Dx. Patri sit et Paráclito tu-ó-que Na- to glóri- a,
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O PANNĚ MARII

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

     S      ֔ ² 7
M ari-a, ty vždy pozor ně vyslý-cháš snaž-ný lidský hlas.
    S  
   S   S     S ²  7
Prosíme te- be pokor-ně: stůj při nás, Matko, v každý čas.

 H S      S   
7
֔
²


 V


2. Stůj při nás, kdy- by do svých pout nás těžká vi- na sevře- la,
    S  
   S   S     S ²  7
pomoz nám sít’ tu roztrh-nout, jež mnohá srdce opředla.

 H S      S   
7
֔
²

 V



3. Stůj při nás, když svět před náš zrak vykouzlí lá- kavý svůj zjev,
    S  
   S   S     S ²  7
at’ náš duch ne- opustí pak lod’ spásy, nebe zapomněv.

 H S      S   
7
֔
²
  
 V

4. Stůj při nás, byt’ by tělu jen pohro-ma těž-ká hrozi- la,
    S  
   S   S     S ²  7
dej klidné do- by lidem všem, za nichž by věčnost záři-la.

7
 H S      S   
 V
  ֔ ² 
5. Stůj při svých dě- tech, až i jim nadejde zá- pas smrtel-ný,
    S 
    S   S     S ²  7
aby s tvým moc- ným přispě- ním dosáhly věčné odmě-ny.

→7
 H S      S   
֔
²
 
 V

Dx. At’ Otce s U- těšitelem i tvé-ho Sy- na lidstvo ctí,

    S  

  S   S     S ²O Panně
138
Marii7

ut, te iuván- te, cónse- qui perénne detur prǽmi- um.

7
 H S      S   
 ֔² 
 V
Dx. Patri sit et Paráclito tu-ó-que Na- to glóri- a,
    S  
   S   S     S ² ֔ S 
qui veste te mirábi- li circumdedérunt gráti- æ. A-men.
5. Tu-is et es-to fí-li-is tuté-la mor-tis témpo- re,

COMMUNE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

 S  S S      Ú

S

A
-ve, maris stella, De-i mater alma,

    S         ֔ S 
atque semper virgo, felix cæli por-ta. A-men.
AD II VESPERAS

2. Sumens illud «Ave»
Gabriélis ore,
funda nos in pace,
mutans Evæ nomen.

5. Virgo singuláris,
inter omnes mitis,
nos culpis solútos
mites fac et castos.

3. Solve vincla reis,
profer lumen cæcis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

6. Vitam præsta puram,
iter para tutum,
ut vidéntes Iesum
semper collætémur.

4. Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Δ. Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spirítui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

7

 

S    
  S    S ²
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aby s tvým moc- ným přispě- ním dosáhly věčné odmě-ny.

 H S      S   
7
  ֔ ² 
 V
Dx. At’ Otce s U- těšitelem i tvé-ho Sy- na lidstvo ctí,
    S  
   S   S     S ² ֔ S 
že ozdobil tě odě- vem svých nejvzácnějších milostí. A-men.


5. Stůj při svých dě- tech, až i jim nadejde zá- pas smrtel-ný,

Z






S

O PANNĚ MARII

 S S     S  Ú 

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

     S     

   ֔ S 
blahá nebes brá- no! A-men.

drávas, hvězdo moří,

ustavičná Panno,

živitelko Bo-ží,

2. Ave tobě pěla
ústa Gabriela:
Mír nám vlej, když jméno
Eva zpět je čteno.

5. Panno požehnaná,
milosti jsi schrána:
změň nás v prosté viny,
v tiché, čisté syny!

3. Rozvaž pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého,
zdroj buď dobra všeho.

6. Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě
k tobě do tvé říše
patřit na Ježíše.

4. Ukaž nám, žes Matka:
prosba tvá je sladká
sluchu Syna tvého,
pro nás zrozeného.

Δ. Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.

7
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O apoštolech

COMMUNE APOSTOLORUM
Extra tempus paschale

      




 

 
E xsúltet cælum láudi- bus,  resúltet terra gáudi- is:
   
   
  
Apostolórum gló- ri-am sacra ca-nunt sollémni- a.

                

    








   

votis precámur cór-di-um, audı́- te pre-ces súppli-cum.
      
    
 

3. Qui cælum verbo cláudi- tis serásque e-ius sólvi-tis,
 
                 
nos a peccátis ómnibus sólvi- te iussu, quǽsu-mus.

                
2. Vos, sæcli iusti iúdi- ces et vera mundi lúmina,

















    




  
 
 

sanáte ægros mó- ribus, nos red-déntes virtú-ti-bus,

                

5. Ut, cum iudex advéne- rit Christus in fi-ne sǽcu-li,
    




  
  
   

nos sempitérni gáu-di-i fáci- at esse cómpo-tes.
 
→
    
        

6. De-o sint laudes glóri- æ, qui dat nos e-vangélicis
    
          
   
4. Quorum præcépto súbdi- tur salus et languor ómni-um,

per vos doctrı́nis ı́n-stru-i et pró- se-qui cælésti- a. A-men.
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O APOŠTOLECH
Mimo dobu velikonoční

      






  
A t’ nebe sa hřmı́ chvá
la- mi a země já sá radostı́,
   
   
         
at’ sláva apošto- lů znı́ všı́m svě- tem k dnešnı́ slavnosti.

                

    
          
   
prosı́me s dušı́ ho- roucı́: Modlit-by na-še vyslyšte!

                
3. Vy zavı́ráte nebes chrám, jej otvı́- rá-te slovem svým:
    




   
  
   
Rozkažte, lkáme, a- by nám už by- lo sňa-to břı́mě vin.
 
        
   
4. Přı́kazů vašich musı́ včas jak nemoc, tak i zdravı́ dbát.
    
          
   
Před mravnı́ zkázou chraň-te nás, nám dej- te v ctnostech prospı́-vat.
  
        
     
2. Nestrannı́ lidstva porot-ci, světla, jež svě-tu zářı́-te,




















                 

kéž dovo-lı́ pak ta- ké nám mı́t ú- čast v ja-su bla-ži-vém.
→
             
 
 

6. At’ chvála Božı́ slávě znı́, že skrze vás dal poznat nám
 
                   
5. Na sklonku věků až se Pán navrá-tı́ k soudu nad lidstvem,
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nos sempitérni gáu-di-i fáci- at esse cómpo-tes.
 




        
 

6. De-o sint laudes glóri- æ, qui dat nos e-vangélicis
    
          
   
5. Ut, cum iudex advéne- rit Christus in fi-ne sǽcu-li,

per vos doctrı́nis ı́n-stru-i et pró- se-qui cælésti- a. A-men.

 Ú  S Ú  


 
T ris tes eT rant
apóstoli de nece su- i Dómini,

 ֔ ³ ²

S  ²  ֔Ú   ֔ S
quem morte crude-líssi-ma sævi damná- rant ímpi-i. A-men.


Tempore paschali

2. Sermóne blando Angelus
prædíxit muliéribus:
«In Galilǽa Dóminus
vidéndus est quantócius».

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

3. Illæ dum pergunt cóncitæ
Apóstolis hoc dícere,
vidéntes eum vívere,
ósculant pedes Dómini.

6. Sit, Christe, tibi glória,
qui regno mortis óbruto,
pandísti per Apóstolos
vitæ lucísque sémitas. Amen.

4. Quo ágnito, discípuli
in Galilǽa própere
pergunt vidére fáciem
desiderátam Dómini.

7
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kéž dovo-lı́ pak ta- ké nám mı́t ú- čast v ja-su bla-ži-vém.
  




        
 
6. At’ chvála Božı́ slávě znı́, že skrze vás dal poznat nám
 
                   

5. Na sklonku věků až se Pán navrá-tı́ k soudu nad lidstvem,
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evange-lijnı́ u- čenı́ a jak s nı́m dospět k vý-ši-nám. A-men.

 Ú  S Ú   


7
J al a pošT to ly těžký žal, když na kříži Pán dokonal,
  ֔ ³ 
²S ² ֔ Ú    ֔ S

nad nímž trest smr-ti nejkrutší vynesli pe- kla náhončí. A-men.


V době velikonoční

2. Potěšil srdce zbožných žen
sám anděl sladkým příslibem,
že v Galileji Ježíše
uvidí už co nejspíše.

5. Buď věčně Kriste věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené,
vem k oslavě své vítězné.

3. Vzrušeny ty pak běží hned
to apoštolům povědět:
když jej živého potkají,
s pláčem mu nohy líbají.

6. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal.
I Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí.
Amen.

4. Když to těch dvanáct uslyší,
do Galileje pospíší,
uvidět šťastným zrakem svým
Pánovu tvář tak drahou jim.
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O více mučednících

COMMUNE MARTYRUM

    J   7






J


    
S an ctórum méri-tis ínclita gáudi-a pan gámus, sóci-i, géstaque
    7
     K
 
         
PRO PLURIBUS MARTYRIBUS

 

֔ S

fórti-a; nam gliscit ánimus prómere cántibus victórum genus ópti-

mum. A-men.

Pro sanctis viris:

2. Hi sunt, quos rétinens mundus inhórruit,
ipsum nam stérili flore peráridum
sprevére pénitus teque secúti sunt,
rex, Christe, bone cǽlitum.
Pro sanctis mulieribus:

2. Hæ sunt, quas rétinens mundus inhórruit,
ipsum nam stérili flore peráridum
sprevére pénitus teque secútæ sunt,
rex, Christe, bone cǽlitum.
3. Hi (hæ) pro te fúrias sǽvaque sústinent;
non murmur résonat, non querimónia,
sed corde tácito mens bene cónscia
consérvat patiéntiam.
4. Quæ vox, quæ póterit lingua retéxere
quæ tu martýribus múnera prǽparas?
Rubri nam flúido sánguine láureis
ditántur bene fúlgidis.
Δ. Te, trina Déitas únaque, póscimus,
ut culpas ábluas, nóxia súbtrahas,
des pacem fámulis, nos quoque glóriam
per cuncta tibi sǽcula. Amen.
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  8







J
J

     
H rdinstvím zís kané radosti vznešené svatých mučedníků
   
     K      8



spo-lečně velebme. Touhou v nás hoří duch oslavit písněmi nej
      ֔ S
O VÍCE MUČEDNÍCÍCH

skvě-lejší sbor vítězný. A-men.

O svatých mužích:

2. Na ně jen s úsměškem pohlížel kdysi svět,
jejž jako jalový usychající květ
oni dřív zavrhli a šli v tvých šlépějích,
Ježíši, Králi blažených.
O svatých ženách:

2. Na ně jen s úsměškem pohlížel kdysi svět,
jejž jako jalový usychající květ
ony dřív zavrhly a šly v tvých šlépějích,
Ježíši, Králi blažených.
3. Oni (Ony) jen pro tebe snášejí hrubý vztek;
neslyšet reptání, ba ani trpký vzdech.
Duši jich pokornou při jasném vědomí
mučení žádné nezlomí.
4. Což někdy lidský ret slovy už vyjádřil,
jaké mučedníkům dary jsi připravil?
Tekoucí krví jsou zbroceni, spánky jim
věnčíš vavřínem zářivým.
Δ. Bože trojjediný, prosíme tebe, slyš:
Uchraň nás všeho zla a všech vin zbav nás již:
svým sluhům pravý mír dej, aby chvalozpěv
mohli ti zpívat v dobách všech. Amen.
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O jednom mučedníkovi

PRO UNO MARTYRE

              
D
e-us, tu-órum mı́-litum sors et coróna, prǽmi-um,
      
   








laudes canéntes mártyris absólve nexu crı́minis. A-men.
2. Hic testis ore prótulit
5. Ob hoc precátu súpplici
quod cordis arca crédidit,
te póscimus, piíssime;
Christum sequéndo répperit
in hoc triúmpho mártyris
effusióne sánguinis.
dimítte noxam sérvulis.
3. Hic nempe mundi gáudia
et blandiménta nóxia
cadúca rite députans,
pervénit ad cæléstia.

6. Ut consequámur múneris
ipsíus et consórtia,
lætémur ac perénniter
iuncti polórum sédibus.

4. Pœnas cucúrrit fórtiter
et sústulit viríliter;
pro te refúndens sánguinem,
ætérna dona póssidet.

Δ. Laus et perénnis glória
tibi, Pater, cum Fílio,
Sancto simul Paráclito
in sæculórum sǽcula. Amen.

PRO UNA MARTYRE

              
D
e-us, tu-órum mı́-litum sors et coróna, prǽmi-um,
      
   





laudes canéntes mártyris



absólve nexu crı́minis. A-men.

2. Hæc testis ore prótulit
quod cordis arca crédidit,
Christum sequéndo répperit
effusióne sánguinis.

3. Hæc nempe mundi gáudia
et blandiménta nóxia
cadúca rite députans,
pervénit ad cæléstia.
→
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O JEDNOM MUČEDNÍKOVI

 

   



    

ože, svých mučednı́ků mzdo, úděle je-jich koruno,

      
 





den mučednı́ka slavı́me, odpust’ nám viny, prosı́me. A-men.
2. To svými slovy dosvědčil,
5. Proto tě v prosbě upřímné,
čemu svou duší uvěřil.
laskavý Bože, prosíme:
Za Kristem šel, a našel ho,
V den slavný jeho vítězstvím
když prolil svou krev pro něho.
svým sluhům sejmi břímě vin.
3. Vždyť on ve světských radostech 6. Ať dosáhneme také my
a v jeho klamných svůdnostech
jako on věčné odměny,
viděl jen pomíjivý klam,
ať spolu s ním se radujem
až dosáhl tak nebes bran.
na věky v sídle nadhvězdném.
4. Na muky odhodlaně šel,
též statečně je vytrpěl,
a když krev prolil pro tebe,
byl za to přijat do nebe.

B







Δ. Buď tobě, Otče, sláva, čest,
i Kristu, jenž tvým Synem jest,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.

O JEDNÉ MUČEDNICI

 

   



    

ože, svých mučednı́ků mzdo, úděle je-jich koruno,

     
 

den mučednice slavı́me,





odpust’ nám viny, prosı́me. A-men.

2. O tom vždy slovy svědčila,
čemu svou duší věřila.
Za Kristem šla, a našla ho,
když prolila krev pro něho.

3. Ona ve světských radostech
a v jeho klamných svůdnostech
viděla pomíjivý klam,
až dosáhla tak nebes bran.
→

148

O panně mučednici

4. Pœnas cucúrrit fórtiter
et sústulit viríliter;
pro te refúndens sánguinem,
ætérna dona póssidet.

6. Ut consequámur múneris
ipsíus et consórtia,
lætémur ac perénniter
iuncti polórum sédibus.

5. Ob hoc precátu súpplici
te póscimus, piíssime;
in hoc triúmpho mártyris
dimítte noxam sérvulis.

Δ. Laus et perénnis glória
tibi, Pater, cum Fílio,
Sancto simul Paráclito
in sæculórum sǽcula. Amen.

V

  

 

PRO MARTYRE VIRGINE

SK 


  





² J  7

  Ú  7

rítque Virgo, vírginis festum cánimus tropǽum: áccipe vo-tum.

       S  K 




írginis Proles opiféxque Matris, Virgo quem gessit pepe-

 ֔ S

A-men.

2. Hæc tua virgo, dúplici beáta
sorte dum gestit frágilem domáre
córporis sexum, dómuit cruéntum
córpore sæclum.
3. Inde nec mortem nec amíca mortis
sæva pœnárum génera pavéscens,
sánguine fuso méruit sacrátum
scándere cælum.
4. Huius obténtu, Deus alme, nostris
parce iam culpis, vítiis revúlsis,
quo tibi puri résonet per ævum
péctoris hymnus. Amen.
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4. Na muky odhodlaně šla,
též statečně je snášela,
když krev prolila pro tebe,
přijata byla do nebe.

6. Ať dosáhneme také my
jak ona věčné odměny,
ať spolu s ní se radujem
na věky v sídle nadhvězdném.

5. Proto tě v prosbě upřímné,
laskavý Bože, prosíme:
V den slavný jejím vítězstvím
svým sluhům sejmi břímě vin.

Δ. Buď tobě, Otče, sláva, čest,
i Kristu, jenž tvým Synem jest,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.

  ²  J   7
    S  K  



T vůrce své Matky, Synu Pan ny čisté, nošen i zro-zen Pannou
  7
        S K  





O PANNĚ MUČEDNICI



Ú ֔ S

chvá-la. A-men.

byl jsi, Kriste, panně, jež smr-tí svou se slavnou stala, zní naše

2. Vždyť tuto pannu dvojí palma věnčí:
Nejenže zvládla křehkost svého ženství,
dovedla také přemoci svět krutý
hrdinnou smrtí.
3. Ji ani zlá smrt ani množství strázní,
jež k smrti vedou, nenaplní bázní.
Prolila krev svou a pak vešla šťastna
v nebesa jasná.
4. Na její prosby, dobrý Boží Synu,
zbav nás všech hříchů, promiň každou vinu,
ať smíme tobě srdcem bez poskvrny
věčně pět hymny. Amen.
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O více pastýřích

COMMUNE PASTORUM

PRO PLURIBUS PASTORIBUS

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
S acrá- ta nobis gáu- di- a di-es redú-xit ánnu-a,
  ֙ 
  
     ֔ Ú 
laudántur in qua débito cultu duces oví- li-um.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. En pro gregis custó- di- a nullos labó-res né-glegunt,
        ֙       ֔ Ú 
tutántur illum, sáni-us imper-ti-éntes pá- bu-lum.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
3. Arcent lupos e fí- ni-bus, procul latró-nes é-xigunt,
        ֙       ֔ Ú 
replent oves pinguédine, oví- le numquam dé- se-runt.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
4. Tot nunc potí-ti gáu- di- is, gregum duces sanctíssimi,
        ֙       ֔ Ú 
nobis rogáte gráti-am apud tribúnal iú- di-cis.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
Dx. Ætér-ne, Christe, pón-ti-fex, tibi sit æqua gló-ri-a
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
cum Patre et almo Spíritu

in sempitérna sǽ- cu-la. A-men.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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O DUCHOVNÍCH PASTÝŘÍCH
O VÍCE PASTÝŘÍCH

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
P osvát-ný čas,
jímž ra- dost zní, přive- dl k nám den vý-roční,

  ֙ 
   
     ֔ Ú  8
kdy vzorným vůdcům Božích stád povin-né díky chce- me vzdát.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
2. K ochra- ně stáda nik-do z nich nešet-řil svých sil posledních,
   
   
֙       ֔ Ú 
8
svým ovcím s mocnou ochranou skýta- li pastvu vy- bra-nou.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Pryč za- háněli dra- vou zvěř i ni- čemníků škodnou sběř,
        ֙       ֔ Ú 
8
na pastvy ovce vodi-li, svůj ov-čín ne-opus- ti-li.
       ֔ ² Ú
֔  ² Ú   8
4. Vy, ted’ už v sídlech bla- že-ných, svatí pastý-ři ovcí svých,
        ֙       ֔ Ú 
8
uproste Soudcův tribunál, by nad ná mi se smi- lo-val.
֔ ² Ú
 8

   
      ֔ ² Ú 
Dx. Náš Ve- leknězi, Je- ží-ši, bud’ to- bě slá-va nejvyšší, at’ Ot      ֙       ֔ Ú  ֔ S
ci, Duchu věčně s ní

stejná čest celým svě- tem zní. A-men.
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O jednom pastýři

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
֔

8
² num
Ú cipe,
  se, for ma fúl֔gi-² daÚ vir tú-֔tis, hym
V  ir celsús

 ² num
  se, for ma fúl8
Ú cipe,
֔gi-² daÚ vir tútis, hym
sús

V
  ir cel֔

֙


Ú

8
 se, for ma fúl- gi- da vir tú- tis, hym
V iu reirdum
num súscipe,
celqui
֔
֙ De- i  ca nit mag
 ná- li-Ú a.
8
 te prǽdicat,
qui iu re dum
֔
֔ mag ²ná- li-Ú Úa.
8
Ú i  ca nit
   te prǽdicat,
֔֙ ²De



֔
iure dum te prǽdicat,
nit mag
 oná-morli-tá-Úa. li-um
qui
8
Ú i stircapem
  pitér nus Pón֔ ti-²DeDe-²
fex
2. Qui sem


֔
 ²o mor tá-Ú li-um
2. Qui
8
  sem
 nus
Ú stir pem
 pitér
֙֔ ti-² fex
De-֔
  Pón



Ú
8





 pitér
  sem
 nus
o mortá-li-um
ti-fex stirpem De-֔
Qui
 diPón2.re vín
֙



Ú re.
xit,
at
que
réd
dit
pa
ci
no
vo
nos
f
œ́de


8



 didit֙ pa ci  no֔vo nos
 re vín xit, atque réd
֔

Ú
f
œ́dere.
8
     ֔ ² Ú   ֔  ²  Ú  

xit, atque réddidit
fœ́- de-re.
nís² trum
3.revín
8
 cit ip se pró-֔vi-²padus
Úci su-noi֔vominos
Ú ne ris,
Te femú


3. Te  fe8
 cit ip se pró֔vi-² dus
Ú su- i  minís² trum
Ú ne ris,
mú


֔
Ú
֙


  su- i mi
 nístrum mú- neris,
8
  cit ipse próvi-dus
3.Pa triTe dafe
֔



Ú
֙
tú
rum
gló
riam
e
iúsque
vi
tam
plébibus.
8
      ֙     ֔  ֔ Ú 
Pro

datúrum glóri-֔
  plé8
Patripapa:
  vitam
²  bi-bus.
      am² eÚiús- que
Ú  

֔
que
vitam plébus.
tri datúrum glóri-֔
Pa
8
 ptis
² bas bi-clá  o víle cǽ-amli-² etus
Úiús-sum
Ú vibus,
4. Tu Petri
regé
֔

4.  Tu Petri
 ptis regé-² bas
8
  ovíle cǽ-֔ li-²֙tus
Ú sum
Ú vibus,
clá

֔



Ú
 ptis regé bas clá- vibus,
8
 Petri ovíle cǽ- li-֙tus sum
Tu
4.gre gém
֔



Ú
ti-bus.
8

 que ver bo grá ti- æ,֙ pu ris  ֔fo vé bas ácgre gém
֔

Ú
que verbo grá֔
ti-bus.
8
² Úpu ris
  fo vé bas
² ác      ti-æ,
Ú  


֔
gémque verbo grá֔
bas
ti-bus.
Pro
episcopo:
gre
8
² Úorputeris
 confosevé crán
² tisácÚ ritus,
4. Vir
Spí tú- te fac tus dí- ti-ti-æ,


֔
8
² ֔tis Spí-Ú ritus,
 tus dí-֔֙ti-² Úor te conse crán

4.  Vir tú- te fac

Ú
 secrán
 tis Spí- ritus,
8
 tú-te fac
 tus dí- ֙ti- or te con
4.præ Vir
֔


Ú
sul,
ti pá- bu-la.

8
 sa lú tis pín gu ia֙ tu tra- didís
præ sul,
֔
֔
 ti páÚÚ la.
²  bu8
sa lú tis pín guia֔ ²tu Útra-didís



֔
præ
sul,
sa
lú
tis
pín
gu
ia
tu
tradi
dís
ti
pábula.

4. Re gá- lis hu ius cúl8
Ú dinem,
֔mi-² nisÚ a dép
tus ²
altitú

→
֔
 ²alti- tú8
  ius  cúlÚ֔diÚnem,

4. Re gá- lis hu
 ֔֙mi-² nisÚ  a dép tus


8
 gá- lis hu
 ius cúldinem,
mi-nis adéptus alti-túRe
֔
4.ver bo

 ti-Ú a.
  sa cér dos,
fu-ísti
 hós8
 tor,
 et mó ribus֙ doc
֔
ver bo fu- ísti
֔
  sa cér dos,
  hós8
² ti-Ú a. Ú
 et móri֔bus֙² doc
Ú tor,
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       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
T  y vzo- re ctnos tí, mu-֔֔ži²² ctný,Ú ted’ tu-֔֔to pí-²² seň vysÚ le chni, 88
  re ctnos
Ú le chni,
Ú ted’ tu- to֔pí-seň
  tí,֙ mu- ži ctný,
  vys
T
  y vzoÚ



 ted’ tu- to֔pí-seň vyslechni, 8
 y vzo  re ctnos
tí, mu- ži ctný,

T
jež tím,

 Bo hu na ne-Ú bi.
8
 že te be ve le bí,֙֙ vzdá vá  čest
֔
 jež tím,
֔


Ú
čest
že tebe velebí, vzdá
vá
Bo
hu
na
nebi.
     ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8

čest Bohu
tím, že tebe velebí, vzdá
vá
na ne2.ježVždyt’
² Král,
² bi.ě při-Ú pou tal 8
֔ ný
Ú smrtelné plém
 Ve- lek
 něz náš,
 věč֔
 ² ě při-Ú poutal 8
2. Vždyt’
֔ ný² Král,
Ú smrtelné plém
 Ve- lek
  něz náš,
 ֙věč 8
  né plém
֔ ěÚ při-pou









2.
Vždyt’
Velek
něz
náš,
věčný
Král,
smr
teltal
 lu vou,
zas k Bohu no vou úm
֔

Ú
֙


mu
vrátil
s
mí
rem
milost
svou.


8




 lu vou,
zas k Bo hu novou úm
֔
֔
֙



Ú
 8
 Ú mi-  lost svou.
til s²mírem
     ֔ ² Ú mu vrá

֔
úmlu
vrá- til s ²míremÚ mi- lost svou. 8
3.zasOn
² tiÚ mu
֔vou,
vy volil k dí-lu mi-los
ti,
pro zíravos
 těnovvou

k Bosihu

֔

3. On
8

²
²
֔
  zí ra- vos֙tiÚ vyvo- lil k dí-lu miÚ losÚti,
 si  tě v pro
֔

8
 zí ra- vos֙ti vy vo- lil k dí- lu milosti,
3.jímž
 OnsesimátěOtv cipro
֔
Ú
sláva vzdát a je-ho život
 lid-stvu dát.

8
O jímž
papeži:se má Otci slá va vzdát
֔
֔
Ú


֙


8
     ֔ ² Ú a je- ho֔ život ²lid- stvuÚ dát.


ho život²lid-stvu dát.
Otci sláva vzdát
4.jímžKlísečem
8
 má
֔ře-² ným
Ú a jeÚ čo vals,
ti z ne be svěo Petrův ovčín
pe


֔

8
  ti z ne be svě֔ře-² ným
Ú  o Pe- trův ²ov֔čín Ú pe-Ú čo vals,

4. Klíčem
֙
   

8
 čem
 ti z nebe svěře-ným o Pe- trův ov֔čín pe-čovals,
Klí
4.o stá
֙



Ú
do slovem
ým i mno-ha činy vzor- ně dbals.
8

 vo len
 o stá do slo vem

֔
֔
֙ i mno něÚ ²dbals.
 Ú  8
֔ ²haÚ činy vzor   volen ým


֔ ně ²dbals.Ú 
stádo slovem voleným i mnoha činy vzorO
4.obiskupovi:
8
²
֔



Ú
Duch,
kterým
jsi
byl
posvěcen,
vět
ší
tě mo-cí vy-ba vil
   


֔
 ší tě ֔mo² cí vy   kte-rým
֔svě-² cen,
Ú vět
Ú ba vil 8
jsi byl
po

4. Duch,

֙


Ú
  
 mo-cí vy bavil 8
  kte- rým
jsi byl po- svě-cen, větší tě ֔

4.a jaDuch,

֙ jsi tuč  né pas tvy při- pra-Ú vil.
ko biskup
všem
8
 ov
ovcím
 a ja ko bis kup
cím všem
֔
Ú né pas֔tvy při-² pra-Ú vil. Ú
8
     ֙֔ jsi² tuč



֔
ko biskup ovcím všem
pastvy
pra-vil.
 při-² ství,
4.a jaKdyž
² tuč8
Ú né
Ú→
ě tí
výšin
na horu kněž
vzáp
 vy- stou pil jsi do֔ jsi

֔
4. Když
² šin
² ství,֔ vzáp
  vy-stou pil jsi do
֙֔ výÚ  na ho- ru kněž
Ú ě tí 8


Ú





8
  vy- stou pil jsi do
vý-šin na ho- ru kněžství,
vzápětí
4.slo vyKdyž
֔
֙ byls
  cem,
a celým
svým
 vůd kně zem,
 o- bě-Ú tí.
8
 ži- tím
slo vy a cel ým

֔
֔
֙



Ú
 cem,
 Ú vůd knězem,
² o- bě8

ži-tím֔svým² byls
Ú tí.
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        ֙       ֔ Ú  O učiteli církve8
præpresbytero:
sul, salútis pínguia tu tra- didísti pá- bu-la.
Pro
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Regá- lis huius cúl- mi-nis adéptus alti-tú-dinem,
        ֙       ֔ Ú 
8
verbo fu-ísti et móribus doctor, sacérdos, hós- ti- a.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Locá- tus in cælés- ti-bus, sanctæ meménto Ecclé-si-æ,
        ֙       ֔ Ú 
8
oves ut omnes páscu-a Christi petant felí- ci- a.
֔ ² Ú
֔

²

8



Ú
   


Dx. Sit Tri- nitáti gló- ri- a, quæ sancti honó-ris mú-ni-a
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
4. Virtú- te factus dí- ti- or te consecrántis Spí-ritus,

tibi minístro sédulo dignis corónat gáu- di- is. A-men.

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
Æ -tér- ne sol, qui lú- mi-ne cre-á- ta comples ómni-a,
       ֙       ֔ Ú 
8
supréma lux et ménti-um, te cor-da nostra cón-ci-nunt.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Tu-o fovénte Spí- ri-tu, hic vi- va lu-miná-ri-a
        ֙       ֔ Ú 
8
fulsére, per quæ sǽculis patent salútis sé- mi-tæ.
→
֔


8
²

²
֔
       Ú
 Ú 
3. Quod ver-ba missa cǽ- li-tus, natí- va mens quod éxhibet,
        ֙       ֔ Ú 
8
PRO DOCTORE ECCLESIÆ

per hos minístros gráti-æ novo nitóre clá- ru-it.

 

 
   TEXTY
HYMNÁŘ
    – SPOLEČNÉ
֙       ֔ Ú 
jako biskup ovcím všem jsi tuč-né pastvy při- pra-vil.
O aknězi:
֔

      ֔ ² Ú   ²  Ú  
4. Když vy- stoupil jsi do vý-šin na ho- ru kněžství, vzápětí
        ֙    
  ֔ Ú 
slovy a celým ži-tím svým byls vůd-cem, knězem, o- bě-tí.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
5. Nyní ze sídel nad-hvězdných bud’ sva- té církve pamětliv,
        ֙       ֔ Ú 
at’ všechny ovce naleznou Kristo- vu pastvu lí- beznou.
֔

      ֔ ² Ú   ²  Ú  
Dx. Bud’ slá- va svaté Tro- ji-ci, že tě, jenž vzorně plnil jsi
        ֙       ֔ Ú  ֔ S


4. Duch, kte- rým jsi byl po- svě-cen, větší tě mo-cí vy-bavil

8
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8
8
8
8
8

svůj svatý úřad, odměnou pocti- la vpravdě dů- stojnou. A-men.

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú 7
V ěčné slunce, jež za- lé-váš svým svě- tlem vše-chno stvo         ֙       ֔ Ú  8
O UČITELI CÍRKVE



   

֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8

ření, tys myslí nadpozemská zář, zpěv na- šich srdcí to- bě zní.





 
֙       ֔ Ú 
8
jejichž zář světu odkrývá ke spá- se stezky ve- doucí.
→
       ֔ ² Ú  ֔ 
²Ú   8
3. Co ply- ne z nebeských tvých slov a srd-cím z při-roze-nosti,
      ֙
      ֔ Ú  8
 



2. Tvůj sva- tý Duch vždy v pé- či má ty ži- vé lampy pla-noucí,

  

  ֙ 
     ֔ Ú  O učiteli církve8
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fulsére, per quæ sǽculis patent salútis sé- mi-tæ.
֔

8
      ֔ ² Ú   ²  Ú  
3. Quod ver-ba missa cǽ- li-tus, natí- va mens quod éxhibet,
        ֙       ֔ Ú 
8
per hos minístros gráti-æ novo nitóre clá- ru-it.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Horum corónæ pár- ti-ceps, doctrína honéstus lú-cida,
        ֙       ֔ Ú 
8
hic vir be-átus spléndu-it quem præ- dicámus láu- di-bus.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Ipso favénte, quǽ-su-mus, nobis, De-us, percúrrere
        ֙       ֔ Ú 
8
da veritátis trámitem, possí- mus ut te cón-se-qui.
֔  ²

8
 Ú
      ֔ ² Ú 
Dx. Præsta, Pater pi-ís- si-me, Patrí- que compar Unice,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
2. Tu-o fovénte Spí- ri-tu, hic vi- va lu-miná-ri-a

cum Spíritu Paráclito regnans per omne sǽ- cu-lum. A-men.

 
  – SPOLEČNÉ
HYMNÁŘ
֙
     ֔ Ú 
TEXTY 
1578
jejichž zář světu odkrývá ke spá- se stezky ve- doucí.
       ֔ ² Ú  ֔ 
²Ú   8
3. Co ply- ne z nebeských tvých slov a srd-cím z při-roze-nosti,
      ֙
      ֔ Ú  8
to všechno zaskvělo se znov v tvých slu- žebnících mi- losti.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Vavří- nů jejich ú- časten i pro jas své-ho u-čení
        ֙       ֔ Ú 
8
skví se dnes blažený muž ten, i od nás vděčně chvá- lený.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
5. Dej kvů- li němu, pro- sí-me, at’ bez-pečně vždy, Bo-že, jdem
        ֙       ֔ Ú 
8
po cestě pravdy jediné, až k to- bě jednou dos-pě-jem.
֔ ² Ú
8
֔

²





Ú
  



Dx. To u- děl, Otče pře- sva-tý, se Sy- nem stejné podstaty, jenž
       ֙       ֔ Ú 
8
2. Tvůj sva- tý Duch vždy v pé- či má ty ži- vé lampy pla-noucí,

֔ S

s Duchem, který těší nás, nad svě- tem vládneš v kaž-dý čas.

A-men.
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O pannách

 S ²    



   Ú 


COMMUNE VIRGINUM

 ²   
    Ú
S


 

quæ sola virgo párturit, hæc vota cle-mens áccipe,
  Ú 



²
S


 


I



esu, coró-na vírginum, quem Mater illa cóncipit

8

8



 ²   
   

 Ú   S

sponsus decórus gló-ri-a sponsísque reddens prǽmi-a.
    Ú 

 S  ²    

2. Qui pascis inter lí-li-a sæptus choré-is vírginum,

8



 ²   
   
S


Ú



post te canéntes cúrsitant hymnósque dulces pérsonant.
  S ²         Ú  

4. Te deprecá-mur, lárgi-us nostris adáuge méntibus
²   
   Ú
S





nescíre prorsus ómni-a corrupti-ó-nis vúlnera.
  S ²       Ú  

Dx. Iesu, tibi sit glóri-a, qui natus es de Vírgine,
²    ֔
   
S


Ú
S



cum Patre et almo Spí-ritu, in sempi-térna sǽcula. A-men.
3. Quocúmque pergis, vírgines sequúntur, atque láudibus

8

8

8

8

8
8
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O PANNÁCH

Ú  


 ²  
  
 
   Ú    S

Matkou, vždy Pannou nejčistší, tento zpěv vlídně vyslechni.
  S  ²         Ú  

K

8

oruno pa-nen, Ježíši, počatý a též zro-zený

 ² 
    
  
 Ú    S

Snoubenče jasný, dá-váš pak odměny věrným snoubenkám.
  S  ²          Ú 
2. Rád paseš v li-li-ích svůj zrak a v chorovodu pa-nen sám.

 S  ²  
 Ú 


o závod s písní lí-beznou, kterou pět ne-ustávají.
  S  ²         Ú  
  

3. A všude, kam jdeš, za tebou všechny ty panny spě-chají

² 
  
S

Ú
  

  ֔ S

Dx. At’ tebe vše-chno lidstvo ctí, Ježíši, z Panny zro-zený,

i Otci, Duchu mi-losti at’ ustavičná chvála zní. A-men.

8

8

8

8

8



 ²   
    Ú
S



 

že nikdy nedotkne se jí zkaženost de-chem ničivým.
  S  ²         Ú  
4. Prosíme, obdař hojněji pokornou naši my-sl tím,





8





8
8
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O více svatých mužích

  

COMMUNE SANCTORUM

  ² J

PRO PLURIBUS SANCTIS VIRIS

S K    


7

I nclitos Christi fámulos canámus, quos, fide cla-ros
       S  K         Ú 
7


ni-tidísque gestis, hac di-e tellus soci-áta cælo láudibus ornat.
֔ S

A-men.

2. Quippe qui mites, húmiles, pudíci,
nésciam culpæ coluére vitam,
donec e terris ánimus volávit
liber ad astra.

3. Inde iam gaudent míseris adésse,
fléntium tergunt lácrimas, medéntur
méntium plagis, vitiáta reddunt
membra salúti.
4. Nostra laus ergo résonet benígnis
his Dei servis referátque grates,
qui pia pergant ope nos iuváre
rebus in arctis.
5. Sit Deo soli decus et potéstas,
laus in excélsis honor ac perénnis,
qui suis totum móderans gubérnat
légibus orbem. Amen.
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O SVATÝCH

 ²  J7
C hvalme ty vzácné služebníky Krista, slavné svou ví-rou,
 8
         S  K 



 
zářné svými činy, jež země s nebem uctít se dnes chystá vrou   Ú  ֔ S

cími hymny. A-men.
 

   

O VÍCE SVATÝCH MUŽÍCH

 

S K  


2. Vždyť oni mírní, počestní a skromní
vedli vždy život čistý, bezúhonný,
nežli se vznesla jejich volná duše
do hvězdné výše.
3. Dnes odtud rádi pomáhají všudy,
stírají slzy, zmírňují svou péčí
duševní strasti a nemocné údy
z chorob všech léčí.

4. Proto je chvalme, Boží služebníky,
k nám laskavé tak, a vzdejme jim díky,
ať vyprosí nám v každé těžké chvíli
dostatek síly.
5. Buď Bohu čest, moc, na výsostech sláva,
ať úcta s díky Pánu vždy se vzdává,
že stále řídí vesmír nedozírný
zákony svými. Amen.
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O svatém muži

        
8
I esu, redémptor ómni-um, perpes coróna cǽ-litum, 
   Ú S  ²         
8


in hac di- e cleménti-us nostris favéto vó- cibus.
   S              
8

2. Sacri tu-i qua nóminis conféssor almus clá- ru-it,
   Ú S  ²          
8


cuius celé-brat ánnu-a devóta plebs sollémni-a.
   S              
8

3. Per illa quæ sunt sǽculi gressu seréno trán-si-it,
   Ú S  ²          
8


tibi fidé-lis iúgi-ter iter salútis pér-sequens.
   S              
8

4. At rite mundi gáudi-is non cor cadúcis áp-plicans,
   Ú S  ²          
8


cum ánge-lis cælésti-bus lætus potítur prǽ-mi-is.
   S              
8

5. Huius benígnus ánnu-e nobis sequi vestí- gi-a;
   Ú S  ²          
8


huius precá-tu sérvu-lis dimítte noxam crí- minis.
   S               →
8

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


²


Ú
S


S
 
 S 

  

PRO UNO SANCTO
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J ežíši, Spasiteli náš, koruno slávy v ne- besích, 
 ² 

       

Ú
S



dnes nakloň vlídnější svou tvář k modlitbě tebe pro- sících.
   S              
  S
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O SVATÉM MUŽI

   
  


dnes vzpomíná-me naň i my, tvůj lid, výroční slav-ností.
   S              


 Ú S  ² 

 

2. Dnes vyznavač tvůj vznešený se zaskvěl novou jas-ností,

²     



8


8
8
8
8

   
8
 
s tebou se cestou spásy dal a sledoval vždy věr-něji.






S


       8



4. K prchavým světským radostem nepřipjal právem srd-ce své,
   Ú S  ²          
8


tak došel v sí-dle nebeském odměny nepomí- jivé.
   S              
8

5. A proto pomoz také nám jít ži-tím v jeho šlé- pějích
 ²           8
  
Ú
S


a odpust’ k je-ho přímlu-vám svých služebníků vše- chen hřích.
   S              →

 8
Dx. Laskavý Vládce, Ježíši, bud’ s Otcem ti čest nej-vyšší,
   Ú S  ²           ֔ S


   Ú S

3. Přes vše, co svět mu sliboval, on přešel čistou šlé- pějí,

   


²

 
Ú S
8

O více svatých
ženách

huius precá-tu sérvu-lis dimítte noxam crí- minis.
   S              
8

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


²


Ú
S


S 
 
cum Spíri-tu Parácli-to, in sempitérna sǽ-cula. A-men.
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5. Huius benígnus ánnu-e nobis sequi vestí- gi-a;

²  J  7
C hriste, cunctórum sator et redémptor, síderum, terræ, maris
       S K      Ú  7


 

PRO PLURIBUS SANCTIS MULIERIBUS

   S K   


 ֔ S

A-men.

atque rector, ómni-um laudes tibi personántum solve re- á-tum.

2. Vase qui gemmas frágili recóndis,
víribus fluxas ánimo pudícas
féminas reddens faciénsque claros
ferre triúmphos.
3. Quas et in sensu téneras vidémus,
prærogatíva mériti corónas,
íncolas regni facis et perénnes
esse supérni.
Δ. Sit Patri summo decus atque virtus,
laus tibi Nato celebrísque cultus,
Flámini Sancto párilis potéstas
nunc et in ævum. Amen.

   


²

  
   1658
Ú S
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a odpust’ k je-ho přímlu-vám svých služebníků vše- chen hřích.
   S              
 8
Dx. Laskavý Vládce, Ježíši, bud’ s Otcem ti čest nej-vyšší,
   Ú S  ²           ֔ S


i Duchu, který těší nás, po všechny věky, v kaž-dý čas. A-men.
5. A proto pomoz také nám jít ži-tím v jeho šlé- pějích

²
         J  7
K riste, ty spáso lidstva, všeho Tvůrce, který vše ří-díš: hvěz      
 S  K      8

dy, moře, zemi, dej těm, kdo dnes tě chválí z hloubi srdce, své
  Ú  ֔ S

odpuště-ní. A-men.
   S K

O VÍCE SVATÝCH ŽENÁCH

2. Do křehkých nádob rád ukrýváš perly,
cudností zdobíš ženy, jež jsou sláby,
abys jim mohl předat poklad skvělý
nebeské slávy.
3. Ty, jež vidíme i v citech svých něžné,
znamením zásluh, věncem korunuješ
a navždy sídla v říši nadehvězdné
jim vyhrazuješ.
Δ. Buď nejvyššímu Otci moc a sláva,
i Synu, tobě čest buď, chvály vděčné,
svatému Ohni ať patří táž vláda
nyní i věčně. Amen.
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O svaté ženě


S             
F ortem virí-li péctore laudé mus omnes fé- minam, 
   Ú S  ²         


quæ sancti-tá-tis glóri- a ubíque fulget ín-clita.
   S              

2. Hæc sancto amóre sáuci-a, huius cadúca sǽ-culi
   




²
 
   Ú S 

dum calcat, ad cælésti- a iter perégit ár-du-um.
   S              

3. Carnem domans ieiúni-is, dulcíque mentem pá- bulo
   Ú S  ²          


orati-ó-nis nútri- ens, cæli potítur gáu-di-is.
        
 
 S    
 

PRO UNA SANCTA


 Ú S  ²         

huius precá-tu, quǽsu-mus, audi benígnus súp-plices.
   S              

5. Iesu, tibi sit glóri-a, qui nos be-átæ sér-vulæ
   Ú S  ²           ֔ S


speráre das suffrági- a et sempitérna prǽ-mi-a. A-men.
 


4. Rex Christe, virtus fórti-um, qui magna solus éf-ficis,

8

8

8

8

8



8

8
8

8
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Č est ženě srdce mužného vzdejme pro její hr- dinství,  8
²   
     


Ú
S

8


vždyt’ v zemích svě-ta ši-ré-ho věhlasem, svatostí se skví.
   S              
 8
2. Nebeskou láskou zraněna, když světskou slávou o- šidnou
   Ú S  ²          
8


pohrdla, v sí-dla blaže-ná dospěla strmou pě- šinou.
   S              
8

3. Své tělo posty trestala a sladkou stravou mo- dlitby
   



²

  
8

  ÚS

svou duši sy-tíc, dosáhla radosti v nebi, kde ted’ dlí.
       
   S   
  7

4. Ty, Kriste, sílo statečných, v nás konáš činy hr- dinné; slyš vlíd  
    8
  Ú S  ² 


ně vzde-chy věrných svých zvlášt’ k jejich prosbám, pro- síme.
   S              
8

5. Ježíši, k věčné slávě své nás, posílené dů- věrou
       ֔


²


Ú
S


S
 
v přímluvy slu-žebnice tvé, zahrň svou věčnou od-měnou. A-men.


 S     

O SVATÉ ŽENĚ
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O řeholnících

        
8
L æti coléntes fámulum qui te perfécte có- lu-it, 
   Ú S  ²         
8


tibi gratánter, Dómi-ne, amóris hymnum pró- mimus.
   






S





8

2. Christi fidélis ássecla, ultro relíquit gáu-di-a
   Ú S  ²          
8


cuncta quæ mundus éxhi-bet fugáces atque có- pi-as.
   S              
8

3. Tibi se vovit súbditum humi-litáte obœ́-di-ens,
   Ú S  ²          
8


Christi, carnis mundí-ti- e, sponsi æmulátor vír-ginum.
   S              
8

4. Tibi placére gésti-it tibíque adhǽsit ú- nice,
   Ú S  ²          
8


mentem, verba vel ópe-ra amóris fovens íg-nibus.
   S              
8

5. His caritátis vínculis in terris tibi dé- ditus,
   Ú S  ²          
8


liber ad astra iúgi-ter tri-umphatúrus pró- di-it.
→
   S              
8

Dx. Eius exémplis éxcitos da gradi nos alá- criter,
   Ú S  ²           ֔ S

  S   

PRO RELIGIOSIS
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     8
 S      
věrným ctiK dyž všichni št’astni sluhu ctí, jenž byl tvým

 ²  
     7
 

Ú
S



telem, my tobě, Pa-ne, z vděčnosti chvalozpěv lásky zpí- vat



 


S


  8
 

chcem. 2. Vždyt’ on, vždy tobě věrný žák, se vzdal všech klam        Ú S  ²         8


ných roz-koší, které svět sta-ví před náš zrak, opustil statky ve   


  



S


  7



zdejší. 3. Poddán ti v každé myšlence, vždy pokorně tě po- slou   


²

 
   8

   Ú S

chal, pro Krista, pa-nen snoubence, v cudnosti tělo u- choval.
   S              
8

4. Tobě se toužil zalíbit a přilnul k tobě v srd-ci svém,
   



²

  

8
  Ú S

svou mysl, slo-va, činy, cit hřál jen tvé lásky pla- menem.

   S   
        
8

5. Na zemi tobě oddán vždy, okovy lásky při- poután,
   Ú S  ²          8


svobodným du-chem nad hvězdy mířil k tvým věčným os-lavám.

   →






S





  
8
Dx. Dej, at’ my jeho příkladem strženi, k tobě spě- cháme,
   Ú S  ²           ֔ S
 

O ŘEHOLNÍCÍCH

   Ú S  ²          
170

liber ad astra iúgi-ter tri-umphatúrus pró- di-it.
   S              
5. His caritátis vínculis in terris tibi dé- ditus,





 ²           ֔ S

   Ú S
ut te cum Nato et Spí-ri-tu laudémus hymnis cǽ-licis. A-men.

Dx. Eius exémplis éxcitos da gradi nos alá- criter,

PRO DEFUNCTIS

I

      

     

           

mménsæ rex poténti-æ, Christe, tu Patris glóri-am

 

 

8

Za zemřelé

8



nostrúmque decus mó-li-ens, mortis fregı́sti iácula. A-men.

2. Infírma nostra súbiens
magnúmque petens prœ́lium,
mortem qua serpens vícerat,
victor calcásti móriens.
3. Surgens fortis e túmulo,
pascháli nos mystério
peccáto rursus mórtuos
ad vitam semper ínnovas.
4. Vitam largíre grátiæ,
ut, sponsus cum redíeris,
ornáta nos cum lámpade
iam promptos cælo invénias.
5. In lucem nos et réquiem
serénus iudex áccipe,
quos fides sanctæ Tríadi
devínxit atque cáritas.

Pro uno defuncto:

6. Tuúmque voca fámulum,
qui nunc exútus córpore
in regna Patris ínhiat,
ut te colláudet pérpetim. Amen.
Pro una defuncta:

6. Tuámque voca fámulam,
quæ nunc exúta córpore
ad regna Patris ínhiat,
ut te colláudet pérpetim. Amen.
Pro pluribus:

6. Fratres et omnes ádvoca,
qui nunc exúti córpore
in regna Patris ínhiant,
ut te colláudent pérpetim. Amen.

   

²

Ú S TEXTY 
   1718
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svobodným du-chem nad hvězdy mířil k tvým věčným os-lavám.





      

S




8

Dx. Dej, at’ my jeho příkladem strženi, k tobě spě- cháme,
   Ú S  ²           ֔ S


at’ tobě s Du-chem, se Sy-nem nebeské hymny zpí- váme. A-men.




5. Na zemi tobě oddán vždy, okovy lásky při- poután,

ZA ZEMŘELÉ

V

            

    

ladaři moci nesmı́rné, který jsi slávou Otcovou,

  

     

  

tys osten smr-ti ulomil, tys, Kriste, lidstva ozdobou. A-men.

2. Vzals naši bídu na sebe
a když ses v těžký zápas dal,
svou smrtí zdolals vítězně
smrt, kterou nás had překonal.

Za zemřelého:

6. I svého sluhu povolej,
když tíhy těla zbavený,
už touží po tvém království,
kde navěky tě chválit smí. Amen.

3. Z hrobu jsi povstal silný zas
Za zemřelou:
a velkonočním tajemstvím
6. Svou služebnici povolej,
k životu brány otvíráš
když tíhy těla zbavená,
nám, hříchem smrti propadlým.
už touží po tvém království,
4. Uděl nám život v milosti,
kde navěky tě chválit smí. Amen.
až se jak Ženich navrátíš,
Za více zemřelých:
nás najdi s lampou rozžatou
6. Své služebníky povolej,
pro nebe připravené již.
když tíhy těla zbavení,
5. Přijmi nás ve svůj mír a jas,
už touží po tvém království,
ty, Soudce jasem zářící,
kde navěky tě chválit smí. Amen.
když víra s láskou získala
nás navždy svaté Trojici.



ŽALTÁŘ

174

Pondělí 1. týdne

PONDĚLÍ 1. TÝDNE
1. antifona

Ve své spravedlnosti mě, Pane, vysvoboď.

           
 
I n tu-a  iustı́-ti-a lı́bera me, Dómine. T.P. Allelúia.
                     
VIII c

AG 156
(Srov. Žl 30, 2)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Oči Páně hledí dolů || na všechny potřebné.
T. P. Buďte dobré mysli, || já jsem přemohl svět, aleluja.
Žalm 10 (11)
Spravedlivý důvěřuje v Boha

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5, 6)

K Pánu se utíkám! Jak smíte říkat: *
„Raději do hor uleť jako pták.
Hle, hříšníci už napínají luky, †
už přikládají na tětivu šíp, * střílejí ve tmě proti poctivým.
Jestliže základy jsou otřeseny, * co
spravedlivý tady dokáže?“
Pán však, ten sídlí ve svém svatém chrámě, * jeho trůn je na
nebesích,
jeho oči hledí dolů, * jeho zrak nás
lidi zkoumá.

Pán zkouší bezbožné i spravedlivé: † Kdo lne k násilí a křivdě, *
toho z duše nenávidí.
Ať na hříšné dští uhlíky a síru, * žhavý vítr jim dá v úděl!
Protože Pán je vskutku spravedlivý, † rád má spravedlivé skutky, *
zbožní spatří jeho tvář.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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2. antifona

Šťastni, kdo v tvém domě bydlí, Pane.

AG 252
(Žl 83, 5)

            
 
B e-áti qui hábitant in  domo tu a, Dómine. T.P. Allelúia.
                   
VIIIG



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
T. P. Bude v tvém stánku dlít, || přebývat na tvé svaté hoře, aleluja.
Žalm 14 (15)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. 

Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo životem jde bez poskvrn, *
je řádný, upřímného srdce,
kdo neukřivdí jazykem, † bližnímu
svému neuškodí, * souseda svého
nehanobí,
kdo bohaprázdným pohrdá, *
zato si váží bohabojných,

(Srov. Žid 12, 22)

kdo, i když ztrácí, drží slib: * svých
peněz neužívá k lichvě
a proti zájmům nevinného † ničím se nedá podplatit. * Kdo žije
tak, je provždy pevný.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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3. antifona

AG 407

  ֔ 7
   S H Ӫ     ֔  
Ú
T
S

S
S ·

B enedi-cá- mus Pat-rem et Fí-li-um in sǽcu-la, cum Sancto
  
 ² q
7
S
Spíritu. T.P.# Alle-lú# ia.
#
  S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 

Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Ve svém Synu si nás Bůh vyvolil || a přijal za své syny.
T. P. Až budu ze země vyvýšen, || potáhnu všechny k sobě, aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10
Bůh Spasitel
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

Žaltář177

ÚTERÝ 1. TÝDNE
1. antifona

AG 230
(Srov. Žl 74, 2)

            
I nvocábimus nomen tu-um, Dómi ne, narrábimus mi rabı́-li-a
 
                           

Vzýváme tvé jméno, Pane, hlásáme tvé divy.
VI

          

tu-a. T.P. Alle-lú-ia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán dává vítězství || svému Pomazanému.
T. P. Od nynějška patří královská vláda našemu Bohu || a panování jeho
pomazanému, aleluja.
Žalm 19 (20)
Modlitba za vítězství krále
Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. 

Kéž Pán tě vyslyší v dnech sklíčeno
sti! * Ochraň tě jméno Boha Jáko
bova!
Kéž ti svou pomoc pošle ze svatyně, * kéž ti svou podporu dá
ze Siónu!
Kéž na tvé oběti se rozpomene, * kéž
ve tvé žertvě najde zalíbení!
Kéž dá ti, po čem tvoje srdce
touží, * kéž vyplní tvůj každý
dobrý záměr!
A budem jásat nad pomocí Páně †
a oslavovat jméno svého Boha! * Jenom ať Pán tvé všechny prosby splní!
Teď vím, že svému pomazanému † Pán dává vítězit a z výšin
nebes * svou pravicí mu spěchá
na pomoc.

(Sk 2, 21)

Jedni jsou silní vozbou, druzí jíz
dou, * ale my jménem Pána, svého
Boha.
Tamti se ovšem zhroutili a pad
li, * kdežto my stojíme a vytrváme!
Pane, chraň krále, vítězství mu da
ruj, * vyslyš nás v den, kdy k tobě
voláme!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Úterý 1. týdne

2. antifona

AG 196
(Jdt 16, 13)

              
D ómine, magnus es tu, et præclá-rus in vir túte tu-a.
                          

Pane a Vládce, tys veliký a slavný, podivuhodný ve své síle.
IVA



T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Zapějem chvalozpěv || na tvoji sílu.
T. P. Přijal jsi svrchovanou moc || a ujal ses vlády, aleluja.
Žalm 20 (21)
Poděkování za vítězství krále
Byl vzkříšen a přijal život na věčné časy. 

Pane, z tvé síly se raduje král, * nad
tvou pomocí hlasitě jásá.
Vyplnils toužení jeho srdce, *
z jeho úst prosby jsi neoslyšel.
Ba, tys ho předešel milostí zdaru, *
korunu zlatou mu na hlavu vsadil.
Prosil tě o život: dal jsi mu da
rem * délku dní života na všechny
věky.
Veliká jest jeho sláva dík tobě, * tys
jej vznešenou nádherou oděl.
Činíš ho věčným požehnáním, *
z pohledu svého jej radostí plníš.
Neboť král v Pána důvěru skládá,
Nejvyšší nedá mu zakolísat.
[Všechny tvé odpůrce najde tvá
ruka, * pravice tvoje tvé nenávistníky.

(Sv. Irenej)

Strávit je necháš jak v plamenné
peci, * až jim dáš pohlédnout do
své tváře.
Pán ať je zahubí ve svém hněvu, * ať
je všechny pohltí oheň!
Ze země vyhladíš potomstvo je
jich, * rod jejich z lidského společenství!
I kdyby kuli úkladné plány, * nic
proti tobě nepořídí;
neboť je obrátíš na útěk všechny, *
jenom co na ně zamíříš lukem.]
Povstaň, Pane, v celé své moci! * Zapějem chvalozpěv na tvoji sílu!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář179

3. antifona

AG 1009
Svou krví jsi nás, Pane, vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.
(Zj 5, 9.10)

 ´ S S      S  J  Ú  ֔   T S  :
R e-demísti nos, Dómine De-us, in sánguine tu-o, exÚ omni
 Ú Ú Ú   S    Ú
 T    S ²J  Ú S8
tri-bu et lingua, et pópulo et nati# ó-ne: et fecísti# nos De-o nostro
 
S         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Učinil jsi nás, Pane, královským lidem || a kněžstvem našemu Bohu.
T. P. Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, || neboť všechno povstalo z tvé
vůle, aleluja.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Chvalozpěv vykoupených
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Středa 1. týdne

STŘEDA 1. TÝDNE
Pán je mé světlo a spása.

1. antifona

AG 151
(Žl 26, 1)

                
 
I lluminá ti-o me- a, et sa lus me-a, Dóminus. T.P. Allelúia.
                     
VIII c



Pokud se antifona nezpívá chorálně:
† A.1. pronáší se až po žalmu

T. P. Toho Bůh povýšil po své pravici || jako vůdce a spasitele, aleluja.
Žalm 26 (27)
Neochvějná důvěra v Boha
I
Hle Boží stan mezi lidmi. 

Pán je mé světlo a spása, koho měl
bych se bát, * Pán je záštita pro můj
život, před kým se třást?
Když se na mne zločinci vrhnou
a chtějí mě drásat, * sami ti zavilí
nepřátelé klopýtnou k pádu.
I když mě obklíčí vojskem, mé srdce
se nevyděsí, * i kdyby zvedli proti
mně válku, v důvěře trvám.
Jen jedno jediné na Pánu žádám,
po jednom toužím: † abych směl
v Pánově domě přebývat po celý
život, * na jeho dobrotu patřit,
z něho se ve chrámě těšit.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Zj 21, 3)

Vždyť on v čas nouze mě bezpečně
skryje v svém posvátném domě, * ve
svém stanu mě zaštítí, na svou horu
mě zdvihne.
Nad své odpůrce vůkol teď vysoko pozvedám hlavu, † do jeho
stánku s jásotem přináším děkovnou oběť, * Pánu zde budu
radostně zpívat a k oslavě hrát.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.1. Pán je mé světlo a spása, || koho měl bych se bát?
T. P. Toho Bůh povýšil po své pravici || jako vůdce a spasitele, aleluja.

Žaltář181

2. antifona

AG 290
(Žl 87, 3)

     S J        
S 7
I ntret oráti-# o me-a in con
# spéc# tu tu-o, Dómine. T.P. Allelú        EB EB     EB EB   EB EB   EB 

Dej, ať modlitba má dojde k tobě.
V

ia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Tvou tvář, Pane, hledám, || proto svou tvář mi neukrývej.
T. P. Jistotně doufám v dobrotu Páně, || spatřím ji v zemi žijících, aleluja.
II
Někteří povstali a falešně svědčili proti Ježíšovi. 

Slyš mé hlasité volání, Pane, * vyslyš
mě, smiluj se nade mnou!
V srdci mám tvoje přikázání: *
„Hledejte tvář mou!“ a hledám
tvou tvář.
Proto svou tvář mi neukrývej, * věrnému svému se nevzdaluj s hněvem.
Tys byl má pomoc, neodmítej
mě, * neopusť, Bože mé záchrany!
Kdyby mě opustil otec i matka, *
přijme mě pod svou ochranu Pán.
Ukaž mi, Pane, svou cestu a veď
mne * navzdory odpůrcům po
cestě přímé.

(Mk 14, 57)

Nenech mě napospas nepřátelům, †
když stojí proti mně falešní svědci, *
v zášti mi hrozí záhubou.
Jistotně doufám v dobrotu Páně, *
spatřím ji v zemi žijících.
Na Pána hleď a zůstaň silný, * s pevnou myslí na Pána hleď!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

182

Středa 1. týdne

3. antifona

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.

AG 999
(Srov. Ez 47)

                   
E x-ı́bunt aquæ vivæ de Ie-rúsalem: et erit Dóminus Rex super 
   
   
omnem terram. T.P. Allelúia.
















       
 
 
IVA

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. On je prvorozený ze všech tvorů || a má ve všem prvenství.
T. P. Od něho, skrze něho a pro něho je všecko, || jemu buď sláva na věky,
aleluja.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi, tak
na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Žaltář183

ČTVRTEK 1. TÝDNE
1. antifona

Velebte Pána, jenž uzdraví ty, kdo jsou zlomeni srdcem,
obváže jejich bolavé rány.

(Žl 146, 3)

         
  
L audáte Dóminum, qui sanat contrı́tos corde, et álli-gat con
      
 
tri-ti-ó-nes e-órum.
 T.P. Allelú ia. 







              
 
VII a

     

AG 222

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pane, k tobě jsem o pomoc volal †|| a tys mně chorému opět
navrátil zdraví, | na věky budu tě chválit.
T. P. ~Ty jsi můj nářek || obrátil v radost, aleluja.
Žalm 29 (30)
Poděkování za vysvobození z nebezpečí smrti
Kristus po svém slavném vzkříšení vzdává díky Otci. 

Chválím tě, Pane, že jsi mě vytáhl
z hlubin, * žes mým odpůrcům nedopřál nade mnou jásat.
Pane, můj Bože, k tobě jsem o pomoc volal * a tys mně chorému
opět navrátil zdraví.
Tys mě, Pane, vyvedl z propasti smr
ti, * k životu vrátil z řad těch, kdo
k hrobu se kloní.
Pánu zpívejte chvály, kdo jste
mu věrní, * vzdávejte díky jeho
svatému jménu!
Hněvá se chvilku a laskav je pro celý
život, * i když z večera pláčeš, ráno
už jásáš.

(Cassiodorus)

Za dnů, kdy jsem spoléhal na
svoje štěstí, * myslíval jsem si:
však já už nepadnu nikdy.
Držels mě na hoře bezpečí, předobrý
Pane; * jen však jsi zakryl svou tvář,
a dolehla hrůza.
Tehdy, Pane, jsem začal o pomoc
volat, * ke svému Bohu jsem křičel o slitování.
„Nač ti bude má krev, co získáš mou
smrtí? * Může tě velebit prach a hlá
sat tvou věrnost?
Vyslyš mě, Pane, měj ke mně
milosrdenství! * Jenom ty, Pane,
zůstaň mou pomocí stálou!“

184

Čtvrtek 1. týdne

A tys můj nářek obrátil v jásavý ta
nec, * svlékls můj smuteční šat a oděl
mne v radost,
abych ti ze srdce zpíval a neustal
nikdy, * Pane, můj Bože, na věky
budu tě chválit.

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

2. antifona

Radujte se z Pána, kdo jste spravedliví, jásejte, kdo jste upřímní!

AG 161
(Žl 31, 11)

              
E xsultáte iusti, etglori-á mi-ni omnes recti  corde.
                             
VII a



T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Šťastný člověk, || jehož Bůh již neviní.
T. P. S Bohem jsme usmířeni || smrtí jeho Syna, aleluja.
Žalm 31 (32)
Šťasten, komu odpuštěna nepravost

David blahoslaví člověka,
kterému Bůh nezávisle na skutcích přičítá něco za spravedlnost. 

Šťasten, komu odpuštěna nepravost *
a už je přikryt jeho hřích!
Šťastný člověk, jehož Bůh již ne
viní * a v jehož duši není klam.
Když jsem mlčel, byl jsem sžírán do
kostí, * po celé dny jsem bědoval.
Dnem i nocí mě tvá ruka tížila, *
až na troud jsem byl vyprahlý.
Konečně jsem se ti přiznal k špat
nosti, * své bloudění jsem nesmlčel.
Řekl jsem si: „Vyznám před Pánem svůj hřích!“ * A tys mi vinu
odpustil.

(Řím 4, 6)

Proto ať se každý, kdo tě vyznává, *
jen k tobě modlí v soužení.
Kdyby spousty vod se zvedly
v zátopu, * až k němu nikdy
nestoupnou.
Tys mé útočiště, uchráníš mě běd, *
svou záchranou mě rozjásáš.
„Poučím tě, ukážu ti, kudy jít, *
radu i ochranu ti dám.
Nebuď jak ten hloupý mezek nebo
kůň, † které zkrotí jenom uzda s udidlem, * jinak je nepřitáhneš blíž.

Žaltář185

Bezbožný je vydán mnoha trápením, † ale toho, kdo má k Bohu
důvěru, * on zahrne svou milostí.
Radujte se z Pána, kdo jste spravedliví, * jásejte, kdo jste upřímní!

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

3. antifona
AG 998
Pán mu dal moc a čest a vládu a všechny národy, kmeny i jazyky mu budou sloužit.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Pán mu dal moc a čest i vládu || a všechny národy mu budou sloužit.
T. P. Kdo z mocných se ti podobá, Pane, ||
kdo je ti podobný vznešeností a svatostí, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
Boží soud
~Díky ti vzdáváme, * Pane, Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

186

Pátek 1. týdne

PÁTEK 1. TÝDNE
1. antifona

Dáš mi, Pane, sílu, před tváří svou mi dáš na věky žít.

AG 184
(Žl 40, 13)

   
     





  
S uscepı́-sti me, Dómine, et confirmásti me in conspéctu

                      
VIIIG

tu-o. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Uzdrav mě, Pane, || zhřešil jsem před tebou.
T. P. Kristus se pro nás stal chudým, || abychom my zbohatli, aleluja.
Žalm 40 (41)
Prosba v nemoci
Jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. 

Šťasten, kdo ujme se slabých a nuz
ných: * ve zlých dnech za to ho zachrání Pán.
Dá mu svou ochranu, zachová
život, † šťastným ho učiní na této
zemi, * nepřátelům ho nevydá
všanc.
Pán ho posílí na lůžku strasti, * ty
sám mu v nemoci ulehčíš.
Volám: „Smiluj se nade mnou,
Pane, * zhřešil jsem před tebou,
uzdrav mě zas!“
Šuškají nepřátelé: „Kdy umře, * kdy
jeho jméno zanikne již?“
Přijde-li návštěva, naplano tla
chá, * venku pak zle mě pomlouvá.
Všichni mí odpůrci v skrytu mě
haní, * smýšlejí o mně co nejhůře.

(Mk 14, 18)

„Dolehla na něj morová zkáza, *
kdo takhle lehne, ten nevstane
víc.“
Ba i můj přítel, jemuž jsem věřil, *
jenž jídal můj chléb, mnou pohrdá.
Ty však se, Pane, nade mnou smi
luj, * z lože mě zdvihni a splatím
to všem.
Z toho poznám tvou náklonnost
ke mně, * když nade mnou nebude
jásat můj sok.
Mně pro mou nevinu však dáš
sílu, * před tváří svou mi dáš na
věky žít.
Buď pochválen Pán, Bůh Izraele, *
na věky věků! Staň se, staň!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář187

2. antifona

AG 241
(Iz 45, 25)

         S   U S  Ú     8
I n Dómino iusti-ficá# bitur, et laudá# bitur om
# ne semen Isra-el.
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Vítězství a slávy dojde v Pánu celý rod Izraele.
V

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán nebeských zástupů zůstává s námi, || jest Bůh Jákobův naším
ochranným hradem.
T. P. ~Řeka rameny || Boží město blaží, aleluja.
Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší silou
Dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. 

Pán je nám útočištěm, je naší si
lou, * projevil se nám největší pomocí
v tísni.
Proto nemáme strach, ať země
se třese, * ať se kácejí hory do
hlubin moře.
Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
jen když Pán nebeských zástupů
zůstává s námi, * když Bůh Jákobův je naším ochranným hradem.
Řeka rameny Boží město blaží, *
chrání svatý příbytek Nejvyššího.
Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy, * s časným úsvitem
Bůh mu na pomoc chvátá.
Běsnily národy, otřásaly se říše; *
zahřměl svým hlasem a rozsouvala
se země.

(Mt 1, 23)

Ale Pán nebeských zástupů zůstává s námi, * jest Bůh Jákobův
naším ochranným hradem.
Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky
Páně, * toho, jenž úžas šíří po celé
zemi!
Válkám on činí přítrž až k hranicím země, * luky a oštěpy láme,
spaluje štíty.
„Ustaňte přece a ve mně uznejte
Boha, * jenž stojí nad všemi národy,
nad celou zemí!“
Neboť Pán nebeských zástupů
zůstává s námi, * jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Pátek 1. týdne

3. antifona

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.

AG 999
(Mich 5, 3–4)

                  
M agni-ficábitur usque
et erit iste Pax.
 ad términos terræ,

























     


  
VII a

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
T. P. ~Zpívejme Pánu, || je vznešený a slavný, aleluja.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Žaltář189

PONDĚLÍ 2. TÝDNE
1. antifona

Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“

AG 96*
(Mt 25, 6)

                  
M édi-a nocte clamor factus est: Ecce sponsus ve-nit, exı́te 
      
   
óbvi- am e-i. T.P.
 e-i, alle-lúia.  

                      
IVA

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jsi ze všech lidských synů nejkrásnější, || spanilost se ti po rtech
rozlévá.
T. P. Požehnaný, který přichází || ve jménu Páně, aleluja.
Žalm 44 (45)
Svatba krále
I
Ženich je tady! Jděte mu naproti! 

Srdce mi kypí radostnými slovy, †
svou píseň nyní králi zazpívám, *
můj jazyk – rydlo rychlopísaře.
Jsi ze všech lidských synů nejkrásnější, † spanilost se ti po rtech
rozlévá, * Pán proto požehnal ti
na věky.
Opásej mečem, hrdino, svá bedra, *
ve vznešenosti své a nádheře
do boje vyjeď za věrnost a prá
vo, * ať koná divy tvoje pravice!
Máš ostré šípy, národy se skloní, *
odpůrci krále klesnou na mysli.

(Mt 25, 6)

Tvůj božský stolec trvá do věčnosti, * žezlo tvé vlády – žezlo
nestranné.
Miluješ právo, nenávidíš křivdu, †
a proto pomazal tě Pán, tvůj Bůh, *
olejem radosti jak žádného.
Tvá roucha voní aloí a myrhou, *
ze síní slonových ti harfy zní.
Královská dcera v ústrety ti kráčí, †
královna stojí po tvé pravici, * ofirským zlatem skvěle zdobená.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pondělí 2. týdne

2. antifona

AG 96*
Pojď, nevěsto Kristova, přijmi korunu, kterou ti Pán připravil od věků.(Srov. Pís 4, 8)

                      
V
eni, sponsa Christi, áccipe corónam, quam tibi Dóminus
    
      

VIIIG



                    

præparávit in ætérnum. T.P. in ætérnum, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Ženich je tady, || jděte mu naproti.
T. P. Blaze těm, kdo jsou pozváni || k Beránkově svatební hostině, aleluja.
II
Slyš, dcero, pohleď sem a nakloň
ucho, * zapomeň na svůj lid a ot
cův dům!
Král s dychtivostí touží po tvé
kráse, * neboť je pán tvůj, ty se
před ním skloň!
I tyrský lid ti přináší své dary, * o přízeň tvou se derou velmoži.
Královská dcera vchází v plné
kráse, * perlami, zlatem šat má
protkaný.
Ve třpytném rouchu před krále ji
vedou, * panny její za ní kráčejí.

S radostným jásotem ji přivádějí * a dovnitř v králův palác
vcházejí.
Místo svých otců budeš teď mít
syny * a učiníš je v zemi knížaty.
Tvé jméno vštípit chci všem
pokolením, * ať na věky tě slaví
národy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Žaltář191

3. antifona

AG 407

  ֔ 7
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S ·

B enedi-cá- mus Pat-rem et Fí-li-um in sǽcu-la, cum Sancto
  
 ² q
7
S
Spíritu. T.P.# Alle-lú# ia.
#
  S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 

Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Bůh si předsevzal, až přijde plnost času, || obnovit všechno v Kristu.
T. P. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, || a to milost za milostí, aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10
Bůh Spasitel
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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Úterý 2. týdne

ÚTERÝ 2. TÝDNE
1. antifona

Vzdávám ti díky, Pane, neboť jsi mě vyslyšel.

AG 395
(Žl 117, 28 Vulg.)

                  
C onfitébor tibi, Dó mine, quóni-am exaudı́sti me.
                       



VIIIG

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Nemůžete sloužit || Bohu i mamonu.
T. P. Na to myslete, co pochází shůry, || ne na to, co je na zemi, aleluja.
Žalm 48 (49)
Marnost bohatství
Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. 

(Mt 19, 23)

I
Poslechněte si všechny národy, * poslyšte všichni, co jich země nosí,
vy lidé prostí i vy vznešení, * vy
bohatí, tak právě jako chudí!
Ať moudře teď má ústa promluví, *
jde o poznání z úvah mého srdce.
Sám poslechnu si moudrou prů
pověď, * za zvuků lyry řešení své
zjevím.
Proč bych se bál i v nepříznivých
dnech, * kdy zloba nepřátel mě obklopuje?
Spoléhají se na své bohatství, *
hojností pokladů se vychloubají.
Vždyť nikdo si svůj život nekoupí, *
za sebe Bohu výkup nezaplatí;
je příliš velká cena za život * a nikdy se jí nikdo nedoplatí,

tak aby mohl dál a navždy žít * a nikdy nepohlédl do tmy hrobu.
Vidíme totiž moudré umírat, *
stejně jak hyne hlupák nebo blá
zen.
Navždy jen hrob je jejich domovem, *
příbytkem pro veškeré pokolení.
I když jim celé kraje patřily: *
Všechno, co měli, nechají zde
jiným.
Tak člověk ve svém lesku nevidí, *
že je jak zvěř, již vedou na porážku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář193

2. antifona

Kdo uchovávají Boží slovo v dobrém a upřímném srdci,
s trpělivostí přinášejí užitek.
Ig

Q



  

AG 404
(Lk 8, 15)

               

ui verbum De-i rétinent corde perfécto et ópti-mo, fructum

 
    
 
áfferunt in  pa-ti- én
 ti-a. T.P. Alle- lú ia.
                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Shromažďujte si || poklady v nebi, praví Pán.
T. P. Bůh můj život vykoupí || z moci podsvětí, aleluja.
II
Toť cesta těch, kdo v sebe věřili, * los
těch, kdo hojností se vychloubali.
Jsou jako stádo, které pase smrt, *
a tak se propadají do podsvětí.
Kráčejí rovnou cestou do hrobu,*
tvář jejich zetlí, podsvětí je zhltí.
Zatímco Bůh můj život vykoupí, * on z moci podsvětí mě jistě
vyrve.
Nermuť se, jestli někdo bohatne *
a rozmnožuje vážnost svého domu.
Zemře, a nic si s sebou nevezme, * tu nádheru si pod zem
neodnese.

Ať zaživa se šťastně vychloubá: *
„Chválit tě budou, jak ses tu měl
dobře“,
nakonec vejde do řad otců svých,
* co na věky už neuvidí světlo.
Tak člověk ve svém lesku nevidí, *
že je jak zvěř, již vedou na porážku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Úterý 2. týdne

3. antifona

AG 1009
Svou krví jsi nás, Pane, vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.
(Zj 5, 9.10)

 ´ S S      S  J  Ú  ֔   T S  :
R e-demísti nos, Dómine De-us, in sánguine tu-o, exÚ omni
 Ú Ú Ú   S    Ú
 T    S ²J  Ú S8
tri-bu et lingua, et pópulo et nati# ó-ne: et fecísti# nos De-o nostro
 
S         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Hoden je Beránek, který byl zabit, || aby vzal slávu a čest.
T. P. Tvá je, Pane, velikost a moc, || sláva a vítězství, aleluja.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Chvalozpěv vykoupených
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Žaltář195

STŘEDA 2. TÝDNE
1. antifona

Spravedlivý raduje se z Pána, utíká se k němu.

AG 265
(Žl 63, 11)

              
  
L ætábi tur ius tus in Dómino et  sperá-bit in e-o. T.P. Allelúia.
                         
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. V blažené naději očekáváme || slavný příchod našeho Spasitele.
T. P. Ať se vaše srdce nechvěje, || jen věřte ve mne, aleluja.
Žalm 61 (62)
Jen v Bohu je pokoj
Bůh, dárce naděje, ať vás naplní pokojem ve víře. 

Jen u Boha se utiší má duše, * jen od
něho je moje spása.
Jediný on je skála má i pomoc, *
pevný můj hrad, že nekolísám.
Jak dlouho chcete s jedincem vést
válku, * vrhat se všichni na jednoho
jak na zeď, která hrozí pádem, *
na hradbu, která už se hroutí!
Ano, jen samé pletky osnovají, * jen
ve lži mají zalíbení.
Žehnají prolhanými ústy, *
a v hloubi srdce proklínají.
Jen u Boha se upokoj, má duše, *
vždyť u něho je vše, več doufám.
Jediný on je skála má i pomoc, *
pevný můj hrad, že nekolísám.
Na Bohu stojí spása má i sláva, * Bůh
je má skála, záchrana má.
Důvěřuj vždy jen v něho, všechen
lide! † Před ním si vylévejte srd
ce: * vždyť Bůh je naše útočiště!

(Řím 15, 13)

Jsou lidé jen jak závan dechu, * jsou
všichni smrtelní jen klam.
Na misce vah až k vrchu vzlét
nou, * každý je lehčí než sám
dech.
Nespoléhejte na násilí, * zanechte
honby za lupem!
A na bohatství, i když vzrůstá, *
svým srdcem nikdy nelpěte!
Jediné pověděl Pán kdysi, † a toto
dvojí slyšel jsem, * že u Boha je
všechna moc,
u tebe, Pane, všechna láska, †
i to, že odplácíš ty sám * člověku
podle jeho skutků.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Středa 2. týdne

2. antifona

AG 173
(Žl 66, 2)

               
 
I llúmina, Dómi ne, vultum tu-um su per nos. T.P. Alle- lúia.
                            

Kéž nám, Pane, svítí světlo tvé tváře!
Ia



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Kéž nám svítí světlo Boží tváře || a kéž nám dá své požehnání.
T. P. Kéž tě, Bože, chválí národy, || ať jásají nad tvou pomocí, aleluja.
Žalm 66 (67)
Ať chválí Boha všechny národy
Budiž vám známo: Pohanům je poslána tato Boží spása.

Pán buď milostiv a žehnej nám! *
Kéž nám svítí světlo jeho tváře!
Ať se zná tvá cesta na zemi, *
pomoc tvou ať znají všichni lidé!
Kéž tě, Bože, chválí národy, * kéž tě
chválí všechny lidské rody!
Národy ať mocně jásají * nad
tím, jak svět spravedlivě soudíš!
Neboť právem soudíš národy, *
všechny lidské kmeny světa řídíš.

(Sk 28, 28)

Kéž tě, Bože, chválí národy, *
kéž tě chválí všechny lidské rody!
Země vydala svou úrodu. * Pán, náš
Bůh, nám dal své požehnání.
Kéž nám žehná všemohoucí
Bůh, * ať ho v bázni všechna
země vzývá!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Žaltář197

3. antifona

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.

AG 999
(Srov. Ez 47)

                   
E x-ı́bunt aquæ vivæ de Ie-rúsalem: et erit Dóminus Rex super 
   
   
omnem terram. T.P. Allelúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. V něm bylo stvořeno všechno || a všechno má trvání v něm.
T. P. Nebe je plné jeho slávy || a jeho chválou zní celá země, aleluja.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi, tak
na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Čtvrtek 2. týdne

ČTVRTEK 2. TÝDNE
1. antifona

             
 
F ı́-li-i  Si- on exsúltent in rege su-o. T.P. Allelúia.
                     

Děti Siónu ať krále chválí.
VIII c

AG 264
(Žl 149, 2)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Proto tě dám národům jako světlo, || aby se spása má rozšířila až do
končin země.
T. P. On je Bohem ustanovený soudce || nad živými i mrtvými, aleluja.
Žalm 71 (72)
Mesiášovo království a jeho královská moc
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

(Mt 2, 11)

I
Svěř, Bože, soudcovský svůj úřad
králi, * svou spravedlnost královskému synu!
Ať spravedlivě vládne tvému
lidu, * ať stojí za právem svých
ponížených.
Přinášet budou hory pokoj lidu, *
pahorky budou plodit spravedlnost.
On zjedná právo utištěným
z lidu, † on dětem chudých bude
pomocníkem * a utlačovatele zdrtí na prach.
Ať žije, pokud slunce bude zářit, *
co měsíc bude svítit – z rodu na rod!
Ať sestoupí jak vláha na lučiny, *
jak deště, které napájejí zemi.
Za něho bude vzkvétat spravedlnost *
a pokoj, dokud měsíc neuhasne.

Panovat bude od moře až
k moři, * od Velké řeky po sám
konec země.
Kořit se před ním budou nepřátelé, *
prach budou lízat jeho protivníci.
Králové Taršíše a ostrované †
dary mu budou nosit, daně pla
tit * králové z krajů arabských
a Sáby.
Králové všichni budou se mu kla
nět, * národy všechny pokorně mu
sloužit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 272

(Dt 32, 36.43)
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S  

Hospodin se slituje nad svými služebníky,
smiluje se nad zemí svého lidu.
V

pópuli su-i. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán se slituje nad slabým a chudým, || utlačené vrátí k životu.
T. P. V něm všechny kmeny || dojdou požehnání, aleluja.
II
Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *
chudáka, který nemá zastání.
On slituje se nad slabým a chu
dým, * on utlačené vrátí k životu.
Vysvobodí je z útisku a křivdy, * je
v jeho očích drahá jejich krev.
Ať žije! Zlato arabské mu dají †
a stále za něho se budou modlit *
a bez ustání jemu blahořečit.
Kéž obilí je stálá hojnost v zemi, * až
do samého vršku horských svahů;
plod jeho jako Libanon ať kypí, *
ať jeho stébla vzkvétají jak tráva!

Navždy buď požehnáno jeho jmé
no, * jež potrvá, co slunce sluncem
bude.
V něm všechny kmeny dojdou
požehnání * a všechny národy
ho budou slavit.
Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele, *
jenž jediný ty všechny divy koná:
Buď požehnáno jeho slavné jmé
no, * zem plna jeho slávy. Amen,
amen!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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3. antifona

AG 998
Pán mu dal moc a čest a vládu a všechny národy, kmeny i jazyky mu budou sloužit.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Nyní přišla spása || a království našeho Boha.
T. P. Ježíš Kristus včera i dnes || a navěky, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
Boží soud
~Díky ti vzdáváme, * Pane, Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář201

PÁTEK 2. TÝDNE
Pán ke mně ucho naklonil.

1. antifona

        


 
I nclinávit Dómi nus aurem su-am mi hi. T.P. Alle- lúia.
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AG 164
(Žl 14, 2)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pane, vytrhni můj život ze smrti || a mé nohy z pádu.
T. P. Pán vytrhl můj život || z osidel temnot, aleluja.
Žalm 114 (116A)
Poděkování
Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. 

Miluji Pána, uslyšel * mé naléhavé
volání.
On ke mně ucho naklonil * v den,
kdy jsem volal o pomoc.
Provazy smrti omotán, † v osidla
temnot zapleten, * tonul jsem v mukách úzkosti.
Tu jméno Páně vzýval jsem: *
„Zachraň mi život, Pane můj!“
Je vlídný Pán, je spravedliv, * on je
náš milosrdný Bůh.

(Sk 14, 22)

On vždycky prosté ochrání, *
v mé slabosti mi pomohl.
Už se, má duše, upokoj, * když Pán
tě dobrem obdařil,
vytrhl život ze smrti, * zrak ze
slz, nohy z pádu včas.
Teď budu kráčet před Pánem, * teď
zemí živých půjdu dál.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 165
(Žl 120, 2)
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A uxí-li-um me-um a # Dómi-#no, qui fecit cælum # et terram.
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Od Pána přichází pomoc, on stvořil nebe i zemi.
Ig

T.P. Alle- lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Od Pána přichází pomoc, || on stvořil nebe i zemi.
T. P. Pán svůj lid opatroval || jako zřítelnici svého oka, aleluja.
Žalm 120 (121)
Strážce lidu
Už nikdy nebudou mít hlad a žízeň,
nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár. 

K horám pozvedám oči, * odkud
přijde mi pomoc?
Od Pána přichází pomoc, * on
stvořil nebe i zemi.
On ti klopýtnout nedá, * nezaspí ten,
jenž tě chrání.
Nezaspí, nezdřímne strážce, *
jenž chrání Izraele.
Pán tě střeží a stíní, * je po tvé pravici stále.

(Zj 7, 16)

Za dne ti neškodí slunce, * ani
za noci měsíc.
Pán tě od zlého střeží, * on střeží
celý tvůj život.
Střeží tvůj odchod i návrat * nyní
a po všechny věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Žaltář203

3. antifona

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.

AG 999
(Mich 5, 3–4)

                  
M agni-ficábitur usque
et erit iste Pax.
 ad términos terræ,

























     


  
VII a

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, || ~Králi věků.
T. P. Mou silou i chválou je Pán, || a stal se mi zachráncem, aleluja.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Pondělí 3. týdne

PONDĚLÍ 3. TÝDNE
1. antifona

Ty, který trůníš na nebi, smiluj se nad námi.

AG 187
(Srov. Žl 122, 1)

              
 
Q ui há bitas in cælis,  miserére nobis. T.P. Allelúia.
                    
VIIIG



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Naše oči hledí k Pánu, || ať nám smilování dá.
T. P. Bůh ti bude světlem věčným, || tvůj Bůh bude tvou slávou, aleluja.
Žalm 122 (123)
Bůh je naděje svého lidu
Dva slepí… začali křičet:
„Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!“

Pozdvihuji oči k tobě, * který trůníš
na nebi.
Jako oči služebníků † tkvějí na
pánových rukou,* oči služky na
své paní,
tak i naše oči hledí † k Pánu, jenž je
naším Bohem, * ať nám smilování dá.

(Srov. Mt 20, 30)

Smiluj se, Pane, nad námi se
smiluj, * neboť jsme přesyceni
pohanou.
Dávno je naše duše přesycena * posměchem boháčů a hanou pyšných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář205
Naše pomoc je ve jménu Páně.

2. antifona

AG 188
(Žl 123, 8)
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Naše pomoc je ve jménu Páně, || který stvořil nebesa i zem.
T. P. ~Roztrhla se síť, || jsme svobodni, aleluja.
Žalm 123 (124)
Naše pomoc je ve jménu Páně
Pán řekl Pavlovi: „Neboj se… protože já jsem s tebou.“ 

Kdyby se nás nebyl zastal Pán * –
takto ať se vyzná Izrael –
kdyby se nás nebyl zastal Pán, *
když se lidé vrhli proti nám,
pohltili by nás zaživa. * Proti nám
když vzplanul jejich vztek,
vody by nás byly odnesly, * valil
by se přes nás divý proud,
přes nás by se byly valily, * rozbouřené vody vzedmuté.

(Srov. Sk 18, 9.10)

Chvála Pánu, že nás nevydal *
jejich dravým zubům za kořist!
Duše vyvázla jak z léčky pták, * roztrhla se síť, jsme svobodni!
Naše pomoc je ve jménu Páně, *
který stvořil nebesa i zem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

206

Pondělí 3. týdne

3. antifona

AG 407
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Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Ve svém Synu si nás Bůh ~vyvolil || a přijal za své syny.
T. P. Až budu ze země vyvýšen, || potáhnu všechny k sobě, aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10
Bůh Spasitel
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

Žaltář207

ÚTERÝ 3. TÝDNE
1. antifona

Pán objímá svůj národ, dnes i na věky.
Ig
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AG 188
(Žl 124, 2)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pán ~objímá || ~svůj národ.
T. P. Po~koj vám! || To jsem já, nebojte se, aleluja.
Žalm 124 (125)
Bůh chrání svůj lid
Pokoj a milosrdenství přijde na pravé Boží Izraelity. 

Důvěru kdo v Pána mají * jsou jako
hora Sión,
která nikdy nekolísá, * trvá na
věky.
Jako hory obklopují * celý Jeruzalém,
tak Pán objímá svůj národ * dnes
i na věky.
Dědičnou zem spravedlivých * hříšní
nepodrží,
aby ani spravedliví * po zlu ne
sáhli.

(Srov. Gal 6, 16)

Dobře, Pane, čiň všem dobrým *
a všem upřímným!
Ty však, co se dají strhnout * na
nerovné cesty,
smeť i se zločinci, Pane! * Pokoj s Izraelem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pane, nejsem pyšné mysli.

Úterý 3. týdne

2. antifona

AG 211
(Žl 130, 1)

     
   
 
D ómine, non est exaltátum cor me um. T.P. Alle- lúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Jestliže znovu nebudete jako děti, || jistě nevejdete do nebeského
království.
T. P. ~Izraeli, || doufej v Pána, aleluja.
Žalm 130 (131)
Důvěřuj v Boha jako dítě
Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. 

Pane, nejsem pyšné mysli, * nepohlížím do vysoka,
nebažím po velkých věcech, *
které nad mou sílu jsou.
Ztišil, zklidnil jsem své srdce. * Jako
dítě v klíně matky,
jako dítě zkonejšené * ztichla ve
mně duše má.

(Mt 11, 29)

Izraeli, doufej v Pána * nyní, vždy
a na věky!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář209

3. antifona

AG 1009
Svou krví jsi nás, Pane, vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.
(Zj 5, 9.10)
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regnum. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Učinil jsi nás, Pane, královským lidem || a kněžstvem našemu Bohu.
T. P. Bože, ať ti slouží všechno tvorstvo, || neboť všechno povstalo z tvé
vůle, aleluja.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Chvalozpěv vykoupených
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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STŘEDA 3. TÝDNE
1. antifona

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

AG 189
(Žl 125, 3)

                      
M agni-ficávit Dómi-nus fácere nobı́scum, fac
ti sumus lætán























     


 
 
VII a

tes. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kdo v slzách zasévají, || ti budou s jásotem sklízet.
T. P. Váš ~smutek || se obrátí v radost, aleluja.
Žalm 125 (126)
Bůh je naše radost a naděje
Jako máte účast v souženích, tak budete mít účast i v útěše. 

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!

(2 Kor 1, 7)

Vždycky kdo v slzách zasévají, *
ti budou s jásotem sklízet.
Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou, *
s pláčem sijí své zrní:
s jásotem vracet se budou 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.
A.

Žaltář211

2. antifona

AG 190
(Srov. Žl 126, 1)
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D óminus ædí-ficet# nobis domum,# et #custódi-at civitátem.
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Pán ať nám zbuduje dům a střeží město.
V

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán ať nám zbuduje dům || a střeží město.
T. P. Ať žijeme nebo umíráme, || patříme Pánu, aleluja.
Žalm 126 (127)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh
Jste Boží stavba.

Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno vám je vstávat před ránem,*
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: *
sám ho dá i za spánku svým mi
lým.

(Srov. 1 Kor 3, 9)

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
Sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.

AG 999
(Srov. Ez 47)

                   
E x-ı́bunt aquæ vivæ de Ie-rúsalem: et erit Dóminus Rex super 
   
   
omnem terram. T.P. Allelúia.
















       
 
 
IVA

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. On je prvorozený ze všech tvorů || a má ve všem prvenství.
T. P. Od něho, skrze něho a pro něho je všecko, || jemu buď sláva na věky,
aleluja.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi, tak
na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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ČTVRTEK 3. TÝDNE
1. antifona

VII a

D

  

 



AG 27*
(Žl 92, 5)

            


Tvému domu přísluší svatost na věčné časy, Pane.

omum tu-am, Dómi-ne, decet sanctitúdo in longitúdinem

 
di-érum. T.P.
 Alle lúia.

























      
 



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Radostně ať jásají tví věrní, Pane, || až budou vcházet ve tvůj
příbytek.
T. P. Pán Bůh mu ~dá trůn || jeho předka Davida, aleluja.
Žalm 131 (132)
Boží přislíbení Davidovu domu
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. 

I

Na Davida se, Pane, rozpomeň, * na
všechnu jeho námahu a péči,
na to, jak slavně Pánu přísahal, *
mocnému Jákobovu pevně slíbil:
„Nevkročím ve stan svého příbyt
ku, * na lože neulehnu k odpočinku,
ani své oči usnout nenechám, *
ani svým víčkům spánek nepopřeji,
než Pánu najdu místo příhodné, *
příbytek pro mocného Jákobova!
V Efratě slyšeli jsme o arše, * na
polích jaárských pak jsme ji našli.

(Lk 1, 32)

Vejděme nyní v jeho příbytek, *
skloňme se k zemi před podnoží
jeho!
Vstaň, Pane, vejdi tam, kde budeš
dlít, * ty i tvá vznešená a slavná
archa!
Právo a řád buď rouchem kněží
tvých, * radostně ať ti jásají tví věrní!
Pro svého služebníka Davida *
pomazaného svého neodmítej!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Čtvrtek 3. týdne

2. antifona

AG 212
(Srov. Žl 131, 13)

          


    
E -légit Dómi nus Si-on in ha bitati-ónem sibi. T.P. Allelúia.
                       

Pán si vyvolil Sión za svůj příbytek.
III a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán si vyvolil Sión || za svůj příbytek.
T. P. Ježíš Kristus je jediný vládce, || Král králů a Pán pánů, aleluja.
II
Přísahal pevně Davidovi Pán, * od
svého slibu nikdy neustoupí:
„Na trůně tvém dám slavně za
sednout * dědici, který z tvého
těla vzejde.
A jestli budou tvoji synové * mé
smlouvy dbát a řádů, jimž je učím,
dám pak i jejich synům zasednout * pro věčné časy na trůně
tvé vlády.“
Tak vpravdě Sión sobě zvolil Pán, *
jej přál si navždy za sídlo své vlády:
„Toto je na věky můj příbytek, *
zde budu sídlit v místě vytouženém.

Pokrmu jeho štědře požehnám *
a chlebem budu sytit jeho chudé.
Odění spásy jeho kněžím dám, *
jásat a plesat budou jeho věrní.
Tady moc Davidovu rozhojním, *
pomazanému svému světlo zjednám.
Dám jeho nepřátelům z hanby
šat, * on sám se bude skvít mým
diadémem.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Žaltář215

3. antifona

AG 998
Pán mu dal moc a čest a vládu a všechny národy, kmeny i jazyky mu budou sloužit.



  T     T    8
 ²    S K
D edit e-i Dóminus potestátem et honórem et regnum; et om       Ú K Ú
7
 ֔
 ֚  S
nes pópuli,# tribus# et linguæ ip-si # sérvi-ent. T.P. Alle- lúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Pán mu dal moc a čest i vládu || a všechny národy mu budou
sloužit.
T. P. Kdo z mocných se ti podobá, Pane, || kdo je ti podobný vznešeností
a svatostí, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
Boží soud
~Díky ti vzdáváme, * Pane, Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pátek 3. týdne

PÁTEK 3. TÝDNE
1. antifona

Jméno Páně velebte, bdící v domě Pánově.

AG 174
(Žl 134, 1.2)

            
L audáte nomen Dó- mini, qui sta-tis in domo Dómini.
                        
II

   



T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pán je velký || a náš Bůh je nade všechny bohy.
T. P. ~Já jsem Pán, || tvůj spasitel a tvůj vykupitel, aleluja.
Žalm 134 (135)
Bůh je Pán světa a dobrodinec svého lidu

Vy jste rod vyvolený… abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten,
který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. 
(Srov. 1 Petr 2, 9)

I

Jméno Páně velebte, * chvalte, služebníci Páně,
bdící v domě Pánově * na nádvořích svého Boha.
Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
opěvujte jeho drahé jméno!
Neboť Pán si zvolil Jákoba, * Izraele za vlastnictví svoje.
Já přece dobře vím, že Pán je velký *
a že náš Bůh je nade všechny bohy.
Cokoli Pánu zlíbí se, to činí * na
nebi, na zemi i v hloubkách moří.
On mračna přivádí až z konců
země, † on svými blesky přivolává
deště, * on ze svých komor bouři
s větrem pouští.

Prvorozence egyptské on pobil, *
od lidí tamějších až po dobytek.
Znamení seslal, Egypte, a divy * na
faraona se vším jeho dvorem.
On potřel mnohé národy svou
mocí, * zahubil mnohé silné panovníky:
Sehona, jenž byl králem Amoritů,†
jakož i Oga, krále bašanského *
a všechny krále v kananejské zemi.
Dal jejich kraje potom za dědic
tví, * dědictví Izraeli, svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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2. antifona

  





  
 

Chvalte Pána, předobrý je Pán, má smilování pro své služebníky.
III a

L


     


AG 178
(Žl 134, 3.14)

audáte Dóminum, qui-a benı́gnus est, et in servis su-is de-

  

   
precábitur. T.P. Allelúia.


                        



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Dome Izraelův, Pána chval, || opěvujte jeho drahé jméno.
T. P. Požehnané království našeho otce Davida, || které přichází, aleluja.
II
Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, *
Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
Neboť Pán chrání právo svého
lidu, * má smilování pro své služebníky.
Pohanské modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit, *
oči mají, a nemohou vidět,
uši mají, a nemohou slyšet * a v jejich
ústech není dechu.

Jim ať jsou podobni ti, kdo je
tvoří, * všichni, kdo v modly
důvěřují!
Dome Izraelův, Pána chval, * dome
Áronův, ty Pána chval,
dome Léviho, ty Pána chval, *
kdo má Pána v úctě, Pána chval!
Veleben buď ze Siónu Pán, * který
sídlí v Jeruzalémě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pátek 3. týdne

3. antifona

Bude veliký až do končin země, on sám bude pokojem.

AG 999
(Mich 5, 3–4)

                  
M agni-ficábitur usque
et erit iste Pax.
 ad términos terræ,

























     


  
VII a

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
T. P. ~Zpívejme Pánu, || je vznešený a slavný, aleluja.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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PONDĚLÍ 4. TÝDNE
1. antifona

Velebte Pána, vždyť jeho láska trvá na věky.

AG 232
(Žl 135, 1)

                  
 
C onfitémini Dómino, quó ni-am in ætérnum mise ricórdi-a e                    





 
III a

ius. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Velebte Pána, || vždyť jeho láska trvá na věky.
T. P. Kdo je spojen s Kristem, || je nové stvoření, aleluja.
Žalm 135 (136)
Velikonoční chvalozpěv
Když mluvíš o tom, co učinil Pán, chválíš ho. 

I

Velebte Pána, vždyť je dobrotivý, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Velebte Boha nade všemi bohy, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Velebte Pána nade všemi pány, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
On velké divy učinil, on sám, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
On v moudrosti své stvořil nebesa, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
On nad vodami zemi rozprostřel, * vždyť jeho láska trvá na
věky.

(Cassiodorus)

On stvořil všechna světla veliká, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
To slunce, aby vládlo nade
dnem, * vždyť jeho láska trvá
na věky.
Měsíc a hvězdy k vládě nad nocí, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pondělí 4. týdne

2. antifona

                  


Velebte Pána, vždyť vzpomněl na nás v našem ponížení.
III a

C


AG 233
(Žl 135, 23)

onfitémini Dómi-no, qui-a in humi-litáte nostra memor fu-

  
   
it nostri. T.P.
 Alle lúia.




                 
 



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, || Pane, Bože vševládný.
T. P. ~Milujme Boha, || protože on napřed miloval nás, aleluja.
II
V prvorozencích Egypťany zhubil, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Vyvedl z jejich středu Izraele, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Přemocnou rukou, napřaženou
paží, * vždyť jeho láska trvá na věky.
On Rákosové moře přeťal v čás
ti, * vždyť jeho láska trvá na věky.
Provedl Izraele mezi nimi, * vždyť
jeho láska trvá na věky.
Do moře smetl faraóna s voj
skem, * vždyť jeho láska trvá na
věky.
Hrůzami pouště převedl svůj ná
rod, * vždyť jeho láska trvá na věky.
On mocné krále potíral svou
silou, * vždyť jeho láska trvá na
věky;
on skvělé krále pobíjel svou mocí, *
vždyť jeho láska trvá na věky.

Sehona, jenž byl králem Amori
tů, * vždyť jeho láska trvá na věky.
Jakož i Oga, krále bašanského, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
Dal jejich kraje potom za dědictví, * vždyť jeho láska trvá
na věky.
Dědictví Izraeli, svému lidu, * vždyť
jeho láska trvá na věky.
On vzpomněl na nás v našem
ponížení, * vždyť jeho láska trvá
na věky.
Od našich nepřátel nás osvobodil, *
vždyť jeho láska trvá na věky.
On dává pokrm všemu živoucímu, * vždyť jeho láska trvá na
věky.
Vzdávejte díky Bohu, Pánu nebes, *
vždyť jeho láska trvá na věky.

Žaltář221

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,

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

3. antifona

AG 407
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Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Bůh si předsevzal, až přijde plnost času, || obnovit všechno v Kristu.
T. P. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, || a to milost za milostí, aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10
Bůh Spasitel
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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Úterý 4. týdne

ÚTERÝ 4. TÝDNE
1. antifona

Spíš ať se jazyk přilepí mi k patru,
než abych přestal myslet na tebe, Jeruzaléme.

AG 234

(Žl 136, 6)

a 
             
A dhǽre-at lingua mecibus me-is, si non memı́nero
 a fáu

  

















  


   


 
III

tu-i, Ierúsalem.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jeruzaléme, než tě zapomenout, || to spíše ať mi uschne pravice!
T. P. ~Zpívejte něco || z písní siónských, aleluja.
Žalm 136 (137)
U babylonských řek

Babylonské zajetí izraelského národa je obrazem duchovního zajetí. (Sv. Hilarius)

U babylónských řek jsme sedávali *
a s pláčem vzpomínali na Sión.
Na vrby, které v onom kraji rost
ly, * jsme zavěšovali své citery,
když ti, co odvlékli nás do zajetí, *
nás chtěli nutit, ať jim zpíváme,
trapiči chtěli, ať se radujeme: *
„Zpívejte něco z písní siónských!“
Jak bychom ale byli dokázali * zpívati
písně Páně v cizině!
Jeruzaléme, než tě zapomenout, *
to spíše ať mi uschne pravice!
Spíš ať se jazyk přilepí mi k patru, *
než abych přestal myslet na tebe,
než abych nepovznášel Jeruza
lém * vysoko nad své všechny
radosti!

[Edomským, Pane, nikdy nezapo
meň * ten neblahý den Jeruzaléma,
když křičeli: „Jen zbořte, pobořte
ho, * vyvraťte do samého základu!“
Ty babylónská dcero, plenitelko, †
buď blahořečen, kdo ti odplatí * za
všechno zlé, cos učinila nám!
Buď blahořečen, kdo tvé děti
zjímá * a kdo je o skalisko roz
tříští!]
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Žaltář223

2. antifona

AG 235
(Žl 137, 2)
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Děkuji tvému svatému jménu za tvoji věrnost a dobrotu tvou.
V

ri-táte tu-a. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Před tváří andělů || ti budu hrát, můj Bože!
T. P. Kráčím-li strastmi, || život mi vracíš, aleluja.
Žalm 137 (138)
Poděkování

Pozemští králové přinesou do svatého města svoji slávu a bohatství.(Srov. Zj 21, 24)

Chválím tě, Pane, z celého srdce † za
to, žes vyslyšel slova mých úst. * Před
tváří andělů budu ti hrát.
Před tvou svatyní na tvář pa
dám, † děkuji tvému svatému
jménu * za tvoji věrnost a dobrotu tvou;
neboť jsi povznesl nade všechno *
jméno svoje a přislíbení.
Slyšels mě v den, kdy k tobě jsem
volal, * větší sílu mé duši jsi dal.
Tebe ať, Pane, ctí králové země, *
jakmile zaslechnou slova tvých úst,
zpěvem ať velebí cesty Páně: *
„Sláva Páně je nesmírná!“

Velký je Pán, a k malým shlíží, * na
dálku rozezná pyšného.
Kráčím-li strastmi, život mi vra
cíš, * navzdory nepřátelům mým.
Na mou ochranu vztahuješ ruku, *
pravice tvá mi pomáhá.
Pán mou věc dovede k dobrému
konci. † Neboť tvá láska, Pane, je
věčná! * Od svého díla neupusť!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

224

Úterý 4. týdne

3. antifona

AG 1009
Svou krví jsi nás, Pane, vykoupil Bohu z každého kmene a jazyka, lidu i národa,
a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.
(Zj 5, 9.10)

 ´ S S      S  J  Ú  ֔   T S  :
R e-demísti nos, Dómine De-us, in sánguine tu-o, exÚ omni
 Ú Ú Ú   S    Ú
 T    S ²J  Ú S8
tri-bu et lingua, et pópulo et nati# ó-ne: et fecísti# nos De-o nostro
 
S         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Hoden je Beránek, který byl zabit, || aby vzal slávu a čest.
T. P. Tvá je, Pane, velikost a moc, || sláva a vítězství, aleluja.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Chvalozpěv vykoupených
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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STŘEDA 4. TÝDNE
Pane, ty mě prohlédáš a znáš mě.

1. antifona

AG 257
(Žl 138, 1)

       
  
   
D ómine, pro básti me et cog novı́sti me. T.P. Allelúia.
                       
III a



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Hodna úžasu || mi je tvá znalost, Pane.
T. P. ~Noc ti zjasní || jako světlo denní, aleluja.
Žalm 138 (139)
Boží vševědoucnost
Kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem?

I

Pane, ty mě prohlédáš a znáš mě, †
o mně víš, ať sedám nebo vstávám, *
postihneš mé úmysly už z dálky.
Ať jdu nebo ležím, tys tak určil, *
všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku, * a ty,
Pane, už je slyšíš celé.
Zpředu, zezadu mě obepínáš, *
pevně na mně spočívá tvá ruka.
Hodna úžasu mi je tvá znalost, *
nedostupná, nepochopitelná.
Kam bych mohl před tvým du
chem jít, * kam bych mohl prchnout před tvou tváří?
Vystoupil bych do nebe – jsi tam; *
ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!

(Řím 11, 34)

Kdybych si vzal křídla jitřenky, *
snesl se až k nejzazšímu moři,
i tam ruka tvá mě zachytí, * pravice
tvá by mě uchopila.
Řeknu-li: „Snad ukryje mě tma, *
zahalím se nocí místo světlem,“
ani tma ti temná nebude, † noc ti
zjasní jako světlo denní, * temnota
tvým očím bude světlem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Středa 4. týdne

2. antifona

AG 258
(Žl 138, 14)

    ²   
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M irabí-li-a ópera tu-a, Dómi-ne, et ánima me-a cognóscit
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Podivuhodná jsou tvoje díla! Dobře to má duše rozpoznává.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkouším ledví, || abych dal každému
podle jeho skutků.
T. P. Já znám svoje ovce || a moje ovce znají mne, aleluja.
II
Vždyť ty sám jsi stvořil moje nitro, *
ty sám jsi mě v lůně matky utkal.
Děkuji ti za svůj vznik tak zvláštní! † Podivuhodná jsou tvoje
díla! * Dobře to má duše rozpoznává.
Podstata má nebyla ti tajna, † když
jsem já byl vskrytu teprv tvořen, *
pestře spřádán v samé hloubi země.
Před očima měls můj celý úděl, *
vše už bylo napsáno v tvé knize.
Moje dny už byly utvořeny, * dříve
než z nich kterýkoli vzešel.
Tvé myšlenky však jsou nad můj
dosah, * Bože, jejich plnost nedozírná!
Chtít je sčítat – je jich víc než písku; *
sčetl bych je – u tebe bych zůstal.

[Kéž bys, Bože, zhubil bezbožní
ka! * Jděte ode mne, vy lační krve!
Ti, co o tobě tak lstivě mluví, * nadarmo se bouří proti tobě!
Jak je za zášť k tobě nemít v zá
šti, * neprotivit si tvé protivníky?
Z hloubi duše své je nenávidím, *
pro mne jsou i mými nepřáteli!]
Zkoumej, Bože, poznávej mé
srdce, * zkoušej mě a poznávej,
jak smýšlím!
Pohleď, zdali nejdu cestou špatnou, *
veď mě cestou věky osvědčenou!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.

AG 999
(Srov. Ez 47)

                   
E x-ı́bunt aquæ vivæ de Ie-rúsalem: et erit Dóminus Rex super 
   
   
omnem terram. T.P. Allelúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. V něm bylo stvořeno všechno || a všechno má trvání v něm.
T. P. Nebe je plné jeho slávy || a jeho chválou zní celá země, aleluja.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi, tak
na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Čtvrtek 4. týdne

ČTVRTEK 4. TÝDNE
1. antifona

Blahořečen budiž Pán, je mi útočištěm a zachráncem.

   

AG 283
(Žl 143, 1.2)

    
    


B enedı́ctus Dómi-nus suscép tor me-us, et li be-rátor me-us.
                             
VI

T.P. Alle-lú-ia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán je mi slitováním || a útočištěm, na které je spolehnutí.
T. P. ~Pán je mi hradem || a zachráncem, aleluja.
Žalm 143 (144)
Prosba za vítězství a pokoj
Jeho ruce se naučily bojovat. Když zvítězil nad světem, řekl:
„Já jsem přemohl svět.“

(Sv. Hillarius)

I
Blahořečen budiž Pán, má skála! †
On mé ruce učí bojovat, * moje prsty
zdatně si vést v bitvě.
Je mi slitováním, je mi hradem, *
útočištěm mým a zachráncem,
štítem, na který je spolehnutí. * Národy mé vládě podrobil.
Pane, co je člověk, že dbáš o něj, *
co syn lidský, že ho v mysli máš?
Vždyť je člověk jako pouhý vánek, *
jeho dny jak stín, jenž přeletí.
Pane, skloň svá nebesa a sestup, *
hor se dotkni, vystoupí z nich
kouř.

Metej blesky své a rozežeň je, * šípy
své, ať padnou ve zmatek!
Napřáhni svou ruku z vysoko
sti, † vytrhni mě ze záplavy vod, *
vysvoboď mě z rukou cizáků,
kteří ústy lživě promlouvají, * křivá
je i jejich pravice!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář229
Šťastný národ, jemuž Pán je Bůh.

2. antifona

AG 283
(Žl 143, 15)

          
  
B e-á-tus pópulus cuius Dóminus De-us eius. T.P. Allelúia.
                     
VIII c

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Šťastný národ, || jemuž Pán je Bůh.
T. P. Díky Bohu, který nám popřává vítězství || skrze našeho Pána Ježíše
Krista, aleluja.
II
Bože, chci ti novou píseň zpívat, * na
desítistrunnou harfu hrát.
Ty jsi ten, kdo ochraňuje krále, *
spasil svého sluhu Davida.
Zachraň mě před zkázonosným me
čem, * vysvoboď mě z rukou cizáků,
kteří ústy lživě promlouvají, *
křivá je i jejich pravice.
Naši synové jak sazenice * ať se na
záhoně rozrostou,
naše dcery jako rožní sloupy *
vytesané jako pro palác!
Naše stodoly ať oplývají * vším, co
k jídlu mohou poskytnout,

stáda ať nám v tisících se množí, *
v desetitisících na lukách!
Naše krávy ať jsou těžké tukem, †
nezmetají ani nehynou! * V našich
ulicích ať nezní pláč!
Šťastný národ, jemuž se tak
daří! * Šťastný národ, jemuž Pán
je Bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Čtvrtek 4. týdne

3. antifona

AG 998
Pán mu dal moc a čest a vládu a všechny národy, kmeny i jazyky mu budou sloužit.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Nyní přišla spása || a království našeho Boha.
T. P. Ježíš Kristus včera i dnes || a navěky, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
Boží soud
~Díky ti vzdáváme, * Pane, Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář231

PÁTEK 4. TÝDNE
1. antifona
AG 284
Pán je veliký a ve všem hodný chval, jeho velikost se nedá vystihnout. (Žl 144, 3)
Ig

M








       

        

agnus Dóminus et laudábi-lis nimis: et magnitúdinis e-ius

  
 
non est finis.
 T.P.  Alle- lúia.

                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Každodenně budu tebe oslavovat, Pane, || velké divy tvé slavit
písněmi.
T. P. Tak Bůh miloval svět, || že dal svého jednorozeného Syna, aleluja.
Žalm 144 (145)
Chvála Božího majestátu
Spravedlivý jsi, Pane, ty, který jsi a který jsi byl. 

I

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 úžasem!

(Zj 16, 5)

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.
Ať tě, Pane, chválí všichni tvorové, * tobě zasvěcení ať tě velebí!
Ať tvou slavnou vládu připomínají *
a tvou mocnou sílu zjevně hlásají!
Ať je lidem známa tvoje velká
moc, * sláva vznešeného tvého
království.
Neboť vláda tvá je vládou pro věky, *
nade všemi rody panování tvé.

(Δ. A.)
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Pátek 4. týdne

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,

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

2. antifona

Pán je vždycky věrný ve všech slovech svých,
plný milosti je ve všech skutcích svých.

AG 286
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(Žl 144, 13)

IVE

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Oči všech jen k tobě hledí s nadějí, || tys, Pane, nablízku všem, kdo
tě vzývají.
T. P. Králi věků, nesmrtelnému a neviditelnému, || buď všechna čest
a sláva, aleluja.
II
Pán je vždycky věrný ve všech slo
vech svých, * plný milosti je ve všech
skutcích svých.
Pán podepře všechny, kdo už
klesají, * všechny ponížené opět
pozdvihne.
Oči všech jen k tobě hledí s nadějí, *
ty jim dáváš pokrm v náležitý čas,
ty, jenž otevíráš svoji štědrou
dlaň, * dobrotivě sytíš všechno
živoucí.
Pán je spravedlivý na všech cestách
svých, * plný milosti je ve všech skut
cích svých.

Pán je nablízku všem, kdo ho
vzývají, * všem, kdo vzývají ho
s opravdovostí.
Plní přání těch, kdo pokorně ho ctí, *
slyší jejich prosby, záchranu jim dá.
Pán bdí nade všemi, kdo ho milují, * všechny bezbožné však stihne
záhubou.
Ať v mých ústech stále chvála Páně
zní! † Ať mu dobrořečí každý živý
tvor * vždy a do věčnosti, na věky
všech věků!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář233

3. antifona

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.

AG 999
(Mich 5, 3–4)

                  
M agni-ficábitur usque
et erit iste Pax.
 ad términos terræ,

























     


  
VII a

T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, || ~Králi věků.
T. P. Mou silou i chválou je Pán, || a stal se mi zachráncem, aleluja.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

DOBA ADVENTNÍ
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SPOLEČNÉ NÁPĚVY



   Û

A

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
PRO DOBU ADVENTNÍ

S 

Krátké responsorium

S Ú

O nedělích, dále dne 17. a 18. prosince:



7

 

S Ú 
  T   J Ú  S 
 Uděl nám, Bože, svo-ji spásu.  Své mi-losrdenství.
 
   S  S    Û  
 Sláva
 Otci i Synu i Duchu svatému.  Prokaž.
 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž.

   Ú  S

A



  Ú    

O feriích, dále ve dnech 19.–23. prosince:

  T 
S J   Û     
 Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.  Pane.

   S  S    Û  



 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Přijd’.

8
8

7

8
8

Doba adventní I237

Kantikum Panny Marie









                   

Pokud se antifona nezpívá chorálně, užije se II tonus:

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.
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DOBA ADVENTNÍ I
Až do 16. prosince

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 11

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 293
Hle, Pán přijde a všichni jeho svatí s ním, a bude v ten den veliké světlo, aleluja.

     T             7
E  cce Dóminus véni-et, et omnes sancti eius cum e-o: et erit
  K S    
7
in di-e illa# lux magna,# allelúia.
#
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Hlásejte všem lidem: || Hle přijde Bůh, náš Spasitel.
Žalm 140 (141)
Pane, za tebou volám, na pomoc
pospěš, * uslyš můj hlas, když tebe
se dovolávám!
Obětním dýmem buď před tebou
modlitba moje, * obětí večerní
moje vztažené ruce!
Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, * k bráně mých rtů svou
spolehlivou hlídku!
Nenech mé srdce, aby se klonilo
ke zlu, * nedopusť, abych provedl
nějakou špatnost
ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví
činí; * z jejich pamlsků ani okusit
nechci!

Poctivý ať si mě bije, zbožný ať
káře, † olejem hříšných však hla
vu si pomazat nedám. * Přes jejich zlobu má modlitba zůstane
stálá.
A kdyby jednou svým soudcům do
rukou padli,* potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.
Tak jako pod pluhem kamínky
vyorané * u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti.
Já však, Pane, stále jen za tebou hle
dím, * k tobě se utíkám, nenech zajít
můj život!
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Ochraň mě před léčkou, kterou
mi nastražili, * před pastmi, které
mi strojí, kdo pášou jen křivdy!
[Do vlastních sítí ať bezbožní všich
ni padnou, * zatímco já svou cestou
půjdu si dále.]

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Hlásejte všem lidem: || Hle přijde Bůh, náš Spasitel.
A.2. Hle, Pán přijde a všichni jeho svatí s ním, || a bude v ten den veliké
světlo, aleluja.
Žalm 141 (142)
Velikým hlasem k Pánu volám, *
o milost nahlas Pána prosím.
Vylévám před ním svoje nářky, *
svěřuji se mu se svou bídou.
I když můj duch už ve mně chřad
ne, * ty přesto znáš mou každou
stezku.
Na cestě, po které já kráčím, *
tajně mi nastražili léčku.
Pohlédnu vedle sebe vpravo: * není
tu, kdo by chtěl mě chránit.
Nikde už nemám útočiště, * ni
kdo už nedbá na můj život.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Proto já, Pane, k tobě volám † a ří
kám: Tys mé útočiště, * ty jsi můj
úděl v zemi živých!
Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
neboť jsem velmi zbědovaný.
Ochraň mě od mých stihatelů, * na
jejich přesilu jsem slabý.
Vyveď mě šťastně ze žaláře, *
abych tvé jméno mohl chválit!
Poctiví přidají se ke mně, * když ty
mi osvědčíš svou přízeň.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Hle, Pán přijde a všichni jeho svatí s ním, || a bude v ten den veliké
světlo, aleluja.
A.3. Pán přijde s velikou mocí || a všichni ho uzří.
A.
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Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jméno,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

                 
E  cce Dóminus véni-et, et omnes sancti eius cum e-o: et erit
       
V

in di-e illa lux magna, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán přijde s velikou mocí || a všichni ho uzří.
Krátké čtení
1 Sol 5, 23–24
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.
Krátké responsorium
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Popř. responsorium prolixum Missus est Gabriel Angelus (AG 291).
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Hle, Pán přichází zdaleka, jeho sláva naplňuje celý svět.
Ig

AG 292
(Iz 30, 27; Mdr 1, 7)

ius replet orbem terrárum.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Bděte, protože nevíte, || který den váš Pán přijde.
B: Hle, Pán přichází zdaleka, || jeho sláva naplňuje celý svět.
C: Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, †|| na zemi úzkost
národů, | a tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou
mocí a slávou.

Prosby
Vzývejme Krista, neboť on dává radost všem, kdo čekají na jeho příchod:
R. Přijď, Pane, a neprodlévej!
S radostí očekáváme tvůj příchod,
— přijď, Pane Ježíši.
Ty jsi dřív, než začal svět,
— přijď a zachraň nás, kteří žijeme v tomto světě.
Ty jsi stvořil svět a všechny, kdo v něm žijí,
— přijď, abys vykoupil dílo svých rukou.
Ty ses nezdráhal stát se smrtelným člověkem,
— přijď a vysvoboď nás z nadvlády smrti.
Tys přišel na svět, abychom měli plnost života,
— přijď a daruj nám svůj život věčný.
Ty chceš přivést všechny do svého království,
— přijď a shromáždi ty, kdo si přejí uvidět tvou tvář.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: ° posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se
na setkání s ním, † abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do
nebeského království. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Siónská dcero, raduj se, jeruzalémská dcero, jásej, aleluja.

AG 293

                       

I ucundáre, fı́-li-a Si-on, et exsúl ta sa-tis, fı́-li-a Ierúsalem,
                       

VIIIG

allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Siónská dcero, raduj se, || jeruzalémská dcero, jásej, aleluja.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Siónská dcero, raduj se, || jeruzalémská dcero, jásej, aleluja.
A.2. Přijde náš král Kristus, || Beránek, jak hlásal Jan.
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Žalm 113A (114)
Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění skálu, *
křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Přijde náš král Kristus, || Beránek, jak hlásal Jan.
A.3. Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, || abych odměnil každého
podle jeho činů.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

7

Krátké čtení
Flp 4, 4–5
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá
všem lidem. Pán je blízko.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna, aleluja.
VIIIG
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ecce concí-pi- #es, et pá
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AG 295

 S

7

(Lk 1, 30)

e tíme-as Ma-rí-a invenísti grá- ti- am apud Dóminum:

8

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Duch svatý na tebe sestoupí, Maria: || Neboj se, počneš Božího Syna,
aleluja.
B: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha: || Počneš a porodíš
syna, aleluja.
C: Blahoslavená jsi, Panno Maria, || tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo
řečeno od Pána, aleluja.
Prosby
Náš Vykupitel, Ježíš Kristus, je cesta, pravda a život. Prosme ho pokorně:
R. Pane, přijď a zůstaň s námi.
Ježíši, Synu Nejvyššího, tys byl Gabrielem zvěstován Panně Marii,
— přijď a vládni svému lidu na věky.
Ježíši, Svatý Boží,
tvůj Předchůdce se v Alžbětině lůně zaradoval nad tebou,
— přijď a přines celému světu radost ze spásy.
Ježíši, Spasiteli, tvé jméno zjevil anděl Josefovi, muži spravedlivému,
— přijď a osvoboď svůj lid od jeho hříchů.
Ježíši, světlo světa, tebe očekával Simeon a všichni spravedliví,
— přijď a buď naší útěchou.
Ježíši, vycházející slunce, které nikdy nezapadne,
Zachariáš o tobě předpověděl, že nás navštívíš z výsosti,
— přijď a zjev se zemřelým a vyveď je ze stínu smrti.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: ° posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se
na setkání s ním, † abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do
nebeského království. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 1. TÝDNE

 39, 174, M: 11

Krátké čtení
Flp 3, 20b–21
Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou
si může podřídit všechno.
Krátké responsorium
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Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z Ducha svatého, aleluja.
Ig

Sancto, alle- lúia.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii || a ona počala z Ducha svatého,
aleluja.
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Úterý 1. týdne

Prosby
Pán přijde a spasí nás. Pokorně ho prosme a volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň nás.
Pane Ježíši, Boží Mesiáši, spasiteli všech,
— přijď brzy a uděl nám svoji spásu.
Tys přišel na tento svět,
— vysvoboď nás od hříchu světa.
Tys přišel od Otce,
— pouč nás o cestě spásy, která vede k Otci.
Tys byl počat z Ducha svatého,
— obnov skrze něho naše srdce svým slovem.
Ty ses stal v lůně Marie Panny člověkem,
— vysvoboď tedy člověka od porušení, aby měl účast na tvé slávě.
Pamatuj na všechny zemřelé,
— kteří žili od počátku světa a doufali v tebe.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, ° aby
nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách † a s radostí na něho čekáme. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 1. TÝDNE

 39, 177, M: 17

Krátké čtení
Srov. 1 Kor 1, 7b–9
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až
do konce, takže budeme bez úhony v den příchodu našeho Pána Ježíše
Krista. Věrný je Bůh, a on nás přece povolal k tomu, abychom měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 296

(Iz 55, 6)
         ÚK
 7
Q uæríte Dóminum, dum invení# ri po#test: invocáte e-um,# dum
   H S  Ú    S    ² T  EB EB S EB         EB 

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít,
vzývejte ho, když je blízko, aleluja.
IVA

    S J

prope est, alle-lúia.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, || vzývejte ho, když je
blízko, aleluja.

Prosby
Věčné Slovo se stalo člověkem a ukázalo nám novou cestu života, vedoucí
do nebeské svatyně. Pokorně ho prosme:
R. Pane, přijď a uděl nám svoji spásu.
Pane, v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme,
— přijď a ukaž nám, že jsme z tvého rodu.
Ty nejsi daleko od nikoho z nás,
— ukaž se co nejdříve všem, kdo tě hledají.
Otče chudých a Těšiteli zarmoucených,
— dej svobodu zajatcům a smutným radost.
Ty nenávidíš smrt a miluješ život,
— vysvoboď od věčné smrti i všechny zemřelé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, vyslyš naše pokorné prosby a stůj při nás, † ať nám tvá milost pomáhá překonávat naši slabost, ° a přítomnost tvého Syna přicházejícího mezi
nás ať nám dá novou odvahu a sílu † a chrání nás před nákazou hříchu. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Středa 1. týdne

STŘEDA 1. TÝDNE

 39, 180, M: 13

Krátké čtení
1 Kor 4, 5
Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou
dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

        K³ T 
D e Si-on # exíbit # lex, et verbum Dó# mini de Ierúsalem.
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Ze Siónu přijde zákon a z Jeruzaléma slovo Páně.
II

AG 296
(Iz 2, 3)

8

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ze Siónu vyjde zákon || a z Jeruzaléma slovo Páně.

Prosby
Bůh Otec poslal svého Syna, aby nám přinesl trvalý mír. Prosme ho
pokorně:
R. Bože, ať přijde tvé království.
Otče svatý, shlédni na svou církev,
— přijď a pečuj o svou vinici, kterou zasadila tvá pravice.
Bože věrný, rozpomeň se na všechny syny Abrahámovy
— a splň na nich zaslíbení daná jejich praotcům.
Bože nejvýš laskavý, shlédni na všechny národy,
— aby tě chválily za tvá dobrodiní.
Věčný Pastýři, ujmi se ovcí svého stáda
— a shromáždi všechny na svých pastvinách.
Pamatuj také na všechny, kdo smířeni s tebou odešli z tohoto světa,
— a dej jim účast na slávě svého Syna.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože, připrav působením své milosti naše srdce na slavný příchod svého
Syna, ° abychom mohli mít účast na nebeské hostině † a přijmout z Kristových rukou odměnu věčného života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

ČTVRTEK 1. TÝDNE

 39, 183, M: 17

Krátké čtení
Jak 5, 7–8.9b
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se
na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde
podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

    S  S   T  Ú Ú K     7
B enedícta tu # inEB EBmu# li-éribus, et bene# dí-ctus fructus ventris
    S    ² T S EB        EB 

Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého.

AG 297
(Lk 1, 42)

IVA

tu-i.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Požehnaná tys mezi ženami || a požehnaný plod života tvého.
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Pátek 1. týdne

Prosby
Vzývejme Krista, veliké světlo, které slibovali proroci lidem žijícím ve
stínu smrti. Volejme k němu:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Boží Slovo, ty jsi od počátku, skrze tebe bylo všechno stvořeno,
a když přišla plnost času, stal ses člověkem,
— přijď a zachraň nás od věčné smrti.
Světlo pravé, ty osvěcuješ každého člověka,
— přijď a rozptyl tmu naší nevědomosti.
Jednorozený Synu, ty spočíváš v náruči Otcově,
— přijď a zvěstuj nám Boží dobrotu.
Ježíši Kriste, přišel jsi k nám jako Syn člověka,
— učiň syny Boží z těch, kdo tě přijímají.
Ty lámeš i pouta očistce,
— uveď do nebeského Jeruzaléma všechny,
kdo čekají u jeho bran.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc ° a dej nám sílu překonávat překážky, které nám staví do cesty naše hříchy, † ať v nás tvá milost může účinněji působit. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

PÁTEK 1. TÝDNE

 39, 186, M: 17

Krátké čtení
2 Petr 3, 8b–9
U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by
Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se
všichni dali na pokání.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 298
(Srov. Oz 11, 1)

   S      S      Ú ÚK S   7
E x Ægýpto vocá# vi EBfí-EBli-# um me-um: véni- # et ut salvet pópulum
    S    ² T S EB        EB 

Z Egypta jsem povolal svého Syna: přijde, aby spasil svůj lid.
IVA

su-um.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Z Egypta jsem povolal svého Syna: || přijde, aby spasil svůj lid.

Prosby
Vzývejme s důvěrou Krista, nejvyššího pastýře a strážce našich duší:
R. Pane, buď k nám milosrdný a milostivý.
Dobrý pastýři Božího lidu,
— přijď a sjednoť všechny ve své církvi.
Pane, přispěj pastýřům své putující církve,
— aby horlivě pásli tvůj lid až do dne, kdy přijdeš ve své slávě.
Vyvol si ze své církve hlasatele evangelia,
— aby hlásali tvé slovo po celém světě.
Smiluj se nade všemi, kdo se namáhají a docházejí jim síly,
— ať vždycky najdou pomoc u svých přátel.
Těm, kdo se na tomto světě řídili tvou vůlí,
— ukaž svou slávu ve svém nebeském království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc: ° vytrhni nás z nebezpečí, které nám hrozí pro naše hříchy, † vysvoboď a zachraň nás. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 20

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pán přijde a neomešká se, a vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty
v temnotách, a zjeví se všem národům, aleluja.

AG 307

        
 








 
éni-et Dóminus et non tardábit, et illuminábit abscóndita
V
             

  
tene-brárum,
 et ma nifestábit se ad om nes gentes, alle- lúia.
                            
Ia

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Raduj se a plesej, nový Sióne, || hle, tvůj dobrotivý Král přijde
a spasí nás.
Žalm 118 (119), 105–112
XIV – n(nún)
Mým krokům svítilnou je tvé slovo, *
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním, *
dbát všech tvých správných rozhodnutí.
Těžce svou bídou jsem sužován,
Pane, * dle svého slova mi zachovej
život!
Sliby mých úst, Pane, laskavě
přijmi, * pouč mě o svých rozhodnutích.
Stále můj život je ohrožen zkázou, *
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ať na mne bezbožní nástrahy
líčí, * z cesty tvých příkazů nezabloudím.
Svědectví tvá jsou mým dědictvím
provždy, * neboť jsou radostí mého
srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady pl
nit, * v tom je odměna na věčné
časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Raduj se a plesej, nový Sióne, || hle, tvůj dobrotivý Král přijde
a spasí nás.
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A.2. Posilněte skleslé ruce, vzmužte se a řekněte: || Hle, náš Bůh přijde
a spasí nás, aleluja.
Žalm 15 (16)
Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Na nic nejsou všichni bůžci
země, * ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! † Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy
jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj
úděl. * Osud můj máš v rukou
jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj po
díl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
že mi k srdci mluví za noci.

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li
při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba
i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezku života mi ukazuješ: † naplněnou radost před tvou tváří, *
po tvé pravici slast na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Posilněte skleslé ruce, vzmužte se a řekněte: || Hle, náš Bůh přijde
a spasí nás, aleluja.
A.3. Zákon byl dán skrze Mojžíše, || milost a pravda přišly skrze Ježíše
Krista.
Flp 2, 6–11
Kantikum

A.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jméno,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zákon byl dán skrze Mojžíše, || milost a pravda přišly skrze Ježíše
Krista.
Krátké čtení
1 Sol 5, 23–24
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.
Krátké responsorium
 236
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.

Popř. responsorium prolixum Ecce Dominus veniet (AG 298).

  ²     



S

  ֖
²K8
V eni, Dó-mine, visitáre# nos in pace, ut# lætémur# coram te
 S      S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 299
Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem, a budeme se celým srdcem radovat.
VII a

corde perfécto.

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: || Obraťte se, neboť se
přiblížilo nebeské království.
B: Hle, já posílám svého posla před tebou, || on ti připraví cestu.
C: Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem, || a budeme se celým srdcem
radovat.
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Prosby
Pokorně prosme Krista, narozeného z Panny Marie, a radostně volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Jednorozený Synu Boží, ty přicházíš jako pravý posel spásy,
— učiň, ať tě svět přijme a uzná.
Byl jsi zrozen z Otce přede všemi věky,
přijal jsi tělo z Marie Panny a stal ses člověkem,
— naprav všechno, co v lidech narušil hřích.
Ty jsi život a přišel jsi svou smrtí naši smrt překonat,
— nedopusť, aby nás smrt měla v své moci.
Až přijdeš soudit a odměňovat, přijmi nás s láskou,
— která je vždy připravena pomáhat nám v naší slabosti.
Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i mrtvé,
— vyslyš naše modlitby za zemřelé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, † spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme
tě: ° nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, † ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Hle, Pán přijde na nebeských oblacích s velikou mocí, aleluja.

AG 300



 
                    
E c-ce in núbibus cæli Dómi nus véni-et, cum potestáte mag
                       



  
Ig

na, alle- lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Hle, Pán přijde na nebeských oblacích || s velikou mocí, aleluja.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Hle, Pán přijde na nebeských oblacích || s velikou mocí, aleluja.
A.2. Hle, Pán přijde a nezklame, †|| i když ještě prodlévá, počkej na něj, |
on jistě přijde, nedá se zdržet, aleluja.
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Žalm 113B (115)
Nikoli nám, Pane, nikoli nám, † jen
svému jménu zjednej slávu * pro
svoji lásku, pro svou věrnost!
Proč by si měli pohané říkat: *
„Kde vlastně je ten jejich Bůh?“
Bůh náš ten sídlí na nebesích, * co
se mu zlíbí, to učiní.
Jejich modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama ztvářené.
Ústa mají a nemohou mluvit, * oči
mají a nevidí.
Uši mají a nemohou slyšet, *
nozdry mají a chybí jim čich.
Ruce mají a nehmatají, † nohy mají
a nechodí * a z hrdla nevydají hlas.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvo
ří, * všichni, kdo v modly doufají!
Izrael však ať doufá v Pána, * on je
mu pomocník a štít.
Áronův dům ať doufá v Pána, *
on je mu pomocník a štít.

Kdo Pána ctí, ať doufají v Pána, * on
je jim pomocník a štít.
Pán je nás pamětliv, žehná nám. †
Ať žehná domu Izraele, * ať žehná
domu Áronovu!
Ať žehná těm, kdo Pána ctí, * stejně
tak malým jako velkým!
Pán ať jen rozmnoží váš rod * ve
vás i dále ve vašich synech!
Žehnáni buďte od Pána, * který učinil nebe i zemi.
Nebe je nebem Pánovým, * avšak
zemi dal dětem lidským.
Nemohou mrtví Pána ctít, * žádný
z těch, kdo v podsvětí sešli.
My chcem však Pána velebit * jak
nyní, tak až do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Hle, Pán přijde a nezklame, †|| i když ještě prodlévá, počkej na něj, |
on jistě přijde, nedá se zdržet, aleluja.
A.3. Pán je náš zákonodárce, †|| Pán je náš Král: | on sám přijde a spasí
nás.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7

A.

Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.

Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.
Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
(Δ A.)
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

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

A.
Krátké čtení
Flp 4, 4–5
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá
všem lidem. Pán je blízko.
Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Blahoslavená jsi, Maria, neboť jsi uvěřila,
že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja. 
VIIIG

  UÚ 

² SS

²  S ֔     J

S Ú

 S S  S   K ß S  
dicta sunt tibi a# Dómi# no, allelúia.
#
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 

B

AG 309

8

(Lk 1, 45)

e-áta es Ma-rí-a quæ credidísti: perfici-éntur in te, quæ

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Já vás křtím vodou, abyste se obrátili, †|| ale ten, který má přijít, je
mocnější než já; | on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
B: Za mnou přichází mocnější než já; || nejsem hoden, abych se sehnul
a rozvázal mu řemínek u opánků.
C: Každé údolí ať je zasypáno, †|| každá hora a každý pahorek srovnán; |
každý člověk uzří Boží spásu.

8
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Prosby
Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu,
a prosme ho s důvěrou:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,
— kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.
Tys na sobě pocítil naši slabost,
— měj proto s námi slitování.
Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z hříchu,
— až přijdeš podruhé ve své slávě,
vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.
Ty žiješ a všechno řídíš,
— ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.
Ty sedíš po Otcově pravici,
— dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v tobě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, † spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme
tě: ° nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, † ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

PONDĚLÍ 2. TÝDNE

 39, 189, M: 17

Krátké čtení
Flp 3, 20b–21
Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou
si může podřídit všecko.
Krátké responsorium
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Pondělí 2. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

S          Ú K 8
E cce véni-et Rex Dóminus#  EBterEB ræ,# et ipse áuferet# iu-gum
         S    ² T S EB        BE 
    S 

Hle, přichází Pán, král země; on zlomí jařmo našeho zajetí.
IVA

AG 303

captivitátis nostræ.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Hle, přichází Král, Pán země: || on nás zbaví jha našeho otroctví.

Prosby
Prosme s důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i mrtvých:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane, učiň, ať svět uzná tvou spravedlnost, kterou hlásají nebesa,
— a tvoje sláva ať přebývá na naší zemi.
Stal ses pro nás slabým člověkem,
— vezmi všechny lidi v ochranu moci svého božství.
Přijď a osvěť světlem svého učení
— ty, kdo vězí dosud v temnotách a neznají tě.
Tím, že ses ponížil, zbavils nás našich nepravostí,
— dej nám také podíl na své věčné slávě.
Ty, který přijdeš ve slávě a budeš všechny soudit,
— uveď naše zemřelé do nebeského království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naše pokorné modlitby ° a naše úsilí o vnitřní opravdovost
a čistotu provázej svým požehnáním, † abychom se dobře připravili na
slavnost narození tvého Syna. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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ÚTERÝ 2. TÝDNE

 39, 192, M: 18

Krátké čtení
Srov. 1 Kor 1, 7b–9
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až
do konce, takže budeme bez úhony v den příchodu našeho Pána Ježíše
Krista. Věrný je Bůh, a on nás přece povolal k tomu, abychom měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 303
(Lk 3, 4)

 ß    S   S   Ú    S S  S 8
V ox clamántis in desérto: Pa# ráte vi-am Dó# mini,# rectas fáci  K              EB EB     EB EB   EB 


Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
V

te sémitas De-i nostri.

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Hlas volajícího na poušti: †|| Připravte cestu Pánu, | vyrovnejte
stezky našemu Bohu.

Prosby
Kristus, náš Vykupitel a Pán, přijde slavně v posledních dnech. Prosme ho
a s radostí vzývejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Náš Vykupiteli a Pane, svým narozením stal ses jedním z nás
a přinesl jsi nám svobodu Božích dětí,
— dokonej na nás dílo své lásky.
Tys přijal celé naše lidství, kromě hříchu,
— dej nám, kteří tě očekáváme, účast na svém božství.
Splň naši touhu a přijď
— a zapal naše srdce žárem své lásky.
Kéž se s tebou radujeme ve slávě,
— když tě zde oslavujeme s vírou a s čistým svědomím.
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Středa 2. týdne

Osvěž duše všech zemřelých
— rosou svého milosrdenství.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal svého Syna, aby přinesl spásu všem končinám země; ° očisti naše srdce, † abychom s radostí očekávali a znovu prožívali slavný den
narození našeho Spasitele. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 2. TÝDNE

 39, 195, M: 17

Krátké čtení
1 Kor 4, 5
Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou
dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

 S  S Û          Ú Ú    H   8
S i-on reno-vábe# ris, EB etEB # vidébis iustum tu- # um, qui ventú-rus est
 H    S    ² T S EB        EB 

Budeš obnoven, Sióne, a uvidíš spravedlivého, který má k tobě přijít.

AG 304

IVA

in te.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Budeš znovu zbudováno, Boží město, || a uvidíš spravedlivého,
který k tobě přijde.

Prosby
Ježíš Kristus nás vykoupil z temnot hříchu. Prosme ho pokorně a s důvěrou:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane, shromáždi národy ze všech zemí
— a upevni s nimi svou věčnou smlouvu.
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Beránku Boží, tys přišel sejmout hříchy světa,
— očisti i nás od špíny hříchu.
Tys přišel vykoupit, co zahynulo,
— chraň své vyvolené, abys je, až přijdeš podruhé, nemusel trestat.
Naše víra nás vede k tobě,
— kéž se s tebou věčně radujeme, až přijdeš.
Ty budeš soudit živé i mrtvé,
— uveď naše zemřelé do sboru blažených.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, † ty nám přikazuješ, abychom připravili cestu našemu
Spasiteli; ° posiluj všechny, kdo toužebně očekávají jeho příchod, † aby je
nepřemohla únava a duchovní malátnost. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

ČTVRTEK 2. TÝDNE

 39, 198, M: 17

Krátké čtení
Jak 5, 7–8.9b
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se
na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde
podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 304
Po mně přijde ten, který byl dříve než já; jemu nejsem hoden ani opánky rozvázat.

 S J   Û        Ú K8
Q ui post me venit, ante me fac# tus est:# cuius non sum # dignus
          S    ² T  EB EB S EB         EB 
IVA

 

calce-aménta sólvere.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17.
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Pátek 2. týdne

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Po mně přijde ten, který byl dříve než já, || jemu nejsem hoden
rozvázat opánky.

Prosby
Kristus Pán se kvůli nám ponížil. Vzývejme ho a radostně volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši, tys přišel na pomoc světu,
— očisť nás od hříchu.
Nedopusť, abychom se ti hříchem odcizili,
— my, které se nezdráháš pro tajemství svého vtělení nazývat svými bratry.
Tys nám zasloužil spásu,
— dej, ať žijeme tak, abys nás nemusel při soudu trestat.
Kriste, tvá dobrota a láska dává každému, co potřebuje,
— dej i nám dosáhnout nevadnoucího věnce slávy.
Pane, odporoučíme ti duše všech zemřelých,
— jsou mrtví pro tento svět, ať žijí pro tebe na věky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, probuď v nás upřímnou touhu po opravdovém pokání, °
abychom ti mohli sloužit s čistým srdcem, † a tak připravovat cestu tvému
jednorozenému Synu. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 2. TÝDNE

 39, 201, M: 18

Krátké čtení
2 Petr 3, 8b–9
U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by
Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se
všichni dali na pokání.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

7
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Antifona ke kantiku Panny Marie

  T Ú Ú S  J  H S ²         
H auri-# é-tis aquas # in gáu#di-o de fóntibus Salvatóris.
       EB EB     EB EB   EB 

S radostí budete vážit vody z pramenů Spasitele.
V

AG 314
(Iz 12, 3)

7

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. S radostí budete vážit vody || z bohatých pramenů Spasitele.

Prosby
Náš Vykupitel přišel oznámit chudým radostnou zvěst.
Vroucně ho prosme:
R. Pane, ať všichni uzří tvou slávu.
Zjev se těm, kdo tě ještě neznají,
— aby uviděli tvou spásu.
Ať je tvé jméno hlásáno do všech končin země,
— aby všichni lidé našli cestu k tobě.
Poprvé jsi přišel, abys vykoupil svět,
— až přijdeš znovu, pamatuj na ty, kdo v tebe věří, a odpusť jejich viny.
Tys nám přinesl vykoupení a svobodu,
— pomáhej nám, ať neupadneme znovu do otroctví hříchu.
Tys přišel na svět, aby ses stal člověkem, a opět přijdeš, abys soudil,
— dej při svém příchodu zemřelým věčnou odměnu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naše prosby a dej nám sílu, ° abychom s neúnavnou bdělostí
očekávali slavný příchod tvého jednorozeného Syna † a spěchali mu vstříc
s vírou a láskou. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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3. neděle adventní – 1. VCh

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 11

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 307

      










   



I erúsalem gaude gáudi- o magno, qui- a vé- ni-et tibi Salvá-tor,

                             
allelúia.

Raduj se a vesel, Jeruzaléme, tvůj Spasitel přijde, aleluja.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Raduj se a vesel, Jeruzaléme, || tvůj Spasitel přijde, aleluja.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Raduj se a vesel, Jeruzaléme, || tvůj Spasitel přijde, aleluja.
A.2. Já, Pán, přiblížil jsem svou spravedlnost, || není daleko, má spása se
neomešká.
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!“
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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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Já, Pán, přiblížil jsem svou spravedlnost, || není daleko, má spása se
neomešká.
A.3. Pošli, Pane, Beránka, vladaře země || z Petry na poušti k hoře
siónské dcery.
Kantikum
Flp 2, 6–11

A.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Krátké čtení
1 Sol 5, 23–24
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.
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Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.

Popř. responsorium prolixum Qui venturus est (AG 305).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Přede mnou Bůh nepřijal podobu a po mně ji nepřijme.
Přede mnou se skloní každé koleno a každý jazyk mě musí vyznat.

AG 306

      H ÚS  ֔ Ú  ֔ ֔ 7
S

A ²n-te me non est formátus De- us, et post me non e- rit:
   H   ·   Ú  Ú Ü
T S  Ú  S  Ú   7
qui-a mihi cur# vábi-tur omne genu, # et confi-tébitur omnis lingua.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
Ig



Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Přede mnou ani po mně není jiného Boha, || proto se přede mnou
všichni skloní a všichni mě vyznají.
B: Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan; || přišel, aby svědčil
o světle.
C: Lidé se Jana ptali: || Co máme dělat? | Odpovídal jim: Kdo má dvoje
šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné; | a kdo má něco k jídlu, ať
jedná stejně.

Prosby
Vzývejme Krista, neboť on dává radost všem, kdo čekají na jeho příchod:
R. Přijď, Pane, a neprodlévej!
S radostí očekáváme tvůj příchod,
— přijď, Pane Ježíši.
Ty jsi dřív, než začal svět,
— přijď a zachraň nás, kteří žijeme v tomto světě.
Ty jsi stvořil svět a všechny, kdo v něm žijí,
— přijď, abys vykoupil dílo svých rukou.
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Ty ses nezdráhal stát se smrtelným člověkem,
— přijď a vysvoboď nás z nadvlády smrti.
Tys přišel na svět, abychom měli plnost života,
— přijď a daruj nám svůj život věčný.
Ty chceš přivést všechny do svého království,
— přijď a shromáždi ty, kdo si přejí uvidět tvou tvář.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: ° dej nám svou milost, † abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 39, M: 12

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie
Každá hora a každý pahorek ať je srovnán, co je křivé, ať je narovnáno,
cesty hrbolaté ať se uhladí. Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.

AG 308

 @  T ß Ú S  J S          S  8
M ontes et omnes colles humi-li-abúntur: et erunt prava in
   ӥ S    ²  S     S  H ²      8
dirécta et áspera in vi-# as planas: ve# ni, Dó# mine, et noli tardá            EB EB     EB EB   EB EB   EB 
V

re, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Hle, přijde Pán, aby zasedl mezi knížaty | a obdržel čestné místo.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“

Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!

270

Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 2. VCH

[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Hle, přijde Pán, aby zasedl mezi knížaty | a obdržel čestné místo.
A.2. Z hor ať vytryskne radost a z pahorků spravedlnost, || neboť
přichází světlo světa, mocný Pán.
Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, *
v shromážděném kruhu spravedlivých.
Neboť skutky Páně veliké, * dra
hocenné všem, kdo z nich se těší.
Slavné, mocné jeho konání, * věčně
trvá jeho spravedlnost.
Činil divy hodné paměti, * pře
dobrý je Pán a milosrdný.
Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
na věky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu v činech zjevil moc, *
když državy pohanů jim vydal.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Dílo jeho rukou věrnost, řád, * jeho
zákony vždy spolehlivé:
stanoveny navždy, na věky, * poctivě a pevně zachovány.
Vykoupení seslal pro svůj lid, † na
věky s ním sjednal úmluvu; * jeho
jméno hrozné je a svaté.
Bázeň z Boha – pramen moudrosti: † rozumně si vede, kdo jí
dbá, * jeho sláva trvá do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Z hor ať vytryskne radost a z pahorků spravedlnost, || neboť
přichází světlo světa, mocný Pán.
A.3. Žijme spravedlivě a zbožně || a přitom očekávejme v blažené naději
příchod našeho Pána.
A.
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 Alelu- ja. Vítězství, sláva a moc našemu Bo-hu, *  Aleluja.

   ֔  K  H T    

7

Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2. 5–7

 

   EB 

 nebot’ jeho soudy jsou pravdivé a spravedli- vé.

7

 Alelu- ja, a- le- luja.

Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, *
R. Aleluja.
a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
R. Aleluja, aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas
Beránkovy svatby, *
R. Aleluja.
a jeho nevěsta se připravila.
R. Aleluja, aleluja.

Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný,
se ujal království, *
R. Aleluja.
radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest!
R. Aleluja, aleluja.

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

                     
M ontes et omnes colles humi-li-abúntur: et erunt prava in
                           
V

dirécta

 

et áspera in vi-as planas: veni, Dómine,

et noli tardáre,

allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Žijme spravedlivě a zbožně || a přitom očekávejme v blažené naději
příchod našeho Pána.
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 2. VCH

7

Krátké čtení
Flp 4, 4–5
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá
všem lidem. Pán je blízko.
Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

17. prosince:
Antifona a prosby na str. 287, závěrečná modlitba ze 3. neděle adventní.
Před 17. prosincem:
AG 302
Jděte a oznamte Janovi: slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni.
(Lk 7, 22)

    q     K  S Ú
à   8

 S
I -te, dícite Io-ánni: cæci vident, et sur# di áudi-unt: claudi cu# rán ²֔ K  Ú  Ú
   Ú H T  EB EB Ú S       EB EB 
S

 
Ia

tur,

lepró-si mundántur.

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? || Jděte
a oznamte Janovi, co vidíte: | slepí vidí, mrtví vstávají, | chudým se
hlásá radostná zvěst, aleluja.
B: Já křtím vodou. †|| Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; | ten, který
má přijít po mně.
C: Jan říkal: Přichází mocnější než já, †|| má v ruce lopatu, aby pročistil
obilí na svém mlatě | a pšenici uložil na sýpce.
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Prosby
Náš Vykupitel, Ježíš Kristus, je cesta, pravda a život. Prosme ho pokorně:
R. Pane, přijď a zůstaň s námi.
Ježíši, Synu Nejvyššího, tys byl Gabrielem zvěstován Panně Marii,
— přijď a vládni svému lidu na věky.
Ježíši, Svatý Boží, tvůj Předchůdce se v Alžbětině lůně
zaradoval nad tebou,
— přijď a přines celému světu radost ze spásy.
Ježíši, Spasiteli, tvé jméno zjevil anděl Josefovi, muži spravedlivému,
— přijď a osvoboď svůj lid od jeho hříchů.
Ježíši, světlo světa, tebe očekával Simeon a všichni spravedliví,
— přijď a buď naší útěchou.
Ježíši, vycházející slunce, které nikdy nezapadne,
o tobě Zachariáš předpověděl, že nás navštívíš z výsosti,
— přijď a zjev se zemřelým a vyveď je ze stínu smrti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: ° dej nám svou milost, † abychom se mohli radovat z naší spásy
a vděčně tě chválit. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 3. TÝDNE

 39, 204, M: 22

Po 16. prosinci jsou všechny texty z předvánočního týdne, str. 287 a násl.

Krátké čtení
Flp 3, 20b–21
Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou
si může podřídit všechno.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

7
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Pondělí 3. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

Probuď se, probuď se, vzhůru, Jeruzaléme;
řetězy ti spadly z hrdla, Jeruzalémská dcero.

 ³ 
E -le-vá re,
  Ú֔   
VIIIG


S   S  

  
tu- i, captíva# fí-li-a# Si-on.
#

B
E
B
E
   U    Ú S S EB        BE 

AG 321

     S 7

(Iz 51, 17; 52, 2)

eleváre, consúrge Ierúsalem: solve víncula colli

8

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || neboť Bůh shlédl na
svou nepatrnou služebnici.

Prosby
Pán přijde a spasí nás. Pokorně ho prosme a volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň nás.
Pane Ježíši, Boží Mesiáši, Spasiteli všech,
— přijď brzy a uděl nám svoji spásu.
Tys přišel na tento svět,
— vysvoboď nás od hříchu světa.
Tys přišel od Otce,
— pouč nás o cestě spásy, která vede k Otci.
Tys byl počat z Ducha svatého,
— obnov skrze něho naše srdce svým slovem.
Ty ses stal v lůně Marie Panny člověkem,
— vysvoboď tedy člověka od porušení, aby měl účast na tvé slávě.
Pamatuj na všechny zemřelé,
— kteří žili od počátku světa a doufali v tebe.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, slyš naše volání † a dej, ať příchod tvého Syna mezi nás
osvítí temnoty našeho srdce. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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ÚTERÝ 3. TÝDNE

 39, 207, M: 20

Po 16. prosinci jsou všechny texty z předvánočního týdne, str. 287 a násl.

Krátké čtení
Srov. 1 Kor 1, 7b–9
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až
do konce, takže budeme bez úhony v den příchodu našeho Pána Ježíše
Krista. Věrný je Bůh, a on nás přece povolal k tomu, abychom měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 321

7
              S

E -rúmpant montes iucunditátem, et colles iustí-ti-am: qui-a
7
      K  Û   
lux mundi# Dóminus cum poténti-a véni-et.
#
#


B
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Ú
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E






T
S

EB ²

S


Hory ať vydají útěchu, pahorky spravedlnost,
neboť Pán, světlo světa, přichází s mocí.
VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dříve než spolu začali bydlet, || ukázalo se, že Maria počala
z Ducha svatého, aleluja.

Prosby
Věčné Slovo se stalo člověkem a ukázalo nám novou cestu života, vedoucí
do nebeské svatyně. Pokorně ho prosme:
R. Pane, přijď a uděl nám svoji spásu.
Pane, v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme,
— přijď a ukaž nám, že jsme z tvého rodu.
Ty nejsi daleko od nikoho z nás,
— ukaž se co nejdříve všem, kdo tě hledají.

276

Středa 3. týdne

Otče chudých a těšiteli zarmoucených,
— dej svobodu zajatcům a smutným radost.
Ty nenávidíš smrt a miluješ život,
— vysvoboď od věčné smrti i všechny zemřelé.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tvá láska z nás učinila nové stvoření v Kristu; ° zůstávej
s námi a pomáhej nám zbavit se všeho starého a špatného, † abychom byli
připraveni na příchod tvého Syna. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 3. TÝDNE
 39, 210, M:22
Po 16. prosinci jsou všechny texty z předvánočního týdne, str. 287 a násl.
Krátké čtení
1 Kor 4, 5
Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou
dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

S

Antifona ke kantiku Panny Marie

  Ú  K   

AG 304

       ³ 7
T u es qui ventúrus es, Dómine, quem# exspe# ctámus, ut salvum
#

B
E
B
E
 S ² K S      U    Ú S S EB        EB 
 S

Ty jsi, Pane, ten, který má přijít, ten, od kterého čekáme, že spasí svůj lid.
VIIIG

fá-ci- as pópulum tu-um.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ty jsi, Pane, ten, který má přijít, || ten, od kterého čekáme,
že spasí svůj lid.
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Prosby
Bůh Otec poslal svého Syna, aby nám přinesl trvalý mír.
Prosme ho pokorně:
R. Bože, ať přijde tvé království.
Otče svatý, shlédni na svou církev,
— přijď a pečuj o svou vinici, kterou zasadila tvá pravice.
Bože věrný, rozpomeň se na všechny syny Abrahámovy
— a splň na nich zaslíbení daná jejich praotcům.
Bože nejvýš laskavý, shlédni na všechny národy,
— aby tě chválily za tvá dobrodiní.
Věčný Pastýři, ujmi se ovcí svého stáda
— a shromáždi všechny na svých pastvinách.
Pamatuj také na všechny, kdo smířeni s tebou odešli z tohoto světa,
— a dej jim účast na slávě svého Syna.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, † vyslyš prosby všech, kdo se připravují na slavnostní
narození tvého Syna, ° a pomáhej jim v tomto pozemském životě, † aby dosáhli věčné odměny v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

ČTVRTEK 3. TÝDNE

 39, 213, M: 18

Po 16. prosinci jsou všechny texty z předvánočního týdne, str. 287 a násl.

Krátké čtení
Jak 5, 7–8.9b
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se
na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde
podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi!
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
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Čtvrtek 3. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 323

(Iz 66, 10)

²



 S 
 S 7
  Ú    S Û 
L ætámi-ni cum Ierúsalem, et exsul
# táte in e-a # omnes# qui di     ²  S         EB EB     EB EB   EB 

Radujte se s Jeruzalémem,
plesejte v něm všichni, kdo ho milujete, navěky.
V

lígi-tis e- am, in ætérnum.

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Radujte se s Jeruzalémem || a jásejte nad ním všichni, kdo ho
milujete.

Prosby
Vzývejme Krista, veliké světlo, které slibovali proroci lidem žijícím ve stínu smrti. Volejme k němu:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Boží Slovo, ty jsi od počátku, skrze tebe bylo všechno stvořeno,
a když přišla plnost času, stal ses člověkem,
— přijď a zachraň nás od věčné smrti.
Světlo pravé, ty osvěcuješ každého člověka,
— přijď a rozptyl tmu naší nevědomosti.
Jednorozený Synu, ty spočíváš v náruči Otcově,
— přijď a zvěstuj nám Boží dobrotu.
Ježíši Kriste, přišel jsi k nám jako Syn člověka,
— učiň syny Boží z těch, kdo tě přijímají.
Ty lámeš i pouta očistce,
— uveď do nebeského Jeruzaléma všechny,
kdo čekají u jeho bran.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ztratili jsme tvé přátelství a skličuje nás vědomí viny; † vyslyš naše
prosby a naplň nás radostí z příchodu našeho Spasitele. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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PÁTEK 3. TÝDNE

 39, 216, M: 17

Po 16. prosinci jsou všechny texty z předvánočního týdne, str. 287 a násl.

Krátké čtení
2 Petr 3, 8b–9
U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by
Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se
všichni dali na pokání.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

 S J   Û        Ú K8
Q ui post me venit, ante me fac# tus est:# cuius non sum # dignus
          S    ² T  EB EB S EB         EB 

AG 304
Po mně přijde ten, který byl dříve než já; jemu nejsem hoden ani opánky rozvázat.
IVA

 

calce-aménta sólvere.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

To je svědectví, které vydával Jan: || Ten, který přijde po mně, byl
dříve než já.

Prosby
Vzývejme s důvěrou Krista, nejvyššího pastýře a strážce našich duší:
R. Pane, buď k nám milosrdný a milostivý.
Dobrý pastýři Božího lidu,
— přijď a sjednoť všechny ve své církvi.
Pane, přispěj pastýřům své putující církve,
— aby horlivě pásli tvůj lid až do dne, kdy přijdeš ve své slávě.
Vyvol si ze své církve hlasatele evangelia,
— aby hlásali tvé slovo po celém světě.
Smiluj se nade všemi, kdo se namáhají a docházejí jim síly,
— ať vždycky najdou pomoc u svých přátel.

280

4. neděle adventní – 1. VCh

Těm, kdo se na tomto světě řídili tvou vůlí,
— ukaž svou slávu ve svém nebeském království.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, † toužebně očekáváme příchod tvého jednorozeného Syna; ° pomáhej nám svou milostí, abychom se připravili na setkání
s ním, † provázej nás v životě pozemském a doveď nás do života věčného. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 41, M: 13

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie
AG 326
Hle, přijde ten, po kterém touží všechny národy, a dům Páně se naplní slávou, aleluja.
Ig

E



            




    

 

cce véni-et de-siderá-tus cunctis géntibus: et replébitur gló-

    
ri-a domus Dómi ni, alle- lúia. 
                          
   



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Hle, přijde ten, po kterém touží všechny národy, || a dům Páně se
naplní slávou, aleluja.
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.

Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Ať v tvých hradbách rozhostí se
pokoj * a v tvých domech bezpečí
ať trvá!
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Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Hle, přijde ten, po kterém touží všechny národy, || a dům Páně se
naplní slávou, aleluja.
A.2. Přijď, Pane, a neprodlévej, || zahlaď hříchy svého lidu.
Žalm 129 (130)

A.

Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je sli
tování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho provinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Přijď, Pane, a neprodlévej, || zahlaď hříchy svého lidu.
A.3. ~Hle, naplnil se čas, || Bůh poslal svého Syna.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.

Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
(Δ A.)
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4. neděle adventní – 1. VCh

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

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

A.
Krátké čtení
1 Sol 5, 23–24
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.
Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.

Popř. responsorium prolixum Non auferetur (AG 324).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Antifona z příslušného dne v předvánočním týdnu, str. 287 a násl.

Prosby
Pokorně prosme Krista, narozeného z Panny Marie, a radostně volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Jednorozený Synu Boží, ty přicházíš jako pravý posel spásy,
— učiň, ať tě svět přijme a uzná.
Byl jsi zrozen z Otce přede všemi věky,
přijal jsi tělo z Marie Panny a stal ses člověkem,
— naprav všechno, co v lidech narušil hřích.
Ty jsi život a přišel jsi svou smrtí naši smrt překonat,
— nedopusť, aby nás smrt měla v své moci.
Až přijdeš soudit a odměňovat, přijmi nás s láskou,
— která je vždy připravena pomáhat nám v naší slabosti.
Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i mrtvé,
— vyslyš naše modlitby za zemřelé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, † abychom stále hlouběji
prožívali tajemství našeho vykoupení: ° a dej, ať nás všechny, kteří jsme
z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, † jeho umučení
a kříž přivede k slávě vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 41, M: 13

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Co je křivé, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí.
Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.



AG 326

             


 

 


E -runt pra-va indirécta, et áspera in vi-as planas: veni,
     

 
  
Dómine, et no
 li tar dá-re, alle- lúia. 
                          
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pohleďte, jak slavný je ten, || který přichází spasit národy!
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Pohleďte, jak slavný je ten, || který přichází spasit národy!
A.2. Co je křivé, ať je narovnáno, †|| cesty hrbolaté ať se uhladí. |
Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.
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4. neděle adventní – 2. VCh

Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude požehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Co je křivé, ať je narovnáno, †|| cesty hrbolaté ať se uhladí. |
Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.
A.3. Jeho vladařství vzroste || a pokoje nebude konce, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7

A.

Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.



Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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E
-runt pra-va indirécta, et áspera in vi- as planas: veni,
     

 
  
Dómine, et no
 li tar dá-re, alle- lúia. 
                Krátké
   čtení
Flp 4, 4–5
      
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá
7
  Pán je blízko.
všem lidem.
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Antifona z příslušného dne v předvánočním týdnu, str. 287 a násl.

Prosby
Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu,
a prosme ho s důvěrou:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,
— kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.
Tys na sobě pocítil naši slabost,
— měj proto s námi slitování.
Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z hříchu,
— až přijdeš podruhé ve své slávě,
vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.
Ty žiješ a všechno řídíš,
— ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.
Ty sedíš po Otcově pravici,
— dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v tobě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, † abychom stále hlouběji
prožívali tajemství našeho vykoupení: ° a dej, ať nás všechny, kteří jsme
z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, † jeho umučení
a kříž přivede k slávě vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Antifony k žalmům pro večerní chvály

DOBA ADVENTNÍ II
Od 17. prosince

ANTIFONY K ŽALMŮM PRO VEČERNÍ CHVÁLY
Pokud se antifony zpívají chorálně, užijí se běžné antifony ze žaltáře. Jinak se ve
všední dny předvánočního týdne užijí následující antifony:

A.1.
A.2.
A.3.
A.1.
A.2.
A.3.
A.1.
A.2.
A.3.

A.1.
A.2.
A.3.

A.1.
A.2.
A.3.

Pondělí
Hle, přijde Pán, Král králů země. || Blaze těm, kdo jsou připraveni
vyjít mu vstříc.
Zpívejte Pánu novou píseň, || chvalte ho po celé zemi.
Nalezne Syn člověka || na zemi víru, až přijde?
Úterý
Pán sestoupí ze svého svatého sídla, || přijde spasit svůj lid.
Sión je naše pevné město, †|| Spasitel je mu hradbou i valem. |
Otevřte brány, neboť s námi je Bůh, aleluja.
Ať se zná tvá cesta na zemi, || pomoc tvou ať znají všichni lidé.
Středa
Ze Siónu přijde všemohoucí Pán, || aby zachránil svůj lid.
Kvůli Siónu nebudu mlčet, || dokud jeho Spravedlivý nevzejde jako
světlo.
Duch Páně je nade mnou, || poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst.
Čtvrtek
K tobě, Pane, pozdvihuji duši, || vysvoboď mě, protože má záchrana
je v tobě.
Pane, odměň ty, kdo v tebe doufají, || tvoji proroci ať se ukáží jako
spolehliví.
Obrať se, Pane, †|| obrať se maličko, | nemeškej a přijď ke svým
služebníkům.
Pátek
Ze Siónu přijde ten, který má kralovat, †|| velké je jeho jméno: |
Pán, Bůh s námi.
Vytrvejte a uvidíte, || že vám Pán přijde na pomoc.
Já však vyhlížím Pána, || čekám na Boha, svého spasitele.

Doba adventní II287

17. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
1 Sol 5, 23–24
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává a on to také splní.
Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 309
Ó Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa
k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

 TÚ J Ú  ² S 

       S S    U  J7
O Sapi-énti-a, quæ Hex ore Altíssimi prodi-ísti, attíngens
         J   ֔֔ Ú       ² @ Ú  8
II

 U  J   ² S  S    S 
 vi-am prudénti-æ.
veni ad docén
dum
nos
#
#
#

B
E
B
E



Ú
S



S
B
E

 U
 EB  EB 
a fine usque ad finem forti- ter,

su-ávitérque dispónens ómni- a:

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

8

Ó Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, || ty se rozpínáš od
jednoho konce světa k druhému, | ty mocně a mírně řídíš všechno: |
přijď a nauč nás cestě rozumnosti.
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18. prosince

Prosby
Vzývejme Krista, neboť on dává radost všem, kdo čekají na jeho příchod:
R. Přijď, Pane, a neprodlévej!
S radostí očekáváme tvůj příchod,
— přijď, Pane Ježíši.
Ty jsi dřív, než začal svět,
— přijď a zachraň nás, kteří žijeme v tomto světě.
Ty jsi stvořil svět a všechny, kdo v něm žijí,
— přijď, abys vykoupil dílo svých rukou.
Ty ses nezdráhal stát se smrtelným člověkem,
— přijď a vysvoboď nás z nadvlády smrti.
Tys přišel na svět, abychom měli plnost života,
— přijď a daruj nám svůj život věčný.
Ty chceš přivést všechny do svého království,
— přijď a shromáždi ty, kdo si přejí uvidět tvou tvář.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty jsi náš stvořitel a vykupitel, † tvé věčné Slovo se stalo v lůně Panny
Marie člověkem, ° tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; † dej, ať my máme účast na jeho božství. ° Neboť on s tebou †
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

18. PROSINCE

 41, M: 13

7

Krátké čtení
Flp 4, 4–5
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá
všem lidem. Pán je blízko.
Krátké responsorium
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 Prokaž nám, Pane, * své mi-losrdenství.  Prokaž. etc.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 310
Ó Adonaj, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře
a dals mu Zákon na Sinaji: Přijď a vysvoboď nás s velikou mocí.

 TÚ J Û ² S     Û       J    8
O Ado-ná-i, etH dux domus Isra-el, qui Mó-U ysi in igne
     J    S ֔֔ Ú        ² Ú  U  J 7
II

  Ú  ² S     Ú  S 

ad re-diméndum
# nos# in bráchi-o ex# ténto.
   U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
flammæ rubi apparu-ísti,

et e-i in Sina legem de-dí-sti veni

8

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó Adonaj, || vůdce Izraelova domu, | ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni
hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: | přijď a vysvoboď nás
s velikou mocí.

Prosby
Vzývejme Krista, našeho Vykupitele, neboť on nám všem přinesl spásu,
a prosme ho s důvěrou:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, stal ses člověkem a ukázal jsi světu slávu svého božství,
— kéž tvůj příchod je pro nás zdrojem života.
Tys na sobě pocítil naši slabost,
— měj proto s námi slitování.
Při svém prvním příchodu ses ponížil a vykoupil jsi svět z hříchu,
— až přijdeš podruhé ve své slávě,
vysvoboď nás ze všeho, co jsme hříchem zavinili.
Ty žiješ a všechno řídíš,
— ve své dobrotě učiň, ať dosáhneme věčného dědictví.
Ty sedíš po Otcově pravici,
— dej, ať zemřelí spatří tvou tvář, aby se radovali v tobě.
Otče náš.
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19. prosince

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože, † zbav nás tíživého otroctví hříchu, ° abychom žili ve svobodě, kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus, † jehož
narození se připravujeme oslavit. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

19. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
Flp 3, 20b–21
Očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou
si může podřídit všechno.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 310
Ó kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů
a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej.

 TÚ J Û ² S 

    

S S

 U  J7
O Ra-dix Iesse, quiH stas in signum populórum, super quem
         ֔֔ @    Ú T Ú  U  J 7
II

  Ú² S

    Ú  S 
ad liberándum# nos, # iam no-li tardáre.
#

B
E
B
E
S
B
E







Ú
S
 EB  EB 
 U
continébunt reges os su- um

quem gentes deprecabúntur: veni

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó Kořeni Jesse, || ty stojíš jako znamení národům, | před tebou
zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: | přijď a vysvoboď
nás, už neprodlévej.

8
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Prosby
Prosme s důvěrou našeho Pána Ježíše Krista, soudce živých i mrtvých:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane, učiň, ať svět uzná tvou spravedlnost, kterou hlásají nebesa
— a tvoje sláva ať přebývá na naší zemi.
Stal ses pro nás slabým člověkem,
— vezmi všechny lidi v ochranu moci svého božství.
Přijď a osvěť světlem svého učení
— ty, kdo vězí dosud v temnotách a neznají tě.
Tím, že ses ponížil, zbavils nás našich nepravostí,
— dej nám také podíl na své věčné slávě.
Ty, který přijdeš ve slávě a budeš všechny soudit,
— uveď naše zemřelé do nebeského království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys nám poslal svého Syna, narozeného z Panny Marie, ° a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé slávy; † pomáhej nám, abychom slavili
toto tajemství vedeni světlem víry a s opravdovou zbožností. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

20. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
Srov. 1 Kor 1, 7b–9
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On nám také dá, že vytrváme až
do konce, takže budeme bez úhony v den příchodu našeho Pána Ježíše
Krista. Věrný je Bůh a on nás přece povolal k tomu, abychom měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
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292

20. prosince

Antifona ke kantiku Panny Marie

Ó klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře,
když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného,
jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti.

AG 311

 TÚ J Û ² S   S   Û       J 7
O Cla-Hvis David, et sceptrum domus Isra-el, qui áU peris,
    S ֔ ֔   J  Ú T  S  U  J  Ú   7
II

  K Ú    S  U  Ú  ² S   S Ú  S  8

ctum de domo# cárce-# ris, sedéntem in# ténebris et umbra mortis.
   U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
et nemo claudit

claudis et nemo ápe- rit: veni et educ vin-

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó klíči Davidův || a žezlo Izraelova domu, | když ty otevřeš, nikdo
už nezavře, | když ty zavřeš, nikdo už neotevře: | přijď a vyveď ze
žaláře spoutaného, | jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti.

Prosby
Kristus, náš Vykupitel a Pán, přijde slavně v posledních dnech. Prosme ho
a s radostí vzývejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Náš Vykupiteli a Pane, svým narozením stal ses jedním z nás
a přinesl jsi nám svobodu Božích dětí,
— dokonej na nás dílo své lásky.
Tys přijal celé naše lidství, kromě hříchu,
— dej nám, kteří tě očekáváme, účast na svém božství.
Splň naši touhu a přijď
— a zapal naše srdce žárem své lásky.
Kéž se s tebou radujeme ve slávě,
— když tě zde oslavujeme s vírou a s čistým svědomím.
Osvěž duše všech zemřelých
— rosou svého milosrdenství.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné
Panny člověkem ° a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla
naplněna světlem Ducha svatého; † pomáhej nám, abychom i my pokorně
přijímali a plnili tvou vůli. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

21. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
1 Kor 4, 5
Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On vynese na světlo věci, které jsou
dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Ó Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti:
přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.

AG 311

H ֔ ֔ :

S
 T Ú J Û S 

J
S   S   U 
O
O- ri-ens, splendor lucis ætérne, et sol iustí-ti- æ:
  K Ú T  S  U  Ú  ² S   S Ú  S 
8

veni, et illúmiet umbra mortis.
#
# na se# déntes in té-nebris,
   U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
II

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó Východe, || jase věčného světla a slunce spravedlnosti: | přijď
a osvěť ty, | kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti.
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22. prosince

Prosby
Ježíš Kristus nás vykoupil z temnot hříchu. Prosme ho pokorně a s důvěrou:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane, shromáždi národy ze všech zemí
— a upevni s nimi svou věčnou smlouvu.
Beránku Boží, tys přišel sejmout hříchy světa,
— očisti nás od špíny hříchu.
Tys přišel vykoupit, co zahynulo,
— chraň své vyvolené, abys je, až přijdeš podruhé, nemusel trestat.
Naše víra nás vede k tobě,
— kéž se s tebou věčně radujeme, až přijdeš.
Ty budeš soudit živé i mrtvé,
— uveď naše zemřelé do sboru blažených.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn přišel na tento svět
a stal se jedním z nás; ° vyslyš naše prosby a dej, † ať se naše radost ze spojení s ním dovrší, až přijde ve své slávě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

22. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
Jak 5, 7–8.9b
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se
na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde
podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko. Hle, soudce už stojí přede dveřmi.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 312
Ó Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid
v jedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!

 TÚ J Û ² S       S S     J   S 8
U
Rex génti-um, et desiderátus e-árum, lapisque anguláOH
 ֔֔ Ú    Ú T Ú  U  J  @  ² S   7

ris, qui facis útraque unum: ve
# ni et# salva hó-minem,
# quem
     S    U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
II

de limo formásti.

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó Králi národů, || toužebně očekávaný, | ty jsi nárožní kámen, který
spojuje Boží lid v jedno: | přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil
z hlíny!

Prosby
Kristus Pán se kvůli nám ponížil. Vzývejme ho a radostně volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši, tys přišel na pomoc světu,
— očisť nás od hříchu.
Nedopusť, abychom se ti hříchem odcizili,
— my, které se nezdráháš pro tajemství svého vtělení nazývat svými bratry.
Tys nám zasloužil spásu,
— dej, ať žijeme tak, abys nás nemusel při soudu trestat.
Kriste, tvá dobrota a láska dává každému, co potřebuje,
— dej i nám dosáhnout nevadnoucího věnce slávy.
Pane, odporoučíme ti duše všech zemřelých,
— jsou mrtvi pro tento svět, ať žijí pro tebe na věky.
Otče náš.
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23. prosince

Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme zhřešili, ° nenechals nás
na pospas smrti, ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; † shlédni na
nás a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

23. PROSINCE

 41, M: 13

Krátké čtení
2 Petr 3, 8b–9
U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by
Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je
k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se
všichni dali na pokání.
Krátké responsorium
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 Přijd’ a vysvobod’ nás, * Pane, Bo-že zástupů.  Přijd’. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 312
Ó Emanueli, Králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil:
přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože.

 TÚ J Û ² S     S S   
J  8
S


U
Emmanu-el, Rex et légifer noster, exspectáti-o géntiO
H
 ֔ ֔    Ú T Ú  U  J @  ² S     Ú 8

um, et Salvátor e- á-rum# veni # ad salvándum nos
# Dómine, De  S    U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
II

us noster.

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ó Emanueli, Králi náš a zákonodárce, || na tebe čekají národy, abys
je zachránil: | přijď a dej nám spásu, | Pane, náš Bože.
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Prosby
Náš Vykupitel přišel oznámit chudým radostnou zvěst. Vroucně ho prosme:
R. Pane, ať všichni uzří tvou slávu.
Zjev se těm, kdo tě ještě neznají,
— aby uviděli tvou spásu.
Ať je tvé jméno hlásáno do všech končin země,
— aby všichni lidé našli cestu k tobě.
Poprvé jsi přišel, abys vykoupil svět,
— až přijdeš znovu, pamatuj na ty, kdo v tebe věří, a odpusť jejich viny.
Tys nám přinesl vykoupení a svobodu,
— dej při svém příchodu zemřelým věčnou odměnu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, † tvůj Syn přijal tělo z Panny Marie a byl nám
podobný ve všem kromě hříchu; ° připravujeme se oslavit jeho narození
a prosíme tě: † dej, ať nám otevře prameny tvého milosrdenství. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

DOBA VÁNOČNÍ
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SPOLEČNÉ NÁPĚVY



SPOLEČNÉ NÁPĚVY
PRO DOBU VÁNOČNÍ
Pokud není vlastní, použije se následující:

Ú J S
 

 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo.
        Ú J S


 A přebývalo mezi námi.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
 

 Sláva
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Slovo.

A

7

Krátké responsorium

    

Do slavnosti Zjevení Páně:



A



   SÚ

Od slavnosti Zjevení Páně (včetně):



S Û S  

 H S     S  J     S Ú

S

7
7


 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm.

 H S     S   S    S



 Oslavovat ho budou všechna pokolení.  Všechny.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  V něm.

7

7
7
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Kantikum Panny Marie

























 




Pokud se antifona nezpívá chorálně, užije se tonus VIIa:

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.
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DOBA VÁNOČNÍ I
Až do slavnosti Zjevení Páně.

25. prosince

NAROZENÍ PÁNĚ

 43, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

Vyvýšen je Král pokoje, jeho tvář touží spatřit celá země.

AG 333

               
R ex pa-cı́-ficus magni- ficátus est: cu- ius vultum desı́de-rat
                        

VIIIG

   

univérsa terra.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vyvýšen je Král pokoje, || jeho tvář touží spatřit celá země.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

    S  Ú  Ú      S  J  Ú   7
L e-váte cáHpi-# ta ves# tra: ecce appro# pinquávit redémpti-o
    S    EB EB EB  EB       S EB EB   EB 

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

AG 334
(Lk 21, 28)

Ig

vestra.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. On své slovo sesílá na zem, || co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
Žalm 147 (147 B)
Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zá
kony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

AG 334
(Lk 2, 6–7)

            
C ompléti sunt di-es Ma-rı́-æ, ut páre ret Fı́-li- um su-um
                        

Marii se naplnil čas, kdy měla porodit svého prvorozeného syna.
VIIIG



 



primogénitum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Svrchované Slovo, od věků zrozené z Otce, || dnes se pro nás stalo
člověkem a úplně se ponížilo.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při takže při Ježíšově jménu musí po
rozenost, * nic nelpěl na své vzne kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako každý jiný člověk.
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.

A.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
Krátké čtení
Gal 4, 4–5
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli
přijati za syny.



8
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A


   SÚ

 

Krátké responsorium

Û S

 H S   S   J   S Ú

7

 

7

 

 Dnešního dne zví-te, * že Pán přijde.  Dnešního.

Û S

 H S     S   S    S

 

 A zítra spatříte jeho slávu.  Že Pán přijde.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Dnešního.

Popř. responsorium prolixum Judæa et Jerusalem (AG 335).

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 337
Až vyjde slunce na nebi, spatříte slávu Krále králů, kterého Otec poslal na svět.
VIIIG

 ´ S              

֟

 S  S J H Ă   ³  Ú  K

 SS 
cedéntem a # Patre,
# tamquam spon# sum de thálamo su-o.

B
E
B
E
   U    Ú S S EB        EB 

C

 8

um ortus fú-erit sol de cælo, vidébi-tis Regem re- gum pro-

8

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Až vyjde slunce na nebi, †|| spatříte slávu Krále králů, | kterého Otec
poslal na svět.

Prosby
Syn Boží se tak ponížil, že se stal jedním z nás a jako člověk nebyl ničeho ušetřen, aby se nám podobal ve všem kromě hříchu. Klaňme se mu
a vroucně ho prosme:
R. Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.
Tvým příchodem na svět začíná nový věk předpověděný proroky,
— učiň, ať se tvá církev stále obnovuje.
Tys na sebe vzal lidskou slabost,
— buď světlem slepých, silou slabých a záchranou trpících.
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Narodil ses chudý a ponížený,
— ujmi se bezmocných a buď jejich útěchou.
Radujeme se z tvého narození,
které je pro všechny příslibem věčného života,
— posiluj i srdce umírajících radostnou nadějí, že se narodí pro nebe.
Tys přišel na svět, abys přivedl do nebe všechny lidi,
— pamatuj na ty, kdo zemřeli, a uveď je do nebeské slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Dopřáváš nám, Bože, abychom každý rok s radostí očekávali slavnost našeho vykoupení ° a vítali tvého Syna jako Vykupitele všeho lidstva; † pomáhej nám, až ho uvidíme přicházet jako Soudce. ° Neboť on s tebou †
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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NAROZENÍ PÁNĚ

 43, M: 12

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

Králem jsi ode dne zrození na svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas rozlil tvých mladých dnů.

AG 342
(Žl 109, 3)


         

 
      

T
ecum princı́-pi-um in di- e
virtú-tis tu-æ: in splendóri-bus


                 
sanctórum,  ex ú- tero ante lucı́-fe rum génu- i te.
                          
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Králem jsi ode dne zrození na svatých pahorcích, || z matčina klína
když se jas rozlil tvých mladých dnů.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k nohám položím“.
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých, * rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

                  

-pud Dóminum mise ricórdi-a: et copi- ó-sa apud e-um re         









     


U Pána je slitování, on nás štědře vykoupil.
IVA

A

 

AG 344
(Žl 129, 7)

 

 

démpti-o.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. U Pána je slitování, || on nás štědře vykoupí.
Žalm 129 (130)
Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je slitování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho provinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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3. antifona

Světlo svítí poctivým i ve tmách,
dobrý, slitovný a spravedlivý je Pán.

AG 344

                      
E  x-ór-tum est in téne- bris lu-men rectis corde: miséricors et 

      
miserátor,  et iustus Dóminus.
                  









(Srov. Žl 111, 4)

VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Na počátku a před věky bylo Slovo, †|| a to Slovo by~lo Bůh | a dnes
se narodilo jako Spasitel světa.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelné
ho Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i ne
viditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno os
tatní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi,
tak na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Krátké čtení
1 Jan 1, 1–3
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma vlastníma rukama dotýkali, o Slovu
života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil a my jsme ho viděli,
Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli,
zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství
je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Dnes se narodil Kristus, náš Spasitel, dnes zpívají na zemi andělé, radují se
archandělé, dnes jásají spravedliví: Sláva na výsostech Bohu! Aleluja.

  S

AG 346
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H ódi-e Chris-tus natus est: hódi-e Salvátor ap páS ru-it: hódi-e
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iusti, dicéntes:# Gló-ri- a in excélsis # De- o, alle- lúia.
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in terra canunt ángeli, lætántur archángeli: hódi-e

exsúl-tant

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dnes se narodil Kristus, náš Spasitel, || dnes zpívají na zemi andělé,
radují se archandělé, | dnes jásají spravedliví: | Sláva na výsostech
Bohu! Aleluja.

7
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Prosby
Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:
R. Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.
Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,
— naplň svou církev bohatstvím svých darů.
Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,
— dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.
Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil
pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,
— dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.
Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,
— ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.
Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,
— dej zemřelým, ať se na nich projeví
celá krása obnoveného života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, °
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; †
dej, ať my máme účast na jeho božství. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Neděle v oktávu Narození Páně

SVATÉ RODINY

 47, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

Připadne-li slavnost Narození Páně na neděli,
slaví se svátek Svaté Rodiny 30. prosince a nemá první večerní chvály.

Psalmodie

Jakub byl otec Josefa, muže Marie,
z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

(Mt 1, 16)

                  
I a cob au tem génu-it Ioseph, virum Ma-rı́-æ, de qua natus est 

      
Iesus, qui vo
 cátur Christus.

                           

ID
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jakub byl otec Josefa, muže Marie, || z které se narodil Ježíš,
nazývaný Kristus.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, || z které se narodil Ježíš,
nazývaný Kristus.
A.2. Josefe, synu Davidův, †|| neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, |
vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.
Žalm 147 (147 B)
A.

Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zákony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Josefe, synu Davidův, †|| neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, |
vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.
A.3. Pastýři tam pospíchali || a nalezli Marii a Josefa i děťátko, položené
v jeslích.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.

Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.

314

Svaté Rodiny – 1. VCh

Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

                  
I a cob au tem génu-it Ioseph, virum Ma-rı́-æ, de qua natus est 
      
ID



Iesus, qui vocátur Christus.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pastýři tam pospíchali || a nalezli Marii a Josefa i děťátko, položené
v jeslích.
Krátké čtení
2 Kor 8, 9
Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás
chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.
Krátké responsorium
A.
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 Slovo se stalo tělem * a přebývalo mezi námi.  Slovo.

 H S     S   S    S

 Všichni jsme dostali z jeho plnosti.  A přebývalo.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Slovo.

Popř. responsorium prolixum Descendit Iesus (AG 376).
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy.
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.
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et grá-ti-am pro grá-ti- a, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Anděl řekl Josefovi: || Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta.
B: Přinesli Ježíše do Jeruzaléma, || aby ho představili Pánu.
C: Chlapec Ježíš zůstal v Jeruzalémě, || a jeho rodiče ho marně hledali
mezi příbuznými a známými.
Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 319.
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SVATÉ RODINY

 47, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 380
Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. (Lk 2, 51)

          
 








 
D escéndit Ie sus cum e-is, et venit Názareth, et e-rat súbditus
                     
VIIIG

illis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Po třech dnech našli Ježíše v chrámě, || jak sedí uprostřed učitelů,
poslouchá je a dává jim otázky.
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať v tvých branách rozhostí se po
koj * a v tvých domech bezpečí ať
trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Po třech dnech našli Ježíše v chrámě, || jak sedí uprostřed učitelů,
poslouchá je a dává jim otázky.
A.2. Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, || šel do Nazareta
a poslouchal je.

A.
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Žalm 126 (127)
Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: *
sám ho dá i za spánku svým mi
lým.

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
Sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, || šel do Nazareta
a poslouchal je.
A.3. Ježíš prospíval moudrostí, || věkem a oblibou u Boha i u lidí.
Kantikum
Ef 1, 3–10
A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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Krátké čtení
Flp 2, 6–7
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný
Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se
jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk.
Krátké responsorium
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mi- losrdným.  Proto.  Ukázal se na zemi a stýkal se s lidmi.
    S
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 Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, * aby se stal

 Aby se stal.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Proto.
Antifona ke kantiku Panny Marie
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Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.
VIIIG

AG 384
(Lk 2, 19)

de su-o.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Usadili se s Ježíšem ve městě, které se jmenuje Nazaret, †|| aby se
splnilo, co je řečeno ústy proroků: | Bude nazýván Nazaretský.
B: Dítě rostlo a sílilo, || bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.
C: Ježíš se s nimi vrátil do Nazareta || a poslouchal je.
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Prosby
Syn Boží se stal synem lidské rodiny. Klaňme se mu a vyznávejme:
R. Pane, tys naším vzorem a spasitelem všech.
Kriste, ty ses podřídil Marii a Josefovi,
— nauč nás úctě a poslušnosti k představeným.
Tys miloval své rodiče a oni měli rádi tebe,
— vytvoř ve všech rodinách ovzduší pokoje a vzájemné lásky.
Tys ve všem hledal slávu svého Otce,
— dej, ať je tvůj nebeský Otec uctíván v každé rodině.
Rodiče tě s úzkostí hledali a třetího dne tě nalezli v chrámě,
— nauč všechny hledat především království Boží.
Tys přijal Marii a Josefa k sobě do nebeské slávy,
— uveď zemřelé do nebeského společenství svých svatých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny ° a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, † abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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26. prosince

26. PROSINCE

 43, M: 19

Psalmodie jako ve druhých večerních chválách slavnosti Narození Páně, str. 307.

Krátké čtení
1 Jan 1, 5b.7
Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve
světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje
od každého hříchu.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 348
Radujme se, věřící, náš Spasitel přišel na svět:
dnes vzešel potomek velkolepého plemene a byla uchována cudnost panenství.
VI
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do: hódi-e procéssit pro- les mag
# ní-fici gérmi- nis, et# persevérat
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aude-ámus omnes fidéles, Salvátor nos- ter natus est in mun-

pudor virginitátis.

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když hluboké ticho všechno objímalo || a noc ve svém běhu
k polovině došla, | tvé všemocné Slovo, Bože, | sestoupilo
z královského trůnu z nebe, aleluja.

Prosby
Boží Slovo přebývající mezi námi nám otevřelo cestu k věčné spáse. Prosme ho s upřímnou pokorou:
R. Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého.
Skrze tajemství svého vtělení, skrze své narození a dětství,
— skrze celý svůj život zasvěcený Otci:
R.
Skrze své práce, skrze svá kázání a cesty,
— skrze svůj život mezi hříšníky:
R.
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Skrze svou smrtelnou úzkost a své umučení,
skrze svůj kříž a svou opuštěnost,
— skrze své úzkosti, svou smrt a pohřeb:
R.
Skrze své zmrtvýchvstání a nanebevstoupení,
skrze seslání Ducha svatého, skrze své radosti a svou věčnou slávu
— vysvoboď, Pane, naše zemřelé bratry a sestry:
R.

Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože, ° zbav nás tíživého otroctví hříchu, † abychom žili ve svobodě, kterou nám přineslo narození tvého Syna. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

27. PROSINCE
Psalmodie jako ve druhých večerních chválách slavnosti Narození Páně, str. 307.

Krátké čtení
Řím 8, 3b–4
Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají
hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás
mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale
podle Ducha.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

7

AG 348
Při chorálním zpěvu antifona Gaudeamus omnes fideles na protější straně.
Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Skrze Pannu Marii se splnilo, || co proroci předpověděli o Kristu: |
panna počala, pannou zůstala, | panna porodila Spasitele světa.
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28. prosince

Prosby
Bůh Otec nás tak miloval, že nám poslal svého Syna. Vzývejme ho pokorně:
R. Bože, ať je s námi milost tvého Syna.
Bože lásky, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty ses smiloval nad těmi, kdo tápou v temnotách,
— přijmi prosby, které ti předkládáme za spásu všech.
Pamatuj na svou církev, rozšířenou po celém světě,
— žehnej svému křesťanskému lidu a dej mu mír.
Bože pokoje, obrať oči všech k svému Synu
a zjednej trvalý mír mezi národy,
— vlij ducha pokoje těm, kdo je řídí.
Při narození tvého Syna byl zvěstován pokoj celému světu,
— dej věčný pokoj i zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; ° dej,
prosíme, † ať víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutků. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

28. PROSINCE

 43, M: 19

Psalmodie jako ve druhých večerních chválách slavnosti Narození Páně, str. 307.

Krátké čtení
Ef 2, 3b–5
Svou přirozeností jsme propadli Božímu hněvu jako ostatní. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví
pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

7

AG 348

Radujme se, věřící, náš Spasitel přišel na svět:
dnes vzešel potomek velkolepého plemene a byla uchována cudnost panenství.

Doba vánoční I323
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aude-ámus omnes fidéles, Salvátor nos- ter natus est in mun-

pudor virginitátis.

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatá a neporušená Panna Maria nám porodila Boha, †|| který se
stal malým děťátkem, a směla ho kojit; | všichni se klaňme tomu,
který nás přišel spasit.

Prosby
Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, podřízeného Zákonu, aby
vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Povzbuzeni touto nadějí prosme
s důvěrou:
R. Bože, ať je s námi milost tvého Syna.
Bože lásky a pokoje, obnovuj víru všech,
kdo vyznávají, že tvůj Syn se stal člověkem,
— aby ti celým svým životem vzdávali díky.
Rozmnož naději nemocných, chudých a starých,
— přispěj na pomoc utiskovaným, navrať důvěru zoufalým a potěš plačící.
Pamatuj na všechny uvězněné
— a na ty, kdo byli vyhnáni z vlasti.
Při narození tvého Syna ti sbory andělů vzdávaly chválu,
— dopřej zemřelým,
aby tě s nebeskými zástupy chválili na věky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, °
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; †
dej, ať my máme účast na jeho božství. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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29. prosince

29. PROSINCE

 43, M: 19

Psalmodie jako ve druhých večerních chválách slavnosti Narození Páně, str. 307.

Krátké čtení
1 Jan 1, 1–3
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil
se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi
společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 348
Radujme se, věřící, náš Spasitel přišel na svět:
dnes vzešel potomek velkolepého plemene a byla uchována cudnost panenství.
VI

 S  ·  S 

   H T   J    ·  7

        H T  Ú J     
7
֟    SJ
do: hódi-e procéssit pro- les mag
# ní-fici gérmi- nis, et# persevérat
 T  · S     S    Ú H T  EB EB Ú S     S  EB 

G

aude-ámus omnes fidéles, Salvátor nos- ter natus est in mun-

pudor virginitátis.

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:
A.
Syn Boží se stal člověkem a narodil se z Panny Marie, †|| přišel z nebe na
svět, | aby lidstvo propadlé hříchu povolal zpět do nebeského království.

Prosby
Bůh z lásky k nám pomazal svého Syna Duchem svatým, aby hlásal radostnou zvěst chudým. Prosme ho pokorně:
R. Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.
Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy;
děkujeme ti, žes dal světu svého jednorozeného Syna:
— ať se celý svět raduje z jeho narození.

Doba vánoční I325

Tys ho poslal chudým oznámit radostnou zvěst,
zvěstovat zajatým propuštění a vyhlásit čas milosti,
— daruj lidem svobodu a mír.
Tys řídil kroky pohanských učenců, aby se mu přišli poklonit:
— přijmi i hold naší víry a modlitby.
Také všechny lidi voláš ze tmy ke svému podivuhodnému světlu,
aby ve jménu Ježíšově pokleklo každé koleno:
— učiň z nás svědky této radostné zvěsti.
Tvůj Syn, narozený v Betlémě, je světlem k osvícení všech národů:
— přijmi zemřelé bratry a sestry do svého světla,
ať spatří tvou tvář.
Otče náš.

Závěrečná modlitba
Neviditelný Bože, příchodem tvého Syna zazářilo v temnotách světa tvé světlo; ° obrať k nám svou jasnou tvář a dej nám poznat velikost své lásky, † abychom tě celým srdcem chválili za jeho narození. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

30. PROSINCE

 43, M: 19

Psalmodie jako ve druhých večerních chválách slavnosti Narození Páně, str. 307.

Krátké čtení
2 Petr 1, 3–4
Kristova božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení
spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná
a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přirozenosti a tak
unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

7

AG 348
Při chorálním zpěvu antifona Gaudeamus omnes fideles na protější straně.
Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Děkujeme ti, Panno Maria, †|| žes dala světu Krista Spasitele, |
ochraňuj všechny, kdo se k tobě utíkají.
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30. prosince

Prosby
Na Kristu se splnilo Písmo, že vyjde jako vévoda z judského Betléma, aby
řídil svůj svatý lid. Volejme k němu:
R. Pane, ať je s námi tvá milost.
Kriste Spasiteli, touho všech národů, dej, ať se tvé evangelium
hlásá i v krajinách, které ještě nepřijaly slovo života,
— a přitáhni k sobě každého člověka.
Pane Ježíši, učiň svou církev domovem všech,
— aby shromáždila lidi všech jazyků a národů.
Králi králů, veď srdce a mysl státníků,
— ať hledají spravedlnost a zasazují se o mír a svobodu všech národů.
Všemohoucí Pane, sílo slabých, pozvedej kleslé, posiluj
a ochraňuj ty, kdo jsou v pokušení a v nebezpečí,
— potěšuj zklamané, opuštěné a zoufalé a posilni víru soužených.
Těšiteli zarmoucených, posilni ty, kdo jsou v smrtelném zápase,
— a doveď je k pramenům vody živé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože, ° zbav nás tíživého otroctví hříchu, † abychom žili ve svobodě, kterou nám přineslo narození tvého Syna. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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1. ledna

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 49, M: 13

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Podivuhodná výměna! Stvořitel lidského rodu přijal lidské tělo a narodil se
z Panny, bez pozemského otce přišel jako člověk a daroval nám své božství.

AG 350



         
         
O
admirábile commérci-um! Cre-átor géneris humáni,
                         
VI

animá- tum corpus sumens, de Vı́rgine nasci digná- tus est:



 

              
et procédens homo  si-ne  sémi-ne, largı́tus est nobis su-am De                            
i-tátem.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Podivuhodná výměna! || Stvořitel lidského rodu přijal lidské tělo
a narodil se z Panny, | bez pozemského otce přišel jako člověk |
a daroval nám své božství.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,

který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
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Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Podivuhodná výměna! || Stvořitel lidského rodu přijal lidské tělo
a narodil se z Panny, | bez pozemského otce přišel jako člověk |
a daroval nám své božství.
A.2. Tvým nevýslovným zrozením z Panny se naplnilo Písmo: †||
sestoupil jsi jako rosa na rouno, abys spasil lidské pokolení. |
Tebe chválíme, Bože náš.
Žalm 147 (147 B)
A.

Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zákony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Tvým nevýslovným zrozením z Panny se naplnilo Písmo: †||
sestoupil jsi jako rosa na rouno, abys spasil lidské pokolení. |
Tebe chválíme, Bože náš.
A.3. V planoucím a neporušeném keři, jak jej viděl Mojžíš, †||
poznáváme tvé slavné a neporušené panenství. | Boží Rodičko,
přimlouvej se za nás.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
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Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,

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.



         
         
O
admirábile commérci-um! Cre-átor géneris humáni,
                         
VI

animá- tum corpus sumens, de Vı́rgine nasci digná- tus est:



 

        

  



et procédens homo si-ne sémi-ne, largı́tus est nobis su-am De-

 

i-tátem.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

V planoucím a neporušeném keři, jak jej viděl Mojžíš, †||
poznáváme tvé slavné a neporušené panenství. | Boží Rodičko,
přimlouvej se za nás.
Krátké čtení
Gal 4, 4–5
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli
přijati za syny.
A.
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Krátké responsorium

 300

 

 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.

Popř. responsorium prolixum Verbum caro (AG 351).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Hle, Spasitele nám porodila Maria. Jan o něm řekl:
Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa, aleluja.
II

   S U  Ú S 

 T  ²
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  Ú S  

AG 354
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(Jan 1, 29; srov. Lk 2, 7)
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cce Marí-a génu-it nobis Salvatórem, quem Io-ánnes vi-

cáta mundi,

allelúia.

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ve své veliké lásce poslal nám Bůh svého Syna, †|| aby nás osvobodil
od zákona hříchu a smrti; | narodil se z ženy a byl podroben
Zákonu, aleluja.

Prosby
Chvalme Pána Ježíše, dárce pokoje, neboť on přišel, aby všechny spojil
v jedno, a snažně ho prosme:
R. Pane, daruj všem svůj mír.
Svým narozením jsi ukázal lidem svou dobrotu a lásku,
— dej nám, ať stále setrváváme v díkůčinění za všechna tvá dobrodiní.
Marii, svou Matku, jsi zahrnul bohatstvím milosti,
— uděl hojnost svých milostí všem lidem.
Tys přišel zvěstovat světu Boží evangelium,
— dej, ať roste počet těch, kteří tvé slovo hlásají, i těch, kteří ho slyší.
Ty ses narodil z Panny Marie, abys byl naším bratrem,
— nauč lidi vzájemné bratrské lásce.
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Zjevil ses světu jako vycházející slunce,
— ukaž zemřelým své světlo, aby tě uviděli tváří v tvář.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského
pokolení; † dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života,
stále se za nás u něho přimlouvá. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 49, M: 13

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Kořen Jesse vyrašil, hvězda vzešla z Jákoba: Panna porodila Spasitele.
Tebe chválíme, Bože náš.
Ig

G



           

erminávit radix Iesse,

  

AG 353

 

orta est stella ex Ia-cob: Virgo

          
  


péperit Salva tó- rem:
 te laudá-mus, De-us noster.
                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Podivuhodná výměna! || Stvořitel lidského rodu přijal lidské tělo
a narodil se z Panny, | bez pozemského otce přišel jako člověk |
a daroval nám své božství.
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!

Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!

332

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – 2. VCH

Ať v tvých branách rozhostí se po
koj * a v tvých domech bezpečí ať
trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!

Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Podivuhodná výměna! || Stvořitel lidského rodu přijal lidské tělo
a narodil se z Panny, | bez pozemského otce přišel jako člověk |
a daroval nám své božství.
A.2. Tvým nevýslovným zrozením z Panny se naplnilo Písmo: †||
sestoupil jsi jako rosa na rouno, abys spasil lidské pokolení. |
Tebe chválíme, Bože náš.
Žalm 126 (127)
A.

Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný
chléb: * sám ho dá i za spánku
svým milým.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
Sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Tvým nevýslovným zrozením z Panny se naplnilo Písmo: †||
sestoupil jsi jako rosa na rouno, abys spasil lidské pokolení. |
Tebe chválíme, Bože náš.
A.3. V planoucím a neporušeném keři, jak jej viděl Mojžíš, †||
poznáváme tvé slavné a neporušené panenství. | Boží Rodičko,
přimlouvej se za nás.

A.
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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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
Ig

G




v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

           

erminávit radix Iesse,

  

 

orta est stella ex Ia-cob: Virgo

         
  


péperit Salvató- rem: te laudá-mus, De-us noster.

Krátké čtení
Gal 4, 4–5
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli
přijati za syny.
Krátké responsorium
 300
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 356
Veliké tajemství zrození: chrámem Božím se stalo lůno, které nepoznalo muže,
nebyl poskvrněn ten, kdo z ní přijal tělo. Všechny národy přijdou a řeknou:
chvála tobě, Pane.
II

M

 ӥ S 

  T  Ú   S ² S 

 Ú J Ú   S
ag-



 

num hereditá-tis mysté-





  7

 T K  S   ׇ8

ri-um: templum De-i fac-

S   Ú 
 ֔@      T J 7
assúmens: om- nes gen# tes véni# ent dicén-tes:# Glóri-a tibi,
 S ² S    U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
S  

ӥ S

tus est úte-rus nésci-ens virum: non est pollútus ex e-a carnem

Dó-

mine.

Kantikum (tonus II) je na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavený život, který tě nosil, Kriste, †|| a blahoslavené prsy,
které kojily tebe, | Pána a Spasitele světa, aleluja.

Prosby
Panna počala a porodila Krista, on je ten Emanuel – Bůh s námi – přislíbený proroky. Snažně ho prosme:
R. Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Tys byl radostí své matky Marie,
— dej všem rodičům, ať právem mají radost ze svých dětí.
Králi pokoje, tvým královstvím je spravedlnost a pokoj,
— pomáhej nám v našem úsilí o to, co směřuje k pokoji.
Přišel jsi, abys celé lidstvo učinil svatým lidem Božím,
— sjednoť všechny národy, ať žijí ve svornosti.
Svým narozením ses stal členem rodiny,
— zdokonaluj jednotu rodin.
Chtěl ses narodit v pozemském čase,
— dopřej zemřelým,
aby jejich smrt byla narozením pro věčnost.
Otče náš.

Doba vánoční I335

Závěrečná modlitba
Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského
pokolení; ° dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, †
stále se za nás u něho přimlouvá. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

 43, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie
AG 352
Tvým nevýslovným zrozením z Panny se naplnilo Písmo: sestoupil jsi jako rosa na
rouno, abys spasil lidské pokolení. Tebe chválíme, Bože náš.

                


 

 
Q uando natus es ineffabı́-liter ex Vı́rgi- ne, tunc implétæ sunt
 
 

 
    
 
Scriptúræ: sicut plúvi-a in vellus descéndisti, ut salvum fáceres
    

        
ge- nus hu- mánum: te laudá-mus, De-us noster.


                        
III a



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Panna slovem počala, †|| Pannou zůstala. | Panna porodila Krále
všech králů.
Žalm 118 (119), 105–112
XIV – n(nún)
Mým krokům svítilnou je tvé slovo, *
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním, *
dbát všech tvých správných rozhodnutí.

Těžce svou bídou jsem sužován,
Pane, * dle svého slova mi zachovej
život!
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Sliby mých úst, Pane, laskavě
přijmi, * pouč mě o svých rozhodnutích.
Stále můj život je ohrožen zkázou, *
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Ať na mne bezbožní nástrahy
líčí, * z cesty tvých příkazů nezabloudím.

Svědectví tvá jsou mým dědictvím
provždy, * neboť jsou radostí mého
srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady pl
nit, * v tom je odměna na věčné
časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Panna slovem počala, †|| Pannou zůstala. | Panna porodila Krále
všech králů.
A.2. Radujte se s Jeruzalémem, || Pán k němu přivedl pokoj jako řeku.
Žalm 15 (16)

A.

Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Na nic nejsou všichni bůžci
země, * ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! † Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy
jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj
úděl. * Osud můj máš v rukou
jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj po
díl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
že mi k srdci mluví za noci.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li
při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba
i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezku života mi ukazuješ: † naplněnou radost před tvou tváří, *
po tvé pravici slast na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Radujte se s Jeruzalémem, || Pán k němu přivedl pokoj jako řeku.
A.3. Narodil se nám Bůh ~z Boha, || Světlo ze Světla, které bylo na
počátku.
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Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

                


 

 
Q uando natus es ineffabı́-liter ex Vı́rgi- ne, tunc implétæ sunt
 
 

 
    
 
Scriptúræ: sicut plúvi-a in vellus descéndisti, ut salvum fáceres
    
        
III a



ge- nus hu-mánum: te laudá-mus, De-us noster.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Narodil se nám Bůh ~z Boha, || Světlo ze Světla, které bylo na
počátku.
Krátké čtení
1 Jan 5, 20
Víme, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého
Boha. My jsme v tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je
pravý Bůh a věčný Život.
Krátké responsorium
 300
A.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 349
Josef i Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad tím, co o něm slyšeli.(Srov. Lk 2, 33)

S  J   S  S   H ÚS       J  8
E - rant Ioseph et Marí-a mater # Ie- EBsuEB # mirántes super# his, quæ
   · S      U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

 S
T

dicébantur de illo.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pokornou služebnici Páně naplnila nebeská milost, || lůno čisté
Panny skrývalo božské tajemství.

Prosby
Syn Boží se tak ponížil, že se stal jedním z nás, a jako člověk nebyl ničeho ušetřen, aby se nám podobal ve všem kromě hříchu. Klaňme se mu
a vroucně ho prosme:
R. Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.
Tvým příchodem na svět začíná nový věk předpověděný proroky,
— učiň, ať se tvá církev stále obnovuje.
Tys na sebe vzal lidskou slabost,
— buď světlem slepých, silou slabých a záchranou trpících.
Narodil ses chudý a ponížený,
— ujmi se bezmocných a buď jejich útěchou.
Radujeme se z tvého narození,
které je pro všechny příslibem věčného života,
— posiluj i srdce umírajících radostnou nadějí, že se narodí pro nebe.
Tys přišel na svět, abys přivedl do nebe všechny lidi,
— pamatuj na ty, kdo zemřeli, a uveď je do nebeské slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ° ukaž své
světlo všem národům † a celý svět naplň svou slávou. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

 43, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie
AG 338
Rodička porodila Krále, jehož jméno je věčné: okusila radosti matky a spolu i čest
panny. Podobné nebylo před ní ani po ní nebude.

                  
 

G énu-itpu-érpera Regem, cu-i no-men ætér- num: et gáudi           
      
II

a matris habens cum virginitátis honó-re, nec primam sı́milem

                
 habé-re sequéntem, allelúia.
vi-sa est, nec









 
    



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Zazářil nám dávno připravovaný den nového vykoupení, ||
den věčného štěstí.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zazářil nám dávno připravovaný den nového vykoupení, ||
den věčného štěstí.
A.2. Pán seslal své milosrdenství || a svou věrnost.
Žalm 113B (115)
A.

Nikoli nám, Pane, nikoli nám, † jen
svému jménu zjednej slávu * pro
svoji lásku, pro svou věrnost!
Proč by si měli pohané říkat: *
„Kde vlastně je ten jejich Bůh?“
Bůh náš ten sídlí na nebesích, * co
se mu zlíbí, to učiní.
Jejich modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama ztvářené.
Ústa mají a nemohou mluvit, * oči
mají a nevidí.
Uši mají a nemohou slyšet, *
nozdry mají a chybí jim čich.
Ruce mají a nehmatají, † nohy mají
a nechodí * a z hrdla nevydají hlas.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvo
ří, * všichni, kdo v modly doufají!
Izrael však ať doufá v Pána, * on je
mu pomocník a štít.
Áronův dům ať doufá v Pána, *
on je mu pomocník a štít.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kdo Pána ctí, ať doufají v Pána, * on
je jim pomocník a štít.
Pán je nás pamětliv, žehná nám. †
Ať žehná domu Izraele, * ať žehná
domu Áronovu!
Ať žehná těm, kdo Pána ctí, * stejně
tak malým jako velkým!
Pán ať jen rozmnoží váš rod * ve
vás i dále ve vašich synech!
Žehnáni buďte od Pána, * který učinil
nebe i zemi.
Nebe je nebem Pánovým, * avšak
zemi dal dětem lidským.
Nemohou mrtví Pána ctít, * žádný
z těch, kdo v podsvětí sešli.
My chcem však Pána velebit * jak
nyní, tak až do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Pán seslal své milosrdenství || a svou věrnost.
A.3. Zde na zemi se nám narodil Pán, Král králů: || už nám přišla spása
světa, naše vykoupení, aleluja.
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Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

                  
 

G énu-itpu-érpera Regem, cu-i no-men ætér- num: et gáudi           
      
II

a matris habens cum virginitátis honó-re, nec primam sı́milem

                


vi-sa est, nec habé-re sequéntem, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zde na zemi se nám narodil Pán, Král králů: || už nám přišla spása
světa, naše vykoupení, aleluja.
Krátké čtení
1 Jan 1, 1–3
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný,
který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme
i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.
Krátké responsorium
 300
A.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 349
Josef i Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad tím, co o něm slyšeli.(Srov. Lk 2, 33)

S  J   S  S   H ÚS       J  8
E - rant Ioseph et Marí-a mater # Ie- EBsuEB # mirántes super# his, quæ
   · S      U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

 S
T

dicébantur de illo.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, || neboť tys nosila Syna věčného Otce.

Prosby
Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:
R. Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.
Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,
— naplň svou církev bohatstvím svých darů.
Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,
— dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.
Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil
pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,
— dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.
Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,
— ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.
Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,
— dej zemřelým, ať se na nich projeví
celá krása obnoveného života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ° ukaž své
světlo všem národům † a celý svět naplň svou slávou. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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2. LEDNA

 43, M: 23

Krátké čtení
Kol 1, 13–15
Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného
Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
Krátké responsorium
 300



A



    

Ú J S
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AG 337
(Lk 1, 49)

 Ú Ú S ß K  Ú 

   S  8
F ecit mi-hi#  mag
# et sanctum nomen eius.
#na qui potens est:
B
E
B
E
   U    Ú S S EB       EB EB 

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.
VIII c

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Betlémské Dítě, Synu Boží, || Otec tě poslal, abychom měli život
skrze tebe.

Prosby
Mnohokrát mluvil Bůh k našim předkům skrze proroky. V této poslední
době však k nám promluvil skrze svého Syna. Úpěnlivě prosme o Kristovu
pomoc:
R. Pane, smiluj se.
Prosíme tě za tvou svatou církev:
— ať její členové věrně a statečně vyznávají tvé jméno.
Prosíme tě za hlasatele evangelia:
— ať dělníci, které posíláš na svou vinici,
hlásají se vší důvěrou národům tvé jméno.
Prosíme tě za naše nemocné bratry a sestry:
— ať vzývají tvé jméno a uzdraví se.
Prosíme tě za pronásledované křesťany:
— ať trpělivě snášejí křivdy pro tvé jméno.
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3. ledna

Prosíme tě za naše bratry a sestry, kteří zahynuli vinou lidí:
— ať pro tvé milosrdenství dosáhnou věčného života.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn, tobě rovný ve věčné slávě, se stal člověkem
a narodil se z Panny Marie; ° upevni v nás tuto víru, kterou vyznáváme, †
a zbav nás všeho, co nám brání žít v trvalé radosti ze spojení s tebou. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

3. LEDNA

 43, M: 23

Krátké čtení
1 Jan 1, 5b.7
Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve
světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje
od každého hříchu.
Krátké responsorium
 300
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AG 337
(Lk 1, 49)

 Ú Ú S ß K  Ú 

   S  8
F ecit mi-hi#  mag
# et sanctum nomen eius.
#na qui potens est:
B
E
B
E
   U    Ú S S EB       EB EB 

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.
VIII c

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Naše srdce jásá svatou radostí, || neboť světu se dostalo věčné spásy,
aleluja.
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Prosby
Kristův příchod otevřel Božímu lidu novou budoucnost. Proto radostně
a vděčně volejme:
R. Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.
Kriste, náš živote, přišel jsi, abys byl hlavou církve,
— ať tvá církev roste a zdokonaluje se v lásce.
Tvé lidství má podíl na úctě, kterou ti vzdáváme jako Božímu Synu,
— dej nám účast na svém božství.
Stal ses člověkem, abys byl naším prostředníkem u Boha,
— dej služebníkům církve svatost života,
aby mohli mít těsnější spoluúčast na tomto tvém poslání.
Svým příchodem jsi obnovil správný vztah člověka k Bohu,
— přiveď všechny národy k spáse.
Svým narozením jsi rozlomil pouta smrti,
— vysvoboď zemřelé ode všech pout.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn se narodil z neposkvrněné Panny, † a na jeho lidství nedolehla vina, která od počátku tíží lidské pokolení; ° když jsme se i my pro
spojení s Kristem stali novým stvořením, † dej nám sílu, abychom nepodléhali tomu, co nám brání žít novým životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

4. LEDNA

 43, M: 23

Krátké čtení
Řím 8, 3b–4
Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají
hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás
mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale
podle Ducha.
Krátké responsorium
 300
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AG 337
(Lk 1, 49)

 Ú Ú S ß K  Ú 

   S  8
F ecit mi-hi#  mag
na qui potens est:
et sanctum nomen eius.
#
#
   U    Ú S EB EB S EB        EB EB 

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.
VIII c

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; †|| nepřišel jsem totiž sám
od sebe, | ale poslal mě můj Otec.

Prosby
Kristus přišel k nám a vydal sám sebe za nás, očistil si nás, abychom byli
jeho vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Proto k němu vroucně a zbožně volejme:
R. Pane, smiluj se.
Prosíme tě za tvou svatou církev:
— ať se v ní lidé rodí k novému životu.
Prosíme tě za lidi chudobné, vězně a vyhnance:
— ať v naší lásce najdou tebe, vtěleného Syna Božího.
Prosíme tě za nás za všechny:
— ať je naše radost úplná a ať si vážíme toho, žes nám byl Otcem darován.
Prosíme tě za zemřelé, neboť tvým narozením jim vzešlo světlo naděje:
— ať spatří tvou tvář a ať už pro ně není noci.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys poslal k naší spáse svého Syna ° a skrze něj nám
zazářilo tvé světlo; † dej, ať nám toto světlo stále svítí a vnitřně nás obnovuje. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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5. LEDNA

 43, M: 23

Krátké čtení
1 Jan 5, 20
Víme, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého
Boha. My jsme v tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je
pravý Bůh a věčný Život.
Krátké responsorium
 300
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 Slovo se stalo tělem. * Ale-luja, aleluja.  Slovo. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Fecit mihi magna na protější straně.
Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

7

AG 337

Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proroci. ||
Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.

Prosby
Panna počala a porodila Krista, on je ten Emanuel – Bůh s námi – přislíbený proroky. Snažně ho prosme:
R. Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Tys byl radostí své matky Marie,
— dej všem rodičům, ať právem mají radost ze svých dětí.
Králi pokoje, tvým královstvím je spravedlnost a pokoj,
— pomáhej nám v našem úsilí o to, co směřuje k pokoji.
Přišel jsi, abys celé lidstvo učinil svatým lidem Božím,
— sjednoť všechny národy, ať žijí ve svornosti.
Svým narozením ses stal členem rodiny,
— zdokonaluj jednotu rodin.
Chtěl ses narodit v pozemském čase,
— dopřej zemřelým, aby jejich smrt
byla narozením pro věčnost.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn se stal jedním z nás a jeho narození je počátkem naší spásy; ° posiluj naši víru, abychom se jím nechali vést † a v nebeské slávě dosáhli naplnění toho, co nám přislíbil. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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6. ledna

6. LEDNA

 43, M: 23

Pokud se slavnost Zjevení Páně slaví v neděli 7. nebo 8. ledna.

Krátké čtení
Sk 10, 37–38
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po
celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
Krátké responsorium
 300
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AG 337
(Lk 1, 49)
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#na qui potens est:
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Veliké věci mi učinil ten, který je mocný; jeho jméno je svaté.
VIII c

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Z nebe se ozval hlas: †|| Ty jsi můj milovaný Syn, | v tobě mám
zalíbení.

Prosby
Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:
R. Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.
Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,
— naplň svou církev bohatstvím svých darů.
Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,
— dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.
Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil
pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,
— dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.

Doba vánoční I349

Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,
— ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.
Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,
— dej zemřelým, ať se na nich projeví
celá krása obnoveného života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, skloň se k nám a osvěcuj a rozněcuj nás svou milostí, †
abychom stále více a opravdověji poznávali svého Spasitele a učili se od
něho. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
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Zjevení Páně – 1. VCh

DOBA VÁNOČNÍ II
Od Zjevení Páně do Křtu Páně

6. ledna

ZJEVENÍ PÁNĚ

 51, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Dnes se zjevil světu náš Pán, Spasitel, zrozený před jitřenkou od věčnosti.
II

A

      

              

AG 366

n-te lucı́-fe-rum génitus et ante sǽcula Dómi- nus,

                
 do appáru-it.
Salvátor nos ter hó-di-e mun


                   




Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Dnes se zjevil světu náš Pán, Spasitel, || zrozený před jitřenkou od
věčnosti.
Žalm 134 (135)
I
Jméno Páně velebte, * chvalte slu
žebníci Páně,
bdící v domě Pánově, * na ná
dvořích svého Boha.
Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
opěvujte jeho drahé jméno!
Neboť Pán si zvolil Jákoba, * Izraele za vlastnictví svoje.
Já přece dobře vím, že Pán je velký *
a že náš Bůh je nade všechny bohy.
Cokoli Pánu zlíbí se, to činí * na
nebi, na zemi i v hloubkách moří.

On mračna přivádí až z konců
země, † on svými blesky přivolává
deště, * on ze svých komor bouři
s větrem pouští.
Prvorozence egyptské on pobil, *
od lidí tamějších až po dobytek.
Znamení seslal, Egypte, a divy * na
faraona se vším jeho dvorem.
On potřel mnohé národy svou
mocí, * zahubil mnohé silné panovníky:

Doba vánoční II351

Sehona, jenž byl králem Amoritů, †
jakož i Oga, krále bašanského, *
a všechny krále v kananejské zemi.
Dal jejich kraje potom za dědic
tví, * dědictví Izraeli, svému lidu.

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Dnes se zjevil světu náš Pán, Spasitel, || zrozený před jitřenkou od
věčnosti.
A.2. ~Pán je velký, || náš Bůh je nade všechny bohy.
II
A.

Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, *
Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
Neboť Pán chrání právo svého
lidu, * má smilování pro své služebníky.
Pohanské modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit, *
oči mají, a nemohou vidět,
uši mají, a nemohou slyšet * a v jejich
ústech není dechu.

Jim ať jsou podobni ti, kdo je
tvoří, * všichni, kdo v modly
důvěřují!
Dome Izraelův, Pána chval, * dome
Áronův, ty Pána chval,
dome Léviho, ty Pána chval, *
kdo má Pána v úctě, Pána chval!
Veleben buď ze Siónu Pán, * který
sídlí v Jeruzalémě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Pán je velký, || náš Bůh je nade všechny bohy.
A.3. Ta hvězda září jako plamen a zjevuje Krále králů, Boha: || mudrci ji
viděli a přinesli dary velikému Králi.
Kantikum
Srov. 1 Tim 3, 16
Responsum se zpívá jako terminace žalmového nápěvu.

R. Všechny národy chvalte Pána.
Toho, který se zrodil v těle * a ověřil
se v duchu.
R. Všechny národy chvalte Pána.

Toho, který se zjevil andělům * a byl
hlásán národům.
R. Všechny národy chvalte Pána.

352

Zjevení Páně – 1. VCh

Toho, v nějž svět uvěřil. * Který byl
vzat do slávy.
R. Všechny národy chvalte Pána.
II

A

      

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

              

n-te lucı́-fe-rum génitus et ante sǽcula Dómi- nus,

                

Salvátor noster hó-di-e mundo appáru-it.



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ta hvězda září jako plamen a zjevuje Krále králů, Boha: || mudrci ji
viděli a přinesli dary velikému Králi.
Krátké čtení
2 Tim 1, 9–10
Bůh nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky,
ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před
dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života
v evangeliu.
Krátké responsorium
 300
A.
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.

Popř. responsorium prolixum Lætentur omnes (AG 357).

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 368
Když mudrci viděli hvězdu, řekli si mezi sebou: To je znamení velikého krále,
pojďme, vyhledejme ho a obětujme mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

 S  S   S    U  ² S Ú  S   :
M a-gi, vidén-tes stellam, dixérunt ad ínvi-cem: Hoc sig numÚ :
 Ú  Ú Ú
H S S ²    T
I 
K
S






magni Re-gis est: e-á-mus, et inqui-rámus e-um, et offerámus e-i
 Ú Ú ֔  S    K ß S  
8


mú-ne-ra, aurum,
#  EB EB thus
# et myrrham, # allelúia.
   U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

  I Ú  :

H
 Ú  Ú Ú

T
S
K
S




S
²
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magni Re-gis est: e-á-mus, et inqui-rámus e-um, et offerámus e-i
 Ú Ú ֔  S    K ß S  
8


mú-ne-ra, aurum,
#  EB EB thus
# et myrrham, # allelúia.
   U    Ú S S EB        EB 

M

a-gi, vidén-tes stellam, dixérunt ad ínvi-cem: Hoc signum

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když mudrci viděli hvězdu, řekli si mezi sebou: || To je znamení
velikého Krále, | pojďme, vyhledejme ho a obětujme mu dary: |
zlato, kadidlo a myrhu.

Prosby
Našemu Spasiteli se přišli poklonit mudrci od východu. Vzdávejme mu
chválu i my a prosme ho:
R. Pane, ať všichni uzří tvou slávu.
Králi národů, tys mudrcům ukázal cestu,
aby se ti přišli poklonit jako první zástupci pohanů,
— veď i nás, ať se ti klaníme v duchu a v pravdě.
Králi slávy, ty se milosrdně ujímáš svého lidu,
— uděl nám hojnost pokoje.
Králi věčný, ty dáváš život všem pokolením,
— pošli své slovo, aby skanulo jako osvěžující rosa do našich srdcí.
Králi spravedlnosti, ty chceš osvobodit utiskované,
kterých se nikdo neujímá,
— slituj se nad ubohými a sužovanými.
Pane, všechna pokolení vzdávají chválu tvému jménu,
— naplň své podivuhodné dílo spásy
na našich zemřelých bratřích a sestrách.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; ° doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, † k blaženému patření na tvou slávu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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ZJEVENÍ PÁNĚ

 53, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Vzešlo tvé světlo, Jeruzaléme, sláva Páně září nad tebou,
národy budou kráčet v tvém světle, aleluja.

AG 369

     

              
V enit lumen tu-um, Ie- rú-sa- lem, et gló- ri-a Dó- mini
            
       
super te or-ta est:  et ambu-lábunt gentes in lúmi-ne tu-o, al                      
 





  

(Iz 60, 1.3)

Ia

le- lú-ia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Král pokoje je vyvýšen || nade všechny krále celé země.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých, * rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Král pokoje je vyvýšen || nade všechny krále celé země.
A.2. Světlo svítí poctivým i ve tmách, || dobrý, slitovný a spravedlivý Pán.

Doba vánoční II355

Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude požehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Světlo svítí poctivým i ve tmách, || dobrý, slitovný a spravedlivý Pán.
A.3. Všechny národy, které jsi učinil, Pane, || přijdou a budou se před
tebou klanět.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a bud
ou se před tebou klanět, * protože
se zjevily tvé spravedlivé soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
Krátké čtení
Tit 3, 4–5
Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad
proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás
spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.
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Zjevení Páně – 2. VCh
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Krátké responsorium





 300

 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 373

Od východu přišli mudrci do Betléma poklonit se Pánu. Otevřeli své pokladnice
a obětovali mu dary: zlato pro velkého Krále, kadidlo pro pravého Boha a myrhu
k jeho pohřbu, aleluja.

S  S

   S   7
A b Ori-énte venérunt Ma-gi in Béthle-em adoráre Dómi H S         S     I S   ֔ ² S    8
num: et apértis thesáuris su-is preti-ósa múnera obtulérunt: au
 ֔ K   Û ²       ²     Û K  U 7
rum sicut Re-gi magno, thus sicut# De-o ve# ro, myrrham # sepúl
B
E
B
E
  S Ú Ú · S     U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

   SS ² T Û

turæ e-ius, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Slavíme den proslavený třemi divy: †|| dnes přivedla hvězda mudrce
k jesličkám, | dnes byla na svatbě proměněna voda ve víno, | dnes
chtěl být Kristus v řece Jordánu pokřtěn od Jana, | aby nás vykoupil,
aleluja.

Prosby a závěrečná modlitba jako v prvních večerních chválách, str. 353.

Doba vánoční II357

7. LEDNA

nebo pondělí po neděli Zjevení Páně

 53, M: 20

Krátké čtení
2 Petr 1, 3–4
Kristova božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení
spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná
a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přirozenosti, a tak
unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi.
Krátké responsorium
 300
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 375

         ;

S



  
V ӥidéntes stellam magi gavísi sunt gáudi-o magno: et intrán   ²  ²   
7


 
tes do- mum,
# obtulérunt Dómi# no au# rum, thus, et myrrham.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.
(Mt 2, 10–11)
VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jakmile mudrci uviděli hvězdu, †|| zaradovali se nevýslovnou radostí, |
vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.

Prosby
Oslavujme Krista Pána, neboť on navštívil a osvítil ty, kdo žijí v temnotách
a ve stínu smrti. Prosme ho:
R. Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.
Pane Ježíši, tvůj příchod na svět znamená počátek tvé církve,
— učiň, ať vzrůstá a je budována na základech lásky.
Ty máš ve svých rukou celý svět,
— učiň, ať národy a ti, kdo je spravují, uznávají tvou královskou moc.
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8. ledna

Skrze své vtělení stal ses věčným knězem,
— dej, ať jsou tvoji kněží dobrými rozdavateli ovoce vykoupení.
V lůně tvé Matky, Panny Marie,
se uskutečnilo tajemné spojení mezi lidstvím a božstvím,
— žehnej pannám, zasvěceným tobě, nebeskému Snoubenci.
Tys nechtěl naši smrt a stal ses smrtelným člověkem, abys ji zrušil,
— proměň smrt zemřelých ve věčný život.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tvá láska z nás učinila nové stvoření v Kristu: † v něm se
tvé božství spojilo s naším lidstvím; ° dej, ať se mu stále více podobáme, †
aby se upevňovalo naše spojení s tebou. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

8. LEDNA

nebo úterý po neděli Zjevení Páně

 53, M: 20

Krátké čtení
Ef 2, 3b–5
Svou přirozeností jsme propadli Božímu hněvu jako ostatní. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou a když jsme byli mrtví
pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!
Krátké responsorium
 300
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 375

         ;

S



  
V ӥidéntes stellam magi gavísi sunt gáudi-o magno: et intrán   ²  ²   
7


 
tes do- mum,
# obtulérunt Dómi# no au# rum, thus, et myrrham.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.
(Mt 2, 10–11)
VII a

Doba vánoční II359
Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kriste, zjevil ses jako Světlo ze Světla, || a mudrci ti přinášejí své
dary, aleluja.

Prosby
Ve spojení se všemi křesťany chvalme Boha a prosme ho:
R. Otče svatý, vyslyš nás.
Pomoz lidem, kteří tě dosud neznají a těžko hledají cestu k tobě,
— osvěť je světlem Kristovým.
Shlédni na všechny, kteří se ti klanějí jako jedinému Bohu
a očekávají tě v poslední den jako svého soudce,
— ať poznají, že jsi nám neustále příznivě nakloněn.
Ty dáváš všem život, světlo i všechno ostatní,
— nedopusť, aby v hojnosti zapomínali na tebe.
Opatruj prostřednictvím andělů všechny, kdo jsou na cestách,
— chraň je od náhlé a nenadálé smrti.
Tys dal zemřelým za jejich života poznat svou pravdu,
— doveď je až k nazírání na tvou krásu a vznešenost.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ° dej, ať v našich srdcích září tvé světlo, † abychom mohli
projít temnotami tohoto světa do věčné slávy nebeského domova. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

9. LEDNA

nebo středa po neděli Zjevení Páně

 53, M: 20

Krátké čtení
Kol 1, 13–15
Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného
Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
Krátké responsorium
 300
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
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9. ledna

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 375


       ;
    S  
V ӥidéntes stellam magi gavísi sunt gáudi-o magno: et intrán   ²  ²   
7


 
tes do- mum,
# obtulérunt Dómi# no au# rum, thus, et myrrham.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.
(Mt 2, 10–11)
VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Herodes se mudrců vyptával: †|| Jaké znamení novorozeného krále
jste viděli? | Viděli jsme jasnou hvězdu, která osvěcuje svět.

Prosby
Kristus je Boží Slovo, které přišlo na svět, aby zničilo všechny naše hříchy.
Povzbuzeni touto jistotou ho chvalme a vzývejme:
R. Pane, prokaž nám své milosrdenství.
Věčný Veleknězi, svým příchodem na svět
jsi ustanovil dokonalou bohoslužbu,
— dej, ať na ní mají skrze tvou církev všichni plnou účast.
Pane Ježíši, tys přišel léčit duši i tělo,
— uzdrav a posilni nemocné.
Tvé narození je pro všechny lidi důvodem k společné radosti,
— pomoz ubožákům a hříšníkům, aby se mohli v tobě radovat.
Mocný Králi, tys vysvobodil člověka z otroctví hříchu,
— zbav lidstvo všeho, co ho zotročuje.
Tys přišel, abys byl pro nás branou otevřenou do nebe,
— dej, ať skrze tebe vejdou zemřelí do nebeské slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn přišel na svět ve skutečném lidském těle a stal
se jedním z nás; † dej, prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni
k účasti na jeho božství. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

Doba vánoční II361

10. LEDNA

nebo čtvrtek po neděli Zjevení Páně

 53, M: 20

Krátké čtení
1 Jan 1, 5b.7
Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve
světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje
od každého hříchu.
Krátké responsorium
 300
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Videntes stellam na protější straně.
Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Přijdou všichni ze Sáby || a přinesou zlato a kadidlo, aleluja.

Prosby
Se všemi bratry a sestrami, spojenými s námi v modlitbě, dobrořečme
Bohu a prosme ho:
R. Pane, prokaž nám své milosrdenství.
Otče svatý, prosíme tě za ty, kdo tě poznávají jen světlem svého rozumu,
— dej, ať poznají také světlo evangelia tvého Syna.
Pohlédni na všechny, kdo Krista dosud neznají,
a hledají řešení palčivých lidských problémů,
— ukaž jim, že Kristus je cesta, pravda a život.
Pomoz lidem, kteří upřímně žijí podle svého přesvědčení,
— přiveď je k podivuhodnému světlu tvého Krista.
Očišťuj neustále srdce věřících,
— dej, ať tě stále jasněji poznávají.
Slituj se nad těmi, kdo zemřeli,
— a přijmi je do slávy svých vyvolených.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal světu svého Syna, abychom nežili ve tmě; ° dej, ať v našem
nitru svítí světlo, které zazářilo našim otcům, † a uveď všechny národy na
cestu pokoje. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

362

11. ledna

11. LEDNA

nebo pátek po neděli Zjevení Páně

 53, M: 20

Krátké čtení
Řím 8, 3b–4
Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají
hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás
mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale
podle Ducha.
Krátké responsorium
 300
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 V něm budou požehnány * všechny náro-dy země.  V něm. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 375


       ;
    S  
V ӥidéntes stellam magi gavísi sunt gáudi-o magno: et intrán   ²  ²   
7


 
tes do- mum,
# obtulérunt Dómi# no au# rum, thus, et myrrham.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.
(Mt 2, 10–11)
VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mudrci dostali ve snu od anděla pokyn, || aby se vrátili do své země
jinou cestou.

Doba vánoční II363

Prosby
Bůh učinil Krista světlem národů. Modleme se:
R. Otče náš, vyslyš nás.
Dej, ať tvá církev roste,
— aby se zjevila sláva tvého Syna.
Věčný Otče, tys přivedl pohanské učence k svému Synu,
— ukaž ho všem, kdo hledají pravdu.
Povolej národy k svému podivuhodnému světlu,
— aby ve jménu Ježíšově pokleklo každé koleno.
Pošli dělníky na svou žeň,
— aby se chudým zvěstovalo evangelium a byl vyhlášen čas milosti.
Daruj zemřelým plnost vykoupení,
— aby se radovali z vítězství,
které pro všechny vydobyl tvůj Syn Kristus.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn přišel na tento svět † a všem národům se ukázalo světlo tvé
věčné slávy; ° dej, ať stále více chápeme velikost jeho vykupitelského díla
a dostáváme z jeho plnosti, † abychom vešli do světla, které nehasne. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
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Křtu Páně – 1. VCh

KŘTU PÁNĚ

 55, M: 21

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

Slaví-li se slavnost Zjevení Páně v neděli 7. nebo 8 ledna,
následuje svátek Křtu Páně hned následující pondělí a nemá 1. večerní chvály.

Psalmodie
Jan Křtitel se zachvěl a neodvážil se dotknout hlavy Božího Svatého,
ale s bázní volal: posvěť mě, Spasiteli.

AG 385

                   
B aptı́sta con
trému- it, et non audet tángere sanctum De-i

    


   
   
vérticem, sed
cum tremóre: Sanctı́-fica me, Salvátor.
 clamat


























      
 
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jan na poušti křtil a hlásal křest pokání, || aby byly odpuštěny hříchy.
Žalm 134 (135)
I
Jméno Páně velebte, * chvalte slu
žebníci Páně,
bdící v domě Pánově, * na nádvořích svého Boha.
Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
opěvujte jeho drahé jméno!
Neboť Pán si zvolil Jákoba, * Izraele za vlastnictví svoje.
Já přece dobře vím, že Pán je velký *
a že náš Bůh je nade všechny bohy.
Cokoli Pánu zlíbí se, to činí * na
nebi, na zemi i v hloubkách moří.
On mračna přivádí až z konců
země, † on svými blesky přivolává
deště, * on ze svých komor bouři
s větrem pouští.

Prvorozence egyptské on pobil, *
od lidí tamějších až po dobytek.
Znamení seslal, Egypte, a divy * na
faraona se vším jeho dvorem.
On potřel mnohé národy svou
mocí, * zahubil mnohé silné pa
novníky:
Sehona, jenž byl králem Amoritů, †
jakož i Oga, krále bašanského, *
a všechny krále v kananejské zemi.
Dal jejich kraje potom za dědic
tví, * dědictví Izraeli, svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Doba vánoční II365
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Jan na poušti křtil a hlásal křest pokání, || aby byly odpuštěny hříchy.
A.2. ~Já vás křtím vodou, || ale on vás bude křtít svatým Duchem
a ohněm.
II
Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, *
Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
Neboť Pán chrání právo svého
lidu, * má smilování pro své slu
žebníky.
Pohanské modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit, *
oči mají, a nemohou vidět,
uši mají, a nemohou slyšet * a v jejich
ústech není dechu.

Jim ať jsou podobni ti, kdo je
tvoří, * všichni, kdo v modly dů
věřují!
Dome Izraelův, Pána chval, * dome
Áronův, ty Pána chval,
dome Léviho, ty Pána chval, *
kdo má Pána v úctě, Pána chval!
Veleben buď ze Siónu Pán, * který
sídlí v Jeruzalémě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

~Já vás křtím vodou, || ale on vás bude křtít svatým Duchem
a ohněm.
A.3. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody, || a hle – otevřelo
se nebe.
Kantikum
Srov. 1 Tim 3, 16
A.

Responsum se zpívá jako terminace žalmového nápěvu.

R. Všechny národy chvalte Pána.
Toho, který se zrodil v těle * a ověřil
se v duchu.
R. Všechny národy chvalte Pána.
Toho, který se zjevil andělům * a byl
hlásán národům.
R. Všechny národy chvalte Pána.

Toho, v nějž svět uvěřil. * Který byl
vzat do slávy.
R. Všechny národy chvalte Pána.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Křtu Páně – 1. VCh

Krátké čtení
Sk 10, 37–38
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po
celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
Krátké responsorium



   SÚ
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 S   S  
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 S   S  

 Pane Bože, * slyš volá- ní lidu.  Pane.

 H S     S   S    S

 

 A otevři jim pramen čisté vody.  Slyš volá- ní lidu.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pane.

Popř. responsorium prolixum In columbæ specie (AG 366).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Spasitel se dal pokřtít, aby obnovil starého člověka a tak naši porušenou
přirozenost vodou obrodil a přioděl nás neporušitelností.

AG 387

 V  ÚJ     ӥ V    S  8
V  éte rem hó minem réno vans Sal
vá- tor, venit ad baptísmum
Û

 ²     8

VII d

 S    J    S  
tíbi-li veste
# circumamíctans # nos. #
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB T

ut natúram, quæ corrúpta erat, per a-quam recupe-ráret, incorrup-

Kantikum (tonus VIId) je na str. 21. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Spasitel se dal pokřtít, || aby obnovil starého člověka |
a tak naši porušenou přirozenost vodou obrodil | a přioděl nás
neporušitelností.

7
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Prosby
Náš Vykupitel byl od Jana v Jordánu pokřtěn a Duch svatý na něj sestoupil.
Prosme ho:
R. Pane, sešli nám svého Ducha.
Kriste, Boží služebníku, Otec o tobě vydal svědectví
a nalezl v tobě zalíbení,
— sešli nám svého Ducha.
Kriste, Boží vyvolený,
tys nedolomil nalomenou třtinu a neuhasil doutnající knot,
— smiluj se nade všemi, kdo se snaží poctivě tě hledat.
Kriste, Boží Synu, Otec tě povolal za světlo národů,
— buď světlem těch, kdo budou obmyti křestní vodou.
Kriste, Boží Synu, Otec tě pomazal Duchem svatým k službě spásy,
— doveď všechny k tomu, aby tě poznali a uvěřili, a tak měli věčný život.
Kriste, naše naděje, ty nás nenecháváš v temnotách,
ale přivádíš nás ke světlu spásy,
— přijmi naše zemřelé bratry a sestry do svého království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ° tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; † dej,
ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
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Křtu Páně – 2. VCh

KŘTU PÁNĚ

 55, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 386

 V   ÚJ      S       7
M agnum  mystéri-um declarátur hódi-e, qui-a Cre-átor ómni  J   S 
7
  
 
um in Iordá
# ne ex# púrgat nostra# facíno# ra.

  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB T  EB 

Dnes se zjevuje velké tajemství: Stvořitel všeho v Jordánu smývá naše viny.
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Z nebe se ozval hlas Otce: †|| To je můj milovaný Syn, | v něm mám
zalíbení, toho poslouchejte.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých, * rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Z nebe se ozval hlas Otce: †|| To je můj milovaný Syn, | v něm mám
zalíbení, toho poslouchejte.
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A.2. Spasitel rozdrtil hlavu nepřítele v řece Jordánu || a všechny vytrhl
z jeho moci.
Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude po
žehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Spasitel rozdrtil hlavu nepřítele v řece Jordánu || a všechny vytrhl
z jeho moci.
A.3. Dnes se zjevuje velké tajemství: || Stvořitel všeho v Jordánu smývá
naše viny.
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a bu
dou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Křtu Páně – 2. VCh

Krátké čtení
Sk 10, 37–38
Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po
celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.
Krátké responsorium
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 To je ten, který přišel * skrze vo- du a krev.  To je ten.

 H S     S   S    S

 Ježíš Kristus, náš Pán.  Skrze vo- du a krev.

  

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  To je ten.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 388
Kristus zjevil svou slávu okrsku země a prameny vod byly posvěceny: Čerpejte
vodu z pramenů Spasitele. Dnes posvětil Kristus, náš Bůh, všechno tvorstvo.

 ´ Ú S S  J   ³ S Ú
 Ú Ú  K ³ 7
S
T
F ontes aquárum sancti-fi-cá-Úti sunt
Christo appa-rénte in
    
S

 S Ú
Ú
T
֔

S
  7
J
S  S S
orbis terrá- rum, haurí-te a-quas de fóntibus Salvatógló-ri- a:
    Ú  Ú Ú ²    Ú K
  S 8

ris: sancti-ficá-vit e-nim
#  EBnunc
# omnem cre-atú-# ram Christus De-us
B
E
EB        EB 
S



Ú
S
   U
VIIIG

noster.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš Kristus nás miluje, †|| svou krví nás zbavil hříchů a udělal
z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce; | jemu buď sláva
a vláda na věčné věky.

Prosby a závěrečná modlitba jako v prvních večerních chválách, str. 367.

DOBA POSTNÍ
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SPOLEČNÉ NÁPĚVY
PRO DOBU POSTNÍ



A

Krátké responsorium
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  S   S 8
 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
 
8
  H S  S  J      S Ú

O nedělích:
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 Nebot’.
  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.
tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

A

O feriích:

 H S 

  SÚ
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Û S  

 

 S Ú





Û S

 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám.

 H S     S   S    S  
 Otci i Synu i Duchu svatému.  Volám.
 Sláva

 Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem před tebou.  Smi-luj se.

A

Na Květnou neděli a ve Svatém týdnu:



          
 
v Klanı́me se ti, Kriste, * a dobroře- čı́me ti. r Klanı́me.
                    

v Nebot’ svým křı́žem jsi vykoupil svět. r A dobroře- čı́me ti.
               
 
v

   

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

r

Klanı́me.

7
7
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Kantikum Panny Marie

 



               

Pokud se antifona nezpívá chorálně, užije se tonus V:

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.
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Popeleční středa

DOBA POSTNÍ I

Až do Květné neděle (mimo)

POPELEČNÍ STŘEDA

 59, 225, M: 11

Krátké čtení
Flp 2, 12b–15a
Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to,
že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte
všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 412
(Mt 6, 3)

 K H      Ú
 7


S



 ²

C um
facis ele-emósynam
né
sciat
si
ní
stra
tu#
# a quid fáci-at
H
 S Ú
    S    Ú T  EB EB Ú S      S EB EB 

Když dáváš almužnu, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.
Ig

déxtera tu-a.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když dáváš almužnu, †|| ať neví tvoje levice, | co dělá tvoje pravice.

Prosby
Skrze Kristovu krev na kříži prolitou uzavřel Bůh se svým lidem smlouvu
novou a věčnou, a ve svátosti oltářní ji obnovuje. Prosme ho:
R. Bože, požehnej svému lidu.
Veď podle své vůle smýšlení všech národů i těch, kdo jim vládnou,
— aby upřímně usilovali o společné dobro všech.
Upevni zbožnost těch, kdo všechno opustili a následovali Krista,
— aby vydávali dobré svědectví o svatosti církve
a jejich život byl příkladem pro ostatní.

Doba postní I375

Ty jsi stvořil všechny lidi k svému obrazu,
— dej, ať uznají, že jsou si všichni rovni.
Přiveď všechny bloudící k poznání tvého přátelství a tvé pravdy
— a nauč nás pomáhat jim na cestě k tobě.
Uveď zemřelé do své slávy,
— ať tě společně chválí navěky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, ° kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, † abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat
zlo a konat dobro. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK
PO POPELEČNÍ STŘEDĚ



 59, 228, M: 17

Krátké čtení
Jak 4, 7–8a.10
Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže
k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

    T J  S         Ú K   8
T hesaurisáte vobis thesáu#ris EBinEB cæ# lo: ubi nec ærúg# o, nec tí  H S  Ú    S    ² T S EB        EB 

Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí.

AG 411
(Mt 6, 20)

IVA

ne- a demo-lítur.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdo ztratí svůj život pro mě, || nalezne ho, praví Pán.

376

Pátek po Popeleční středě

Prosby
Připomeňme si Boží milosrdenství, které nás osvěcuje milostí Ducha
svatého, abychom zářili skutky spravedlnosti a víry. Modleme se:
R. Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.
Původce a zdroji vší svatosti, skrze eucharistické tajemství
spoj těsněji s Kristem biskupy, kněze a jáhny,
— aby v nich den ze dne rostla milost, kterou přijali vkládáním rukou.
Uč své věřící, ať se důstojně a činně účastní
bohoslužby slova a eucharistické oběti,
— aby v životě a v jednání uchovávali to, co přijali vírou a svátostí.
Dej, ať uznáváme důstojnost každého člověka,
vykoupeného krví tvého Syna,
— abychom si vážili svobody a přesvědčení svých bratří.
Dej, ať lidé krotí nemírnou žádost po věcech pozemských,
— a pomáhají těm, kdo mají nouzi.
Smiluj se nad věřícími, které jsi dnes povolal z tohoto života k sobě,
— a uděl jim dar věčné blaženosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ° osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, † ať konáme všechno od začátku až do konce ve spojení
s tebou. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK
PO POPELEČNÍ STŘEDĚ

 59, 231, M: 20

Krátké čtení
Jak 5, 16.19–20
Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši
před smrtí a přikryje množství hříchů.
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Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

      S    ´    
C um ie# iunátis nolíte fí-eri,# sicut# hypó-critæ, tristes.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci.

AG 411
(Mt 6, 16)

VII a

7

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Přijdou dny, kdy se budou hosté na svatbě postit, || protože
zůstanou bez ženicha.

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě v tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá
tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
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1. neděle postní – 1. VCh

Závěrečná modlitba
Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní obnovu, † aby naše skutky
odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

1. NEDĚLE POSTNÍ

 57 , M: 10

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie
AG 416
S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal,
ať se staneme obětí, která se ti zalíbí.
(Srov. Dan 3, 39–40)

                         
I n spı́ritu humi-litátiset in áni mo  contrı́- to suscipi-ámur,


     
     
Dó-mine, a te: et sic fi- at sacrifı́ci-um nostrum, ut a te susci                  

pi-átur hódi e, et pláce-at ti-bi, Dómine De-us.
                    
II

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. S duší pokornou a se srdcem zkroušeným †|| prosíme, Bože, abys
nás přijal, | ať se staneme obětí, která se ti zalíbí.
Žalm 140 (141)
Pane, za tebou volám, na pomoc
pospěš, * uslyš můj hlas, když tebe
se dovolávám!
Obětním dýmem buď před tebou
modlitba moje, * obětí večerní
moje vztažené ruce!

Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, * k bráně mých rtů svou
spolehlivou hlídku!
Nenech mé srdce, aby se klonilo
ke zlu, * nedopusť, abych provedl
nějakou špatnost

Doba postní I379

ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví
činí; * z jejich pamlsků ani okusit
nechci!
Poctivý ať si mě bije, zbožný ať
káře, † olejem hříšných však hlavu
si pomazat nedám. * Přes jejich
zlobu má modlitba zůstane stálá.
A kdyby jednou svým soudcům do
rukou padli,* potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.
Tak jako pod pluhem kamínky
vyorané * u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti.

Já však, Pane, stále jen za tebou hle
dím, * k tobě se utíkám, nenech zajít
můj život!
Ochraň mě před léčkou, kterou
mi nastražili, * před pastmi, které
mi strojí, kdo pášou jen křivdy!
[Do vlastních sítí ať bezbožní všich
ni padnou, * zatímco já svou cestou
půjdu si dále.]
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

S duší pokornou a se srdcem zkroušeným †|| prosíme, Bože, abys
nás přijal, | ať se staneme obětí, která se ti zalíbí.
A.2. Tehdy budeš volat a Pán ti odpoví, || křičet o pomoc a on řekne:
Zde jsem.
Žalm 141 (142)

A.

Velikým hlasem k Pánu volám, *
o milost nahlas Pána prosím.
Vylévám před ním svoje nářky, *
svěřuji se mu se svou bídou.
I když můj duch už ve mně chřad
ne, * ty přesto znáš mou každou
stezku.
Na cestě, po které já kráčím, *
tajně mi nastražili léčku.
Pohlédnu vedle sebe vpravo: * není
tu, kdo by chtěl mě chránit.
Nikde už nemám útočiště, * ni
kdo už nedbá na můj život.

Proto já, Pane, k tobě volám † a ří
kám: Tys mé útočiště, * ty jsi můj
úděl v zemi živých!
Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
neboť jsem velmi zbědovaný.
Ochraň mě od mých stihatelů, * na
jejich přesilu jsem slabý.
Vyveď mě šťastně ze žaláře, *
abych tvé jméno mohl chválit!
Poctiví přidají se ke mně, * když ty
mi osvědčíš svou přízeň.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

380

1. neděle postní – 1. VCh

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Tehdy budeš volat a Pán ti odpoví, || křičet o pomoc a on řekne:
Zde jsem.
A.3. Kristus vytrpěl smrt za hříchy, †|| spravedlivý za nespravedlivé, | aby
nás smířil s Bohem. | Byl sice usmrcen podle těla, | ale podle ducha
dostal nový život.
Kantikum
Flp 2, 6–11
A.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

                         
I n spı́ritu humi-litátiset in áni mo  contrı́- to suscipi-ámur,


     
     
Dó-mine, a te: et sic fi- at sacrifı́ci-um nostrum, ut a te susci                  
II

pi-átur hódi- e, et pláce-at ti-bi, Dó-mine De-us.

Krátké čtení
2 Kor 6, 1–4a
Napomínáme vás, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! Bůh přece říká:
„V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je
ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v ničem nedáváme
pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, ale ve všem se prokazujeme
jako Boží služebníci.
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Krátké responsorium
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 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
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tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.

Popř. responsorium prolixum Emendemus (AG 431).

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 417
Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.
(Mt 4, 1–2)
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á-bo- lo. Et cum ieiunásset quadragínta di- é-bus et quadragínta

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, || aby byl pokoušen od ďábla. |
Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, | nakonec vyhladověl.
B: Ježíš byl na poušti čtyřicet dní || a byl pokoušen od satana, | žil tam
mezi divokými zvířaty | a andělé mu sloužili.
C: Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého, || Duch ho vodil pouští
čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.

7

382

1. neděle postní – 1. VCh

Prosby
Děkujme Kristu Pánu, že se stal naším učitelem, vzorem a bratrem.
Snažně ho prosme:
R. Pane, oživuj svůj lid.
Kriste, stal ses nám podobným ve všem kromě hříchu,
— nauč nás radovat se s radujícími a plakat s plačícími,
aby naše láska stále rostla.
Dej nám pochopit, že sytíme tebe, když podáváme pokrm hladovému,
— a že dáváme pít tobě, když podáváme nápoj žíznivému.
Tys vzkřísil Lazara ze spánku smrti,
— učiň, aby se všichni, kdo hříchem zemřeli,
vírou a kajícností navrátili k životu.
Dej, ať tě lidé horlivě a dokonale následují
— podle příkladu Panny Marie a svatých.
Probuď zemřelé k životu ve slávě,
— aby se věčně těšili z tvé lásky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce; ° prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme
do tajemství Kristova vykupitelského díla † a stále opravdověji z něho žijeme. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
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1. NEDĚLE POSTNÍ

 57 , M: 14

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Stvoř ve mně čisté srdce, Pane, nového, stálého ducha mi dej.

      
         


C or mundum cre- a in me  De-us: et spı́ritum rec tum ı́nnova
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AG 415
(Žl 50, 12)

in viscéribus me-is.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pánu, svému Bohu, se budeš klanět || a jen jemu sloužit.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Pánu, svému Bohu, se budeš klanět || a jen jemu sloužit.
A.2. Hle, teď je ta doba příhodná, || hle, teď je ten den spásy.

384

1. neděle postní – 2. VCh

Žalm 113A (114)
Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění ská
lu, * křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Hle, teď je ta doba příhodná, || hle, teď je ten den spásy.
A.3. Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma, †|| tam se splní všechno, |
co je psáno o Synu člověka.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.
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On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spra
vedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

viscéribus me-is.
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Krátké čtení
1 Kor 9, 24–25
Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu že
získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit
nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali
věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!
Krátké responsorium
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 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
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tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.
Antifona ke kantiku Panny Marie

    

AG 419
(Mt 4, 11)

    S    S  ²  8
R éliquit e-um# tentátor: et accessérunt
# Angeli, et ministrá   S  EB EB ² T    EB   EB EB ²
 ²
T


bant e-i.

Potom ho ďábel opustil – i přistoupili andělé a sloužili mu.
III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Ježíš řekl: †|| Odejdi, satane, neboť je psáno: | Pánu, svému Bohu, se
budeš klanět a jen jemu sloužit.
B: Bdi nad námi, věčný Spasiteli, †|| ať nás nepřemůže lstivý pokušitel; |
vždyť ty jsi náš pomocník v každé době.
C: Když ďábel dokončil všechna pokušení, || opustil Ježíše až do
určeného času.

386

1. neděle postní – 2. VCh

Prosby
Chvalme Boha Otce, neboť on chtěl, aby se vyvolený lid znovu zrodil
skrze Krista, Boží Slovo, které trvá navěky. Zbožně ho prosme:
R. Bože, buď milostiv svému lidu.
Milosrdný Bože, slyš naše pokorné prosby,
které ti přednášíme za všechen tvůj lid,
— ať touží po tvém slově ještě více než po tělesném pokrmu.
Nauč nás opravdově a účinně milovat náš národ a všechny lidi bez rozdílu
— a stále usilovat, aby žili v míru a spokojenosti.
Ujmi se všech, kdo mají být křtem znovuzrozeni,
— aby se stali živými kameny v budově tvé církve.
Tys pohnul Jonášovým kázáním obyvatele města Ninive k pokání,
— obrať Kristovým slovem srdce hříšníků.
Dej umírajícím milost, aby šli s důvěrou vstříc Kristu Soudci,
— a navěky se radovali, že tě vidí tváří v tvář.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce; ° prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme
do tajemství Kristova vykupitelského díla † a stále opravdověji z něho žijeme. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.

Doba postní I387

PONDĚLÍ 1. TÝDNE

 59, 174, M: 11

Krátké čtení
Řím 12, 1–2
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Krátké responsorium
 372
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali, praví Pán.
Ig
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(Mt 25, 40)
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Q

uod u-ni

ex mínimis me-is fecístis, mihi fecístis, dícit Dó-

minus.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, ||
pro mě jste udělali, praví Pán.

Prosby
Pokorně vzývejme Pána Ježíše Krista, neboť on nás osvobodil od hříchů:
R. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.
Kriste, prosíme tě za tvou svatou církev:
tys za ni vydal sám sebe, abys ji očistil a posvětil křtem,
— nepřestávej ji očišťovat a obnovovat pokáním.
Dobrý Učiteli, ukaž mladým lidem správnou životní cestu
— a dej jim sílu, aby po ní šli a dobře se jim dařilo.
Tys léčil všechny neduhy; posilni důvěru nemocných a uzdrav je
— a nás posiluj, abychom se o ně dobře starali.

388

Úterý 1. týdne

Připomínej nám důstojnost, ke které jsi nás povolal křtem,
— abychom stále žili pro tebe.
Uděl zemřelým pokoj a slávu
— a také nám jednou dej, abychom s tebou kralovali.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, naše spáso, ° dej nám milost vnitřního obrácení a nauč nás správně konat tvou vůli, † abychom s užitkem prožili tuto postní dobu. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 1. TÝDNE

 59, 177, M: 11

Krátké čtení
Jak 2, 14.17.18b
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je
sama o sobě mrtvá. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze
svých skutků mohu dokázat svou víru.
Krátké responsorium
 372
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky,
zavři dveře a modli se k svému Otci.
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AG 413
(Mt 6, 6)

ósti-o, ora Patrem tu-um.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když se modlíš ty, †|| vejdi do své komůrky, | zavři dveře a modli se
k svému Otci.
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Prosby
Pán Ježíš nás naučil překonávat pokušení bděním a modlitbou. Prosme ho:
R. Shlédni na nás, Pane, a smiluj se.
Ježíši Kriste, tys řekl, že jsi uprostřed těch,
kdo se ve tvém jménu shromáždí k modlitbě,
— dej, ať se modlíme k Otci ve spojení s tebou
a v jednotě, kterou vytváří Duch svatý.
Nebeský Ženichu církve,
chraň svou milovanou církev od každé poskvrny,
— a veď ji, aby žila nadějí a silou Ducha svatého.
Ty miluješ každého člověka;
učiň nás horlivými ve službě bližním, jak jsi to každému z nás uložil,
— aby tak všem zazářilo světlo tvého učení.
Kníže pokoje, dej, ať se ve světě šíří tvůj mír,
— aby bylo vidět, že jsi stále uprostřed nás.
Otevři všem zemřelým bránu do blažené věčnosti,
— aby mohli vstoupit do místa neporušitelnosti a slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, shlédni na nás a pomoz nám, ° ať sebeovládáním překonáváme, co
nás spoutává, † a všechny naše tužby ať směřují k tobě. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 1. TÝDNE

 59, 180, M: 17

Krátké čtení
Flp 2, 12b–15a
Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to,
že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte
všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 422

        S       S   S 8
S icut fu-it Ionas in ventre ceti tribus di-ébus, et tribus nócti- 8
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Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci,
tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci.

(Mt 12, 40)

IVA

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, || tak bude Syn
člověka v nitru země.

Prosby
Bůh je moudrý a všemohoucí, ví, co potřebujeme, a chce nám to dát;
musíme však především hledat jeho království. Proto ho prosme:
R. Přijď království tvé a jeho spravedlnost.
Otče svatý, tys nám dal Krista za pastýře našich duší;
buď s pastýři i s lidem, svěřeným jejich péči,
— ať stádci nechybí péče pastýře, ani pastýřům poslušnost stádce.
Přiměj křesťany, ať s bratrskou láskou pomáhají nemocným
— a tuto službu ať chápou jako službu tvému Synu.
Přiveď do své církve ty, kdo dosud nevěří evangeliu,
— aby i skrze ně tvá církev rostla a zdokonalovala se v lásce.
Dej nám hříšníkům dosáhnout tvého odpuštění
— a zároveň i smíření s tvou církví.
Dej, ať zemřelí vejdou do věčného života,
— aby mohli být navěky s tebou.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, pohlédni na oddanost svého lidu, ° který si ukládá odříkání, aby cvičil v kázni své tělo † a konáním dobrých skutků načerpal sílu
pro duši. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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ČTVRTEK 1. TÝDNE



 59, 183, M: 10

Krátké čtení
Jak 4, 7–8a.10
Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže
k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Krátké responsorium
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AG 501
(Mt 7, 7)

  H ֔ ֔K    ² S ² ß   J 7
P étite et dá-bi-tur vobis, quæ# ri-te et inveni-é-tis,# pulsáte
Ú Ú
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³ SÚ 
S S

Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!
ID

et aperi-étur vobis.

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Proste, a dostanete; †|| hledejte, a naleznete; | tlučte, a otevře se vám.

Prosby
Kristus Pán nám dal nové přikázání, abychom se navzájem milovali.
Prosme ho:
R. Pane, rozmnož lásku svého lidu.
Dobrý Mistře, nauč nás milovat tebe v našich bratřích
— a tím, co prokazujeme jim, sloužit tobě.
Tys na kříži vyprošoval od Otce milost pro své katy,
— nauč nás milovat nepřátele a modlit se za ty, kdo nám činí příkoří.
Skrze tajemství svého těla a krve rozmnož naši lásku, statečnost a důvěru,
— posiluj malátné, potěšuj zarmoucené
a vlej naději těm, které svírá úzkost.
Ty jsi světlo světa; dals uvidět světlo slepému od narození,
když se podle tvého příkazu umyl v rybníku Siloe,
— osviť katechumeny křestním obmytím a slovem života.
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Pátek 1. týdne

Nasyť zemřelé svou věčnou láskou
— a také nás připočti k svým vyvoleným.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, nepřestávej nás provázet svou milostí, † abychom poznávali, co je
správné, a ochotně se podle toho řídili; ° a protože jsme ve všem zcela
závislí na tobě, † dej, ať žijeme stále ve spojení s tebou. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 1. TÝDNE

 59, 186, M: 10

Krátké čtení
Jak 5, 16.19–20
Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši
před smrtí a přikryje množství hříchů.
Krátké responsorium
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AG 586
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem,
teprve potom přijď a obětuj svůj dar. 
(Mt 5, 23–24)
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 S  S 7
tu- um ante altá- re, et vade pri-us reconci-li- á-ri fratri tu-o: et
 Û  Ú
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  Ú 
tunc véni- ens# ófferes munus tu-um.#
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qui-a frater tu-us habet á-li-quid advérsus te: relínque ibi munus

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Přinášíš-li svůj dar k oltáři || a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má
něco proti tobě, | nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed
smířit se svým bratrem, | teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

Prosby
Ježíš Kristus nás posvětil svou vlastní krví. Prosme ho:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Náš Vykupiteli, pro své utrpení dej věřícím sílu k sebezapírání,
podpírej je, když musí bojovat proti zlu a překonávat překážky,
a upevni v nich naději,
— aby jim nic nestálo v cestě a mohli se připravit
na slavnost tvého vzkříšení.
Pomoz křesťanům, aby správně chápali tvou vůli,
přinášeli lidem zvěst o tobě
— a potvrzovali ji svědectvím vroucí víry, naděje a lásky.
Posiluj svou mocí všechny sklíčené
— a nám dej, abychom je uměli bratrsky potěšit.
Pouč věřící, ať ve svých strastech vidí účast na tvém utrpení,
— aby se na nich zjevilo blahodárné působení tvé milosti.
Původce života, pamatuj na ty, kdo z tohoto světa odešli,
— a přiveď je k slávě vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ° pomáhej nám prožít dobu přípravy na velikonoce
s vnitřní opravdovostí, † aby postní kázeň, o kterou církev v této době
usiluje, přinesla všem užitek pro duši. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.

394

2. neděle postní – 1. VCh

2. NEDĚLE POSTNÍ

 57 , M: 12

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pravice Páně mocně zasáhla, pravice Páně mě pozvedla.

AG 425
(Žl 117, 16)

                 
D éxte-ra Dó mini fecit virtú tem: déxte-ra Dómini exaltávit
                    
VIIIG

me.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, †|| vyvedl je na
vysokou horu | a byl před nimi proměněn.
Žalm 118 (119), 105–112
XIV – n(nún)
Mým krokům svítilnou je tvé slovo, *
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním, *
dbát všech tvých správných rozhodnutí.
Těžce svou bídou jsem sužován,
Pane, * dle svého slova mi zachovej
život!
Sliby mých úst, Pane, laskavě
přijmi, * pouč mě o svých rozhodnutích.
Stále můj život je ohrožen zkázou, *
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať na mne bezbožní nástrahy
líčí, * z cesty tvých příkazů nezabloudím.
Svědectví tvá jsou mým dědictvím
provždy, * neboť jsou radostí mého
srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady pl
nit, * v tom je odměna na věčné
časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, †|| vyvedl je na
vysokou horu | a byl před nimi proměněn.
A.2. Jeho tvář zazářila jako slunce || a jeho oděv zbělel jako světlo.

A.

Doba postní I395

Žalm 15 (16)
Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Na nic nejsou všichni bůžci
země, * ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! † Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy
jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj
úděl. * Osud můj máš v rukou
jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj po
díl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
že mi k srdci mluví za noci.

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li
při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba
i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezku života mi ukazuješ: † naplněnou radost před tvou tváří, *
po tvé pravici slast na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Jeho tvář zazářila jako slunce || a jeho oděv zbělel jako světlo.
A.3. Mojžíš a Eliáš mluvili o jeho smrti, || kterou měl podstoupit
v Jeruzalémě.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Krátké čtení
2 Kor 6, 1–4a
Napomínáme vás, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! Bůh přece říká:
„V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je
ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v ničem nedáváme
pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, ale ve všem se prokazujeme
jako Boží služebníci.
Krátké responsorium
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tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.

Popř. responsorium prolixum Det tibi Deus (AG 424).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany:
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.
Ia
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D

AG 425
(Mt 17, 4)

ómine, bonum est nos hic esse. Si vis, faci-ámus hic tri-a

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Petr řekl Ježíšovi: || Pane, je dobře, že jsme tady. | Chceš-li, postavíme
tu tři stany; | jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.
B: Ježíš byl před nimi proměněn || a jeho oděv zářivě zbělel. | Zjevil se
jim Eliáš s Mojžíšem | a rozmlouvali s Ježíšem.

7
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C: Když se Ježíš modlil, || výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě
zbělel. | A hle, rozmlouvali s ním dva muži, | byli to Mojžíš a Eliáš.
Prosby
Děkujme Bohu za to, že se stará o všechny. Vzývejme ho a prosme:
R. Bože, dej spásu vykoupeným.
Bože, ty jsi pramenem všech milostí a zdrojem pravdy;
naplň svými dary sbor biskupů
— a věřící jim svěřené zachovej v apoštolské nauce.
Vlej svou lásku všem, kdo jedí z tvého stolu jeden chléb života,
— aby tvá církev byla stále pevnějším společenstvím.
Pomoz nám překonat v sobě starého člověka a jeho skutky,
— abychom se stali novým člověkem podle vzoru Kristova.
Odpusť hříchy všem, kdo konají pokání,
— a dej jim podíl na smírné oběti Kristově.
Dej těm, kdo zemřeli v přátelství s tebou, aby tě navěky chválili v nebi,
— a dopřej i nám,
abychom tě jednou mohli chválit společně s nimi.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám,
abychom ho poslouchali; ° živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, †
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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2. NEDĚLE POSTNÍ

 57 , M: 11

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 427
(Mk 9, 5)

         
     
F aci-ámus hic tri-a taber nácula: tibi unum,
 Mó-ysi unum, et

                            

Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?
IVA

Elı́-æ unum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Žezlo tvé moci || podá ti sám Pán.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu
krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Žezlo tvé moci || podá ti sám Pán.
A.2. Bůh, kterého ctíme, je jeden || a učinil nebe i zemi.
Žalm 113B (115)
Nikoli nám, Pane, nikoli nám, † jen
svému jménu zjednej slávu * pro svoji
lásku, pro svou věrnost!

Proč by si měli pohané říkat: *
„Kde vlastně je ten jejich Bůh?“

Doba postní I399

Bůh náš ten sídlí na nebesích, * co
se mu zlíbí, to učiní.
Jejich modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama ztvářené.
Ústa mají a nemohou mluvit, * oči
mají a nevidí.
Uši mají a nemohou slyšet, *
nozdry mají a chybí jim čich.
Ruce mají a nehmatají, † nohy mají
a nechodí * a z hrdla nevydají hlas.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvo
ří, * všichni, kdo v modly doufají!
Izrael však ať doufá v Pána, * on je
mu pomocník a štít.
Áronův dům ať doufá v Pána, *
on je mu pomocník a štít.
Kdo Pána ctí, ať doufají v Pána, * on
je jim pomocník a štít.

Pán je nás pamětliv, žehná nám. †
Ať žehná domu Izraele, * ať žehná
domu Áronovu!
Ať žehná těm, kdo Pána ctí, * stejně
tak malým jako velkým!
Pán ať jen rozmnoží váš rod * ve
vás i dále ve vašich synech!
Žehnáni buďte od Pána, * který učinil
nebe i zemi.
Nebe je nebem Pánovým, * avšak
zemi dal dětem lidským.
Nemohou mrtví Pána ctít, * žádný
z těch, kdo v podsvětí sešli.
My chcem však Pána velebit * jak
nyní, tak až do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Bůh, kterého ctíme, je jeden || a učinil nebe i zemi.
A.3. Bůh ani vlastního Syna neušetřil, || ale vydal ho za nás za všecky.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic ne
upřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. neděle postní – 2. VCh

Krátké čtení
1 Kor 9, 24–25
Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu že
získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit
nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali
věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!
Krátké responsorium
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 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.
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Nikomu o tom vidění neříkejte,
dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.
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isi-ónem, quam vidístis,

(Mt 17, 9)

némini dixéri-tis, donec a mórtu-

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

7

A: Nikomu o tom vidění neříkejte, || dokud nebude Syn člověka vzkříšen
z mrtvých.
B: Objevil se oblak a zastínil je. †|| Z oblaku se ozval hlas: | To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte!
C: Z oblaku se ozval hlas: †|| To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte! |
Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám.

Doba postní I401

Prosby
Kristus přišel sloužit a prokazovat dobrodiní všem. Vzdávejme mu díky
a prosme ho pokorně a s důvěrou:
R. Pane, navštiv svou rodinu.
Pane, buď s biskupy a kněžími,
kteří podle tvé vůle vedou a řídí tvou církev,
— aby skrze tebe přivedli všechny k tvému Otci.
Ať tvůj anděl provází všechny, kdo jsou na cestách,
— aby unikli všem nebezpečím a nástrahám.
Nauč nás sloužit našim bližním,
—	abychom následovali tebe, neboť tys nepřišel,
aby ti bylo slouženo, ale abys sám sloužil.
Ať v každém lidském společenství stojí jeden při druhém,
— a tvá přítomnost mezi námi ať je zdrojem naší jednoty a síly.
Buď milosrdný ke všem zemřelým
— a dej jim spatřit svou tvář.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám,
abychom ho poslouchali; ° živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, †
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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Pondělí 2. týdne

PONDĚLÍ 2. TÝDNE

 59, 189, M: 14

Krátké čtení
Řím 12, 1–2
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Krátké responsorium
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„Ženo, nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane.“
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

(Jan 8, 9–10)

III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni; †|| neboť podle toho, jak
soudíte, | budete sami souzeni, praví Pán.

Prosby
Bůh Otec přislíbil ústy svého Syna, že těm, kdo ho budou společně prosit,
splní každé přání. Proto ho s důvěrou prosme:
R. Bože, buď milostiv svému lidu.
Bože, tys skrze Krista naplnil zákon daný Mojžíšovi na hoře Sinaj,
— dej, ať si všichni uvědomí, že je zapsán v jejich nitru,
a ať věrně podle něho žijí.
Ať se představení pečlivě starají o všechny sobě svěřené
— a všichni ať si navzájem pomáhají.

Doba postní I403

Dej misionářům ducha statečnosti a vytrvalosti
— a pošli jim potřebné spolupracovníky.
Ať v dětech působí tvá milost
— a mládež ať žije bezúhonně a roste v ní tvá láska.
Pamatuj na všechny, kteří zemřeli ve spojení s tebou,
— a dej jim účast na věčném životě.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, ty chceš, abychom se cvičili v kázni a sebeovládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; ° pomáhej nám, ať se varujeme hříchů † a ochotně
konáme, co nám ukládá tvá láska. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 2. TÝDNE

 59, 192, M: 22

Krátké čtení
Jak 2, 14.17.18b
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je
sama o sobě mrtvá. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze
svých skutků mohu dokázat svou víru.
Krátké responsorium
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Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem,
neboť kdo se povyšuje, bude ponížen, praví Pán.
VIIIG
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 Ú֔ J  Ú 7

(Mt 23, 11–12)

ui ma- ior est vestrum erit miníster vester qui- a

omnis

8
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Středa 2. týdne

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Vy všichni jste bratři. †|| A nikomu na zemi nedávejte jméno
„otec“, | jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. | Ani si nedávejte
říkat „učitel“, | jenom jeden je váš Učitel – Kristus.

Prosby
Pán Ježíš slíbil: „Až budu vyvýšen, přitáhnu všechno k sobě.“ Velebme ho
a zbožně prosme:
R. Pane, přitáhni všechno k sobě.
Dej, Pane, ať všechny přitahuje světlo, které vychází z tajemství tvého kříže,
— aby poznali, že ty jsi cesta, pravda a život.
Všem, kdo po tobě žízní, otevři pramen živé vody,
— aby už nikdy nežíznili.
Veď vědce a umělce svým světlem,
— aby pomáhali lidem nacházet tvé království.
Pohni všechny, kdo se pro hříchy a pohoršení odvrátili od tebe,
— aby se k tobě vrátili a zůstávali v tvé lásce.
Uveď do nebeské vlasti všechny naše zemřelé,
— aby se radovali s blahoslavenou Pannou Marií
a se všemi svatými.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, provázej svou církev ustavičnou ochranou, † vždyť jsme jen smrtelní
lidé a bez tebe by nám došly síly; ° pomáhej nám vyhýbat se všemu, co
nám škodí, † a hledat, co vede ke spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

STŘEDA 2. TÝDNE

 59, 195, M: 20

Krátké čtení
Flp 2, 12b–15a
Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to,
že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte
všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny.
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 J  

Udělovat místa po mé pravici a levici není má věc,
ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.

AG 429

S ²     7
   
S edére autem mecum non est me-# um da-re vobis, # sed qui# bus
   S  J S ²     S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²
VII a

(Mt 20, 23)

parátum est a Patre me-o.

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Syn člověka bude vydán pohanům, †|| aby se mu posmívali,
zbičovali ho a ukřižovali, | ale třetího dne bude vzkříšen.

Prosby
Skrze Kristovu krev na kříži prolitou uzavřel Bůh se svým lidem smlouvu
novou a věčnou, a ve svátosti oltářní ji obnovuje. Prosme ho:
R. Bože, požehnej svému lidu.
Veď podle své vůle smýšlení všech národů i těch, kdo jim vládnou,
— aby upřímně usilovali o společné dobro všech.
Upevni zbožnost těch, kdo všechno opustili a následovali Krista,
—	aby vydávali dobré svědectví o svatosti církve
a jejich život byl příkladem pro ostatní.
Ty jsi stvořil všechny lidi k svému obrazu,
— dej, ať uznají, že jsou si všichni rovni.
Přiveď všechny bloudící k poznání tvého přátelství a tvé pravdy
— a nauč nás pomáhat jim na cestě k tobě.
Uveď zemřelé do své slávy,
— ať tě společně chválí navěky.
Otče náš.
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Čtvrtek 2. týdne

Závěrečná modlitba
Bože, uchovej své církvi horlivost v konání dobra, ° pomáhej jí ve věcech
časných † a dej, ať v tom vidí záruku, že ji dovedeš k hodnotám věčným. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 2. TÝDNE



 59, 198, M: 22

Krátké čtení
Jak 4, 7–8a.10
Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže
k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Krátké responsorium
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   ²      (Lk 16,S 25):



J
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Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa,
Lazar naproti tomu špatně.
VIIIG

rus

U Ú  S

simí-li-ter mala.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Boháč, který nedal Lazarovi ani drobty chleba, || prosil o kapku vody.

Prosby
Připomeňme si Boží milosrdenství, které nás osvěcuje milostí Ducha
svatého, abychom zářili skutky spravedlnosti a víry. Modleme se:
R. Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.
Původce a zdroji vší svatosti, skrze eucharistické tajemství
spoj těsněji s Kristem biskupy, kněze a jáhny,
— aby v nich den ze dne rostla milost, kterou přijali vkládáním rukou.

Doba postní I407

Uč své věřící, ať se důstojně a činně účastní
bohoslužby slova a eucharistické oběti,
— aby v životě a v jednání uchovávali to, co přijali vírou a svátostí.
Dej, ať uznáváme důstojnost každého člověka,
vykoupeného krví tvého Syna,
— abychom si vážili svobody a přesvědčení svých bratří.
Dej, ať lidé krotí nemírnou žádost po věcech pozemských,
— a pomáhají těm, kdo mají nouzi.
Smiluj se nad věřícími, které jsi dnes povolal z tohoto života k sobě,
— a uděl jim dar věčné blaženosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo se k tobě kajícně
navracejí: ° obrať k sobě naše srdce a dej nám novou sílu Ducha svatého, †
ať jsme pevní ve víře a horliví v konání dobra. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 2. TÝDNE

 59, 201, M: 14

Krátké čtení
Jak 5, 16.19–20
Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši
před smrtí a přikryje množství hříchů.
Krátké responsorium
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Pátek 2. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu,
protože jej považoval za proroka.

AG 430

    :
 J      
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III a

    

(Mk 12, 12; Mt 14, 5)

phé-tam e- um ha-bébant.

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Hleděli se Ježíše zmocnit, †|| ale měli strach z lidu, | protože ho
považoval za proroka.

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě v tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnosti, ° abychom se v této post
ní době očistili pokáním † a připravili se oslavit velikonoce s čistým srdcem
a vnitřní pravdivostí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Doba postní I409

3. NEDĚLE POSTNÍ

 57

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 433
(Žl 50, 20)

                   
  
F ac benı́gne in bona volun
 táte tu-a: ut ædi-ficén tur, Dómi                    
   


   

Oblaž, Pane, svou dobrotou Sión, zbuduj zas hradby Jeruzaléma.
III a

ne, muri Ierúsalem.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Obraťte se || a věřte evangeliu, praví Pán.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Obraťte se || a věřte evangeliu, praví Pán.
A.2. Děkovnou oběť přinesu ti || a jméno Páně vzývat chci.
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!“
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3. NEDĚLE POSTNÍ – 1. VCH

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Děkovnou oběť přinesu ti || a jméno Páně vzývat chci.
A.3. Nikdo mi nemůže vzít život, †|| ale já ho dávám sám od sebe | a zase
ho přijmu nazpátek.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
III a

F

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

                   

ac benı́gne

   
   

ne, muri Ierúsalem.

 

in bona vo luntáte tu-a: ut ædi-ficéntur, Dómi-
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Krátké čtení
2 Kor 6, 1–4a
Napomínáme vás, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! Bůh přece říká:
„V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je
ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v ničem nedáváme
pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, ale ve všem se prokazujeme
jako Boží služebníci.
Krátké responsorium



A



   S Ú

  S   S 8
 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
 
8
  H S  S  J      S Ú


   

 

 



H S     S   S    S

tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.

Popř. responsorium prolixum Loquens Ioseph (AG 431).

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 439
(Jan 4, 23)

             S SK · S 
V eri adora# tóres # adorábunt Patrem# in spíritu et veritáte.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 

Opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdo se napije vody, kterou mu dám já, || nebude žíznit navěky,
praví Pán.

8
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Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

S  ²  S

AG 446

  J   8

„Zbořte tento chrám,“ praví Pán, „a ve třech dnech jej zase postavím!“
Řekl to však o chrámu svého těla.
(Jan 2, 19.21)
V

S

   





   S   Û S    K     S 
di-ficábo il# lud: hoc autem
# dicé# bat de templo córporis su-i.
       EB EB     EB EB   EB 

ólvite templum hoc, dicit Dóminus, et post trídu-um re-æ-

7

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš řekl: Jděte s tím odtud! || Nedělejte z domu mého Otce tržnici.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 414

Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!
V těchto dnech se tedy ve všem prokazujme jako Boží služebníci
všestrannou vytrvalostí, ve bděních, v postech, upřímnou láskou. (2 Kor 6, 2.4.5.6)

  S ²     Ú S֔  S  S  T 7
E cce nunc tempus acceptá-bile, ecce nunc di-es salútis: in
 S ß   Ú      Ú  K  T Û     T S  J 7
his ergo di- é-bus exhibe-ámus nos sicut De-i minístros, in multa
 Ú  S Ú    J      ·  TӪÚ ֔  
8
pa-ti-énti- a, in # vigí-li-# is, in ieiúni-is, # et in caritá- te non ficta.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Říkám vám: Když se neobrátíte, || všichni podobně zahynete.
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Prosby
Děkujme Kristu Pánu, že se stal naším učitelem, vzorem a bratrem.
Snažně ho prosme:
R. Pane, oživuj svůj lid.
Kriste, stal ses nám podobným ve všem kromě hříchu,
—	nauč nás radovat se s radujícími a plakat s plačícími,
aby naše láska stále rostla.
Dej nám pochopit, že sytíme tebe, když podáváme pokrm hladovému,
— a že dáváme pít tobě, když podáváme nápoj žíznivému.
Tys vzkřísil Lazara ze spánku smrti,
—	učiň, aby se všichni, kdo hříchem zemřeli,
vírou a kajícností navrátili k životu.
Dej, ať tě lidé horlivě a dokonale následují
— podle příkladu Panny Marie a svatých.
Probuď zemřelé k životu ve slávě,
— aby se věčně těšili z tvé lásky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, † ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; ° pohleď, jak ve
svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, † ukaž na nás své
veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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3. neděle postní – 2. VCh

3. NEDĚLE POSTNÍ

 57

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Je se mnou Pán, a proto nemám strachu: co by mi mohli udělati lidé?

AG 433
(Žl 117, 6)

                  

D ominus mihi adı́u-tor est:
non timébo
quid fáci-at mihi

                     
VIIIG

 

homo.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pane, všemohoucí králi, †|| vysvoboď nás pro své jméno | a uděl
nám milost pokání.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pane, všemohoucí králi, †|| vysvoboď nás pro své jméno | a uděl
nám milost pokání.
A.2. Byli jsme vykoupeni drahou krví Krista, || neposkvrněného Beránka.

A.
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Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, *
v shromážděném kruhu spravedli
vých.
Neboť skutky Páně veliké, * dra
hocenné všem, kdo z nich se těší.
Slavné, mocné jeho konání, * věčně
trvá jeho spravedlnost.
Činil divy hodné paměti, * pře
dobrý je Pán a milosrdný.
Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
na věky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu v činech zjevil moc, *
když državy pohanů jim vydal.

Dílo jeho rukou věrnost, řád, * jeho
zákony vždy spolehlivé:
stanoveny navždy, na věky, * poctivě a pevně zachovány.
Vykoupení seslal pro svůj lid, † na
věky s ním sjednal úmluvu; * jeho
jméno hrozné je a svaté.
Bázeň z Boha – pramen moudrosti: † rozumně si vede, kdo jí
dbá, * jeho sláva trvá do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Byli jsme vykoupeni drahou krví Krista, || neposkvrněného Beránka.
A.3. On nesl naše utrpení, || obtížil se našimi bolestmi.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
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
1 Kor 9, 24–25
Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu že
získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit
nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali
věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!
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3. neděle postní – 2. VCh

   S Ú

Krátké responsorium

  S   S 8
 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
 
8
  H S  S  J      S Ú


   

 

 



H S     S   S    S

tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 439
(Jan 4, 23)

             S SK · S 
V eri adora# tóres # adorábunt Patrem# in spíritu et veritáte.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 

Opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. 
VIIIG

8

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo. †|| Té ženě pak říkali:
Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, | vždyť sami jsme ho
slyšeli a víme, že je to skutečně Spasitel světa.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 446

S  ²  S

  J   8

„Zbořte tento chrám,“ praví Pán, „a ve třech dnech jej zase postavím!“
Řekl to však o chrámu svého těla.
(Jan 2, 19.21)
V

S

   





   S   Û S    K     S 
di-ficábo il# lud: hoc autem
# dicé# bat de templo córporis su-i.
       EB EB     EB EB   EB 

ólvite templum hoc, dicit Dóminus, et post trídu-um re-æ-

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když byl Ježíš v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, †|| mnoho
jich uvěřilo v jeho jméno, | když viděli znamení, která konal.

7
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Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 414

Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!
V těchto dnech se tedy ve všem prokazujme jako Boží služebníci
všestrannou vytrvalostí, ve bděních, v postech, upřímnou láskou. (2 Kor 6, 2.4.5.6)

  S ²     Ú S֔  S  S  T 7
E cce nunc tempus acceptá-bile, ecce nunc di-es salútis: in
 S ß   Ú      Ú  K  T Û     T S  J 7
his ergo di- é-bus exhibe-ámus nos sicut De-i minístros, in multa
 Ú  S Ú    J      ·  TӪÚ ֔  
8
pa-ti-énti- a, in # vigí-li-# is, in ieiúni-is, # et in caritá- te non ficta.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Vinař řekl majiteli vinice: || Nech tu ten fíkovník ještě tento rok; |
okopám ho a pohnojím, | snad příště ovoce ponese.

Prosby
Chvalme Boha Otce, neboť on chtěl, aby se vyvolený lid znovu zrodil
skrze Krista, Boží Slovo, které trvá navěky. Zbožně ho prosme:
R. Bože, buď milostiv svému lidu.
Milosrdný Bože, slyš naše pokorné prosby,
které ti přednášíme za všechen tvůj lid,
— ať touží po tvém slově ještě více než po tělesném pokrmu.
Nauč nás opravdově a účinně milovat náš národ a všechny lidi bez rozdílu
— a stále usilovat, aby žili v míru a spokojenosti.
Ujmi se všech, kdo mají být křtem znovuzrozeni,
— aby se stali živými kameny v budově tvé církve.
Tys pohnul Jonášovým kázáním obyvatele města Ninive k pokání,
— obrať Kristovým slovem srdce hříšníků.
Dej umírajícím milost, aby šli s důvěrou vstříc Kristu Soudci,
— a navěky se radovali, že tě vidí tváří v tvář. 
Otče náš.

418

Pondělí 3. týdne

Závěrečná modlitba
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, † ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; ° pohleď, jak ve
svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, † ukaž na nás své
veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 3. TÝDNE

 59, 204, M: 11

Krátké čtení
Řím 12, 1–2
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Krátké responsorium
 372
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.



Antifona ke kantiku Panny Marie

 ß    Ú
²    S J
I esus autem# tránsi-ens per médi-# um illórum, ibat.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

Ježíš však prošel jejich středem a ubíral se dál.
Ig

AG 437
(Lk 4, 30)

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš prošel jejich středem || a ubíral se dál.

Prosby
Pokorně vzývejme Pána Ježíše Krista, neboť on nás osvobodil od hříchů:
R. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.
Kriste, prosíme tě za tvou svatou církev: tys za ni vydal
sám sebe, abys ji očistil a posvětil křtem,
— nepřestávej ji očišťovat a obnovovat pokáním.

7
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Dobrý Učiteli, ukaž mladým lidem správnou životní cestu
— a dej jim sílu, aby po ní šli a dobře se jim dařilo.
Tys léčil všechny neduhy; posilni důvěru nemocných a uzdrav je
— a nás posiluj, abychom se o ně dobře starali.
Připomínej nám důstojnost, ke které jsi nás povolal křtem,
— abychom stále žili pro tebe.
Uděl zemřelým pokoj a slávu
— a také nám jednou dej, abychom s tebou kralovali.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, očišťuj a upevňuj svou církev, † a protože bez tvé pomoci
neobstojí, stále ji veď svou milostí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 3. TÝDNE

 59, 207, M: 22

Krátké čtení
Jak 2, 14.17.18b
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je
sama o sobě mrtvá. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze
svých skutků mohu dokázat svou víru.
Krátké responsorium
 372
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
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Úterý 3. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

„Služebníku! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil.
Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem,
jako jsem se smiloval já nad tebou?“ praví Pán.

AG 601

  S S ² @ U Ú Ú  ²  ֕   UÚ Ú  ² 8
S erve nequam
omne dé-bi-tum di-mísi tibi, quó- ni- am ro
S
Ú Ú Ú  ²   T  ² S    
 S   U
  7
gásti me. Nonne ergo opórtu-it et te miseréri consérvi tu-i, si- cut
 ²J   ² S   
8

(Mt 18, 32–33)

VIIIG

#
#
#
   U    Ú S  EB EB S EB        BE 

et ego tu-i misértus sum? dicit Dóminus.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jestliže svému bratru ze srdce neodpustíte, || ani můj nebeský Otec
vám neodpustí.

Prosby
Pán Ježíš nás naučil překonávat pokušení bděním a modlitbou. Prosme ho:
R. Shlédni na nás, Pane, a smiluj se.
Ježíši Kriste, tys řekl, že jsi uprostřed těch,
kdo se ve tvém jménu shromáždí k modlitbě,
— dej, ať se modlíme k Otci ve spojení s tebou
a v jednotě, kterou vytváří Duch svatý.
Nebeský Ženichu církve,
chraň svou milovanou církev od každé poskvrny,
— a veď ji, aby žila nadějí a silou Ducha svatého.
Ty miluješ každého člověka;
učiň nás horlivými ve službě bližním, jak jsi to každému z nás uložil,
— aby tak všem zazářilo světlo tvého učení.
Kníže pokoje, dej, ať se ve světě šíří tvůj mír,
— aby bylo vidět, že jsi stále uprostřed nás.
Otevři všem zemřelým bránu do blažené věčnosti,
— aby mohli vstoupit do místa neporušitelnosti a slávy.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ° provázej nás svou milostí † a pomáhej nám, abychom
ti oddaně sloužili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 3. TÝDNE

 59, 210, M: 22

Krátké čtení
Flp 2, 12b–15a
Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to,
že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte
všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny.
Krátké responsorium
 372
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 438

   ³ S                 8
A udí-te # et EBinEBtel# lígite tradi-ti-ónes
quas Dóminus dedit vobis.
#
   U    Ú S S EB        EB 

Slyšte a pochopte učení, které vám předal Pán.
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdo se bude Božími přikázáními řídit a jim učit, || bude
v nebeském království veliký.

Prosby
Bůh je moudrý a všemohoucí, ví, co potřebujeme, a chce nám to dát;
musíme však především hledat jeho království. Proto ho prosme:
R. Přijď království tvé a jeho spravedlnost.
Otče svatý, tys nám dal Krista za pastýře našich duší;
buď s pastýři i s lidem, svěřeným jejich péči,
— ať stádci nechybí péče pastýře, ani pastýřům poslušnost stádce.
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Čtvrtek 3. týdne

Přiměj křesťany, ať s bratrskou láskou pomáhají nemocným
— a tuto službu ať chápou jako službu tvému Synu.
Přiveď do své církve ty, kdo dosud nevěří evangeliu,
— aby i skrze ně tvá církev rostla a zdokonalovala se v lásce.
Dej nám hříšníkům dosáhnout tvého odpuštění
— a zároveň i smíření s tvou církví.
Dej, ať zemřelí vejdou do věčného života,
— aby mohli být navěky s tebou.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať se cvičíme v postní kázni a živíme tvým
slovem, ° aby nás sebeovládání připravilo k věrnému plnění tvé vůle †
a společná modlitba aby nás vedla k trvalému spojení s tebou. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 3. TÝDNE



 59, 213, M: 22

Krátké čtení
Jak 4, 7–8a.10
Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže
k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 436
Jedna žena ze zástupu na něho zvolala: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy,
které tě kojily!“ Ježíš však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo
a zachovávají ho.“ 
(Lk 11, 27–28)

  U  Ú  S Ú  K     ֔    S  :
E xtóllens quædam mú-li-er vocem de turba dixit: Be-á-tus
  Û  ·   S  S ²     T ֙   8
venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At Iesus dixit e-i:
  S     S   S ²     T Û     8
Quinímmo be-# áti, qui
# áudi-unt verbum
# De-i, et custó-di-unt illud.
VIIIG

E



Û  ·  S  S ²  
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 T ֙   8
venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At Iesus dixit e-i:
  S     S   S ²     T Û     8
Quinímmo be-# áti, qui
# áudi-unt verbum
# De-i, et custó-di-unt illud.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 
xtóllens quædam mú-li-er vocem de turba dixit: Be-á-tus

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jedna žena ze zástupu zvolala: || Blahoslavený život, který tě nosil,
a prsy, které tě kojily. | Ježíš však řekl: | Spíše jsou blahoslavení ti,
kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

Prosby
Kristus Pán nám dal nové přikázání, abychom se navzájem milovali.
Prosme ho:
R. Pane, rozmnož lásku svého lidu.
Dobrý Mistře, nauč nás milovat tebe v našich bratřích
— a tím, co prokazujeme jim, sloužit tobě.
Tys na kříži vyprošoval od Otce milost pro své katy,
— nauč nás milovat nepřátele a modlit se za ty, kdo nám činí příkoří.
Skrze tajemství svého těla a krve rozmnož naši lásku, statečnost a důvěru,
— posiluj malátné, potěšuj zarmoucené
a vlej naději těm, které svírá úzkost.
Ty jsi světlo světa; dals uvidět světlo slepému od narození,
když se podle tvého příkazu umyl v rybníku Siloe,
— osviť katechumeny křestním obmytím a slovem života.
Nasyť zemřelé svou věčnou láskou
— a také nás připočti k svým vyvoleným.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Pokorně tě prosíme, Bože, dej, ať stále hlouběji pronikáme do velikonočního tajemství, † abychom blížící se svátky našeho vykoupení slavili s opravdovou zbožností. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Pátek 3. týdne

PÁTEK 3. TÝDNE

 59, 216, M: 22

Krátké čtení
Jak 5, 16.19–20
Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši
před smrtí a přikryje množství hříchů.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 439
(Jan 4, 23)

             S SK · S 
V eri adora# tóres # adorábunt Patrem# in spíritu et veritáte.
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 

Opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Milovat bližního jako sám sebe || je víc než všechny oběti a dary.

Prosby
Ježíš Kristus nás posvětil svou vlastní krví. Prosme ho:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Náš Vykupiteli, pro své utrpení dej věřícím sílu k sebezapírání,
podpírej je, když musí bojovat proti zlu a překonávat překážky,
a upevni v nich naději,
— aby jim nic nestálo v cestě a mohli se připravit
na slavnost tvého vzkříšení.
Pomoz křesťanům, aby správně chápali tvou vůli,
přinášeli lidem zvěst o tobě
— a potvrzovali ji svědectvím vroucí víry, naděje a lásky.
Posiluj svou mocí všechny sklíčené
— a nám dej, abychom je uměli bratrsky potěšit.

8
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Pouč věřící, ať ve svých strastech vidí účast na tvém utrpení,
— aby se na nich zjevilo blahodárné působení tvé milosti.
Původce života, pamatuj na ty, kdo z tohoto světa odešli,
— a přiveď je k slávě vzkříšení.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, dobrotivý Bože, vlej nám do srdce svou milost, ° abychom ovládali sklony lidské slabosti † a dovedli žít podle tvých přikázání. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

4. NEDĚLE POSTNÍ

 57

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pak se ti zalíbí v obětech řádných,
když se odvrátíš tváří od mých hříchů.
VII a

T

         

AG 441
(Žl 50, 21.11)

       
 

unc acceptá- bis sacrifı́ci-um iustı́-ti-æ, si avérteris fáci-em

         
tu- am a peccátis me-is.
                  











Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. S radostí se vydáme || do Pánova domu.
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných bra
nách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!

Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
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Ať v tvých hradbách rozhostí se
pokoj * a v tvých domech bezpečí
ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!

4. NEDĚLE POSTNÍ – 1. VCH

Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. S radostí se vydáme || do Pánova domu.
A.2. ~Probuď se, spáči, || vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.
Žalm 129 (130)
Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je sli
tování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho pro
vinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Probuď se, spáči, || vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.
A.3. Bůh nás miloval svou velikou láskou †|| a když jsme byli mrtví pro
své hříchy, || přivedl nás k životu zároveň s Kristem.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.

Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
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takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.

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

         

VII a

T

       
 

unc acceptá- bis sacrifı́ci-um iustı́-ti-æ, si avérteris fáci-em


         
tu- am a peccátis me-is.
 čtení

         Krátké

2 Kor 6, 1–4a





   




  nadarmo!


Napomínáme vás, abyste nepřijali milost Boží
Bůh přece říká:

„V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je
ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v ničem nedáváme
pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, ale ve všem se prokazujeme
jako Boží služebníci.
Krátké responsorium



A



   S Ú

  S   S 8
 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
 
8
  H S  S  J      S Ú


   

 

 



H S     S   S    S

tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.

Popř. responsorium prolixum Audi Israel (AG 440).
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4. NEDĚLE POSTNÍ – 1. VCH

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

 U T K      

 

Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a teď vidím.

AG 447
(Srov. Jan 9, 11)

   8
#
#




S

B
E
B
E



²T
EB  EB EB ²
   S       T

culos me-os, et modo víde-o.
III a

I

lle homo, qui dícitur Iesus, lutum fecit ex sputo: et linívit ó-

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mistře, kdo zhřešil; †|| on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil
slepý? | Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, | ale mají
se na něm zjevit Boží skutky.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 524

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

  Û  S               S  7

S ic De-Úus diléxit mundum, ut Fí-li-um su-um unigé- nitum da  T
     J ¸ S Ú

  S    7
ret, ut omnis, qui credit in ipsum,
#  EB EB # non pér-e-at, sed# há-be-at vi  Ú     U    Ú S S EB        EB 

(Jan 3, 16)

VIIIG

tam ætérnam.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, || tak musí být vyvýšen Syn
člověka, | aby každý, kdo v něho věří, | měl skrze něho život věčný.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 432

Otec nařídil svým služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho,
dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!“
(Lk 15, 22)

 U       S    ³S   S  Ú T  8
D ixit autem pater ad servos su-os: Ci- to proférte sto-lam pri           ß         8
mam, et indú-ite illum, et date ánulum# in ma
# nu eius, et calce# a   K  Û       U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

³S   S  Ú T 





8
U


S
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D ixit autem pater ad servos su-os: Ci- to proférte sto-lam pri           ß         8
mam, et indú-ite illum, et date ánulum# in ma
# nu eius, et calce# a   K  Û       U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

ménta in pé-dibus eius.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: †|| Otče, zhřešil jsem
proti Bohu i proti tobě; | už nejsem hoden, abych se nazýval tvým
synem.

Prosby
Děkujme Bohu za to, že se stará o všechny. Vzývejme ho a prosme:
R. Bože, dej spásu vykoupeným.
Bože, ty jsi pramenem všech milostí a zdrojem pravdy;
naplň svými dary sbor biskupů
— a věřící jim svěřené zachovej v apoštolské nauce.
Vlej svou lásku všem, kdo jedí z tvého stolu jeden chléb života,
— aby tvá církev byla stále pevnějším společenstvím.
Pomoz nám překonat v sobě starého člověka a jeho skutky,
— abychom se stali novým člověkem podle vzoru Kristova.
Odpusť hříchy všem, kdo konají pokání,
— a dej jim podíl na smírné oběti Kristově.
Dej těm, kdo zemřeli v přátelství s tebou, aby tě navěky chválili v nebi,
— a dopřej i nám,
abychom tě jednou mohli chválit společně s nimi. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ
naše vykoupení; ° oživ víru svého lidu, † abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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4. neděle postní – 2. VCh

4. NEDĚLE POSTNÍ

 57

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pane, máš moc vyrvat nás z rukou smrti,
vysvobodit nás, Pane náš.
VIIIG

P



  

AG 442

 

             
otens es, Dómine, erı́pe re nos de manu mortis: liberáre
        





   
     

(Srov. Dan 3, 17)

nos, De-us noster.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. On je Bohem ustanovený soudce || nad živými i mrtvými.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. On je Bohem ustanovený soudce || nad živými i mrtvými.
A.2. Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, || nestane se, aby zakolísal.
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Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude požehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, || nestane se, aby zakolísal.
A.3. Bůh naplnil, co předem oznámil ústy všech proroků, || že jeho
Pomazaný musí trpět.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
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
1 Kor 9, 24–25
Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu že
získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit
nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali
věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!
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Krátké responsorium
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 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
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tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby.

 

 Nebot’.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Shlédni.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

 U T K      

 

Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a teď vidím.

AG 447
(Srov. Jan 9, 11)

   8
I lle homo, qui dícitur Iesus, lutum fe# cit ex sputo: et liní# vit ó   S        T    S  EB EB ² T    EB   EB EB ²

culos me-os, et modo víde-o.
III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Od věků nebylo slýcháno, †|| že by někdo otevřel oči slepému od
narození, | jenom Kristus, Boží Syn.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 524

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

  Û  S               S  7

S ic De-Úus diléxit mundum, ut Fí-li-um su-um unigé- nitum da  T
     J ¸ S Ú
  7
S



 
ret, ut omnis, qui credit in ipsum,
non
péreat,
sed há-be-at vi#  EB EB #
#
  Ú     U    Ú S S EB        EB 

(Jan 3, 16)

VIIIG

tam ætérnam.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Doba postní I433

A.

Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, || aby se ukázalo, že jeho
skutky jsou vykonány v Bohu.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 432

Otec nařídil svým služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho,
dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!“
(Lk 15, 22)

 U       S    ³S   S  Ú T  8
D ixit autem pater ad servos su-os: Ci- to proférte sto-lam pri           ß         8
mam, et indú-ite illum, et date ánulum# in ma
# nu eius, et calce# a   K  Û       U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

ménta in pé-dibus eius.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dítě, ty jsi pořád se mnou †|| a všechno, co je moje, je i tvoje. | Ale
máme proč se veselit a radovat, | protože tento tvůj bratr byl mrtev,
a zase žije, | byl ztracen, a je zase nalezen.

Prosby
Kristus přišel sloužit a prokazovat dobrodiní všem. Vzdávejme mu díky
a prosme ho pokorně a s důvěrou:
R. Pane, navštiv svou rodinu.
Pane, buď s biskupy a kněžími, kteří podle tvé vůle vedou a řídí tvou církev,
— aby skrze tebe přivedli všechny k tvému Otci.
Ať tvůj anděl provází všechny, kdo jsou na cestách,
— aby unikli všem nebezpečím a nástrahám.
Nauč nás sloužit našim bližním,
—	abychom následovali tebe, neboť tys nepřišel, aby ti bylo slouženo,
ale abys sám sloužil.
Ať v každém lidském společenství stojí jeden při druhém,
— a tvá přítomnost mezi námi ať je zdrojem naší jednoty a síly.
Buď milosrdný ke všem zemřelým
— a dej jim spatřit svou tvář.
Otče náš.
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Pondělí 4. týdne

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ
naše vykoupení; ° oživ víru svého lidu, † abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 4. TÝDNE

 59, 219, M: 14

Krátké čtení
Řím 12, 1–2
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 600
Poznal tedy otec, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn je živ.“
A uvěřil on i všichni v jeho domě. 
(Jan 4, 53)
III a

  U   ֚ 

  Ú S  

   ֙ 7

        S    S  

  ²   8

sus: fí-li-us
# tu-us vi- vit. Et cré# didit i- pse, et domus eius tota.
  T    S  EB EB ² T    EB   EB EB ²

C

ognóvit ergo pater, qui-a illa ho-ra erat, in qua dixit Ie-

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Otec poznal, že se jeho syn uzdravil právě v tu chvíli, †|| kdy mu
Ježíš řekl: Tvůj syn je živ; | a uvěřil on i všichni v jeho domě.

Doba postní I435

Prosby
Bůh Otec přislíbil ústy svého Syna, že těm, kdo ho budou společně prosit,
splní každé přání. Proto ho s důvěrou prosme:
R. Bože, buď milostiv svému lidu.
Bože, tys skrze Krista naplnil zákon daný Mojžíšovi na hoře Sinaj,
— dej, ať si všichni uvědomí, že je zapsán v jejich nitru,
a ať věrně podle něho žijí.
Ať se představení pečlivě starají o všechny sobě svěřené
— a všichni ať si navzájem pomáhají.
Dej misionářům ducha statečnosti a vytrvalosti
— a pošli jim potřebné spolupracovníky.
Ať v dětech působí tvá milost
— a mládež ať žije bezúhonně a roste v ní tvá láska.
Pamatuj na všechny, kteří zemřeli ve spojení s tebou,
— a dej jim účast na věčném životě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Ve své nevýslovné dobrotě nám, Bože, poskytuješ prostředky ke spáse,
a tak nás neustále obnovuješ; ° veď svou církev, aby v ní dílo tvé milosti
přinášelo užitek, † a dávej jí, co potřebuje na své cestě k tobě. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 4. TÝDNE

 59, 222, M: 11

Krátké čtení
Jak 2, 14.17.18b
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky?
Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je
sama o sobě mrtvá. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze
svých skutků mohu dokázat svou víru.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
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Úterý 4. týdne

  Ú   S Ú  J      Ú       S 7
Q ui me sanum fe-cit, ille mihi præ# cépit: Tolle grabátum# tuH T  EB EB Ú S      S EB EB 



Ú
S




Ú

 J 

Antifona ke kantiku Panny Marie

Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: „Vezmi své lehátko a choď!“

AG 423
(Jan 5, 11)

Ig

um, et ámbula in pace.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jsi uzdraven: už nehřeš, || aby tě nestihlo něco horšího.

Prosby
Pán Ježíš slíbil: „Až budu vyvýšen, přitáhnu všechno k sobě.“ Velebme ho
a zbožně prosme:
R. Pane, přitáhni všechno k sobě.
Dej, Pane, ať všechny přitahuje světlo, které vychází z tajemství tvého kříže,
— aby poznali, že ty jsi cesta, pravda a život.
Všem, kdo po tobě žízní, otevři pramen živé vody,
— aby už nikdy nežíznili.
Veď vědce a umělce svým světlem,
— aby pomáhali lidem nacházet tvé království.
Pohni všechny, kdo se pro hříchy a pohoršení odvrátili od tebe,
— aby se k tobě vrátili a zůstávali v tvé lásce.
Uveď do nebeské vlasti všechny naše zemřelé,
— aby se radovali s blahoslavenou Pannou Marií
a se všemi svatými.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s opravdovou zbožností, ° abychom byli dobře připraveni přijmout velikonoční poselství o našem vy
koupení † a vydávat o něm svědectví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
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STŘEDA 4. TÝDNE

 59, 225, M: 11

Krátké čtení
Flp 2, 12b–15a
Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když
jsem u vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i to, že chcete, i to,
že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte
všecko bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní,
Boží děti bez poskvrny.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 526
(Jan 6, 47)

 Ú
S  Ú S Ú ² S  SS  Ú S  Ӫ Ú ²  8
A - men, a-men di-co# vobis, qui credit in# me ha- bet vi-tam
H

֔    S    Ú T  EB EB Ú S      S EB EB 

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
Ig

æ-térnam.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Já sám ze sebe nemohu dělat nic. †|| Soudím podle toho, co slyším
od Otce, | a můj soud je spravedlivý, praví Pán.

Prosby
Skrze Kristovu krev na kříži prolitou uzavřel Bůh se svým lidem smlouvu
novou a věčnou, a ve svátosti oltářní ji obnovuje. Prosme ho:
R. Bože, požehnej svému lidu.
Veď podle své vůle smýšlení všech národů i těch, kdo jim vládnou,
— aby upřímně usilovali o společné dobro všech.
Upevni zbožnost těch, kdo všechno opustili a následovali Krista,
—	aby vydávali dobré svědectví o svatosti církve
a jejich život byl příkladem pro ostatní.
Ty jsi stvořil všechny lidi k svému obrazu,
— dej, ať uznají, že jsou si všichni rovni.
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Čtvrtek 4. týdne

Přiveď všechny bloudící k poznání tvého přátelství a tvé pravdy
— a nauč nás pomáhat jim na cestě k tobě.
Uveď zemřelé do své slávy,
— ať tě společně chválí navěky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty odměňuješ spravedlivé za jejich zásluhy a hříšníkům odpouštíš
pro jejich pokání; ° milostivě vyslyš naše prosby a pomoz nám, † abychom
s pravou kajícností vyznali své viny a dosáhli odpuštění. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 4. TÝDNE



 59, 228, M: 22

Krátké čtení
Jak 4, 7–8a.10
Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže
k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Vydávám svědectví sám o sobě:
a sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví.

  

AG 450

Û   S J     S S      8
E -go sum qui testimóni-um perhíbe-o de me-ípso: et testimó      J  S  
8
ni-um pérhibet# de me,
# qui misit me,# Pater.

B
E
B
E
   U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

(Srov. Jan 5, 36.37)

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Skutky, které konám, || svědčí, že mě Otec poslal, praví Pán.

Doba postní I439

Prosby
Připomeňme si Boží milosrdenství, které nás osvěcuje milostí Ducha
svatého, abychom zářili skutky spravedlnosti a víry. Modleme se:
R. Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.
Původce a zdroji vší svatosti, skrze eucharistické tajemství
spoj těsněji s Kristem biskupy, kněze a jáhny,
— aby v nich den ze dne rostla milost, kterou přijali vkládáním rukou.
Uč své věřící, ať se důstojně a činně účastní
bohoslužby slova a eucharistické oběti,
— aby v životě a v jednání uchovávali to, co přijali vírou a svátostí.
Dej, ať uznáváme důstojnost každého člověka,
vykoupeného krví tvého Syna,
— abychom si vážili svobody a přesvědčení svých bratří.
Dej, ať lidé krotí nemírnou žádost po věcech pozemských,
— a pomáhají těm, kdo mají nouzi.
Smiluj se nad věřícími, které jsi dnes povolal z tohoto života k sobě,
— a uděl jim dar věčné blaženosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, obracíme se k tobě s pokornou prosbou: ° pomáhej nám, ať usilujeme o vnitřní obnovu a horlivě konáme, co je dobré, † a dej nám sílu,
abychom jednali vždycky podle tvé vůle a dobře se připravili na slavení velikonočních svátků. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 4. TÝDNE

 59, 231, M: 10

Krátké čtení
Jak 5, 16.19–20
Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho
obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši
před smrtí a přikryje množství hříchů.
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Vy na svátky jděte, já na tyto svátky nepůjdu,
protože můj čas se dosud nenaplnil.

AG 456

H
         S Ú   S  J   S 8
V os ascén dite ad di-em festum hunc; e-go non ascén S J S  Ú  
7
 ֔ 
dam, qui-a tem
# pus me-um nondum# advénit.

H
  S    Ú T  EB EB Ú S      S EB EB  

(Jan 7, 8)

ID

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Nikdo nevztáhl na Ježíše ruku, || protože ještě nepřišla jeho hodina.

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě v tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo
podobá tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože, ty znáš naši slabost, a proto nám poskytuješ účinnou pomoc; ° dej,
ať radostně přijímáme, co konáš pro naši záchranu, † a zůstáváme ti věrní
celým svým životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 57

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pohleď, Hospodine, na moji bídu: nepřítel slaví vítězství.

AG 451
(Pláč 1, 9)

                 
V ide, Dómine, afflicti- ónem me-am: quó
ni-am eréctus est

                       
 
VIIIG

inimı́cus me-us.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vložím svůj zákon do jejich srdce, †|| budu jejich Bohem | a oni
budou mým lidem.
Žalm 140 (141)
Pane, za tebou volám, na pomoc
pospěš, * uslyš můj hlas, když tebe
se dovolávám!
Obětním dýmem buď před tebou
modlitba moje, * obětí večerní
moje vztažené ruce!
Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, * k bráně mých rtů svou
spolehlivou hlídku!
Nenech mé srdce, aby se klonilo
ke zlu, * nedopusť, abych provedl
nějakou špatnost

ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví
činí; * z jejich pamlsků ani okusit
nechci!
Poctivý ať si mě bije, zbožný ať
káře, † olejem hříšných však hla
vu si pomazat nedám. * Přes jejich zlobu má modlitba zůstane
stálá.
A kdyby jednou svým soudcům do
rukou padli,* potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.
Tak jako pod pluhem kamínky
vyorané * u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti.

442

Já však, Pane, stále jen za tebou hle
dím, * k tobě se utíkám, nenech zajít
můj život!
Ochraň mě před léčkou, kterou
mi nastražili, * před pastmi, které
mi strojí, kdo pášou jen křivdy!

5. NEDĚLE POSTNÍ – 1. VCH

[Do vlastních sítí ať bezbožní všich
ni padnou, * zatímco já svou cestou
půjdu si dále.]
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vložím svůj zákon do jejich srdce, †|| budu jejich Bohem | a oni
budou mým lidem.
A.2. Všechno to považuji za škodu || ve srovnání s oním nesmírně
cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána.
Žalm 141 (142)

A.

Velikým hlasem k Pánu volám, *
o milost nahlas Pána prosím.
Vylévám před ním svoje nářky, *
svěřuji se mu se svou bídou.
I když můj duch už ve mně chřad
ne, * ty přesto znáš mou každou
stezku.
Na cestě, po které já kráčím, *
tajně mi nastražili léčku.
Pohlédnu vedle sebe vpravo: * není
tu, kdo by chtěl mě chránit.
Nikde už nemám útočiště, * ni
kdo už nedbá na můj život.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Proto já, Pane, k tobě volám † a ří
kám: Tys mé útočiště, * ty jsi můj
úděl v zemi živých!
Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
neboť jsem velmi zbědovaný.
Ochraň mě od mých stihatelů, * na
jejich přesilu jsem slabý.
Vyveď mě šťastně ze žaláře, *
abych tvé jméno mohl chválit!
Poctiví přidají se ke mně, * když ty
mi osvědčíš svou přízeň.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Všechno to považuji za škodu || ve srovnání s oním nesmírně
cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána.
A.3. Ačkoli to byl Syn Boží, || naučil se svým utrpením poslušnosti.
A.
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Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
VIIIG

V


        

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.


        

ide, Dómine, afflicti-ónem me-am: quóni-am eréctus est

  



inimı́cus me-us.

Krátké čtení
1 Petr 1, 18–21
Víte, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po
předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými pomíjejícími věcmi, stříbrem
nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného
beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale
pro vás se objevil teď na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který
ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha
i doufat.
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5. NEDĚLE POSTNÍ – 1. VCH

   S Ú

Krátké responsorium
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 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
 
  H S  S  J      S Ú
   

 



 372

tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby. etc.

Popř. responsorium prolixum Multiplicati sunt (AG 450).

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Pane, kdybys tu byl, Lazar by byl neumřel:
nyní již čtvrtý den zapáchá v hrobě.

AG 449

  S     ֔ 

 S Ú ֔    8
D ómine, si fu-ísses hic, Lázarus non esset mórt-u-us: ecce
 S Ü

7
 T
²  S ֔S  Ú  
iam fœtet quat
# ridu-ánus in monu-mén
# to.
  S    Ú H T  EB EB Ú S       EB EB 

(Srov. Jan 11, 32.39)

Ia

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Náš přítel Lazar spí, || ale jdu, abych ho probudil.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

Nyní oslav ty mne u sebe, Otče,
slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
Ig



 J H ²    T 
S



 ²

 SK Ú
T  Ú 

bu-i pri-us quam
# mundus fí-eret. #
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

C



AG 459



8

(Jan 17, 5)

7

larí-fi-ca me Pa-ter a-pud temetípsum, claritáte, quam há-

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, †|| zůstane
samo; | odumře-li však, přinese hojný užitek.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 441

  T    Ú Ú K ֔ S    Ú  T     8
N emo te condemná-vit, mú- li-er? Nemo, Dómine. Nec ego
  ß Ú S ² S  Ú  ² S ²
8
 re.
te condem
nábo:
iam
ám
plius
noli
pec
cá
#
#



S

B
E
B
E




 T
²T
EB  EB EB ²

Ženo, nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane.“
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

(Jan 8, 9–10)

III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš se sehnul a psal prstem na zem. †|| Potom řekl: Kdo z vás je
bez hříchu, | ať první hodí po ní kamenem!

Prosby
Děkujme Kristu Pánu, že se stal naším učitelem, vzorem a bratrem.
Snažně ho prosme:
R. Pane, oživuj svůj lid.
Kriste, stal ses nám podobným ve všem kromě hříchu,
— nauč nás radovat se s radujícími a plakat s plačícími,
aby naše láska stále rostla.
Dej nám pochopit, že sytíme tebe, když podáváme pokrm hladovému,
— a že dáváme pít tobě, když podáváme nápoj žíznivému.
Tys vzkřísil Lazara ze spánku smrti,
— učiň, aby se všichni, kdo hříchem zemřeli,
vírou a kajícností navrátili k životu.
Dej, ať tě lidé horlivě a dokonale následují
— podle příkladu Panny Marie a svatých.
Probuď zemřelé k životu ve slávě,
— aby se věčně těšili z tvé lásky.
Otče náš.
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5. neděle postní – 2. VCh

Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; °
dej nám svou milost, † abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé
lásce. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 57

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

      S J             Ú K8
I udicásti, Dómine, causam ánimæ# me-æ; defénsor vi# tæ me-æ,
         S     EB  EB EB       EB   EB 

Vedl jsi, Pane, spor mé duše, můj život jsi vykoupil.

AG 451
(Pláč 3, 58)

IVA

Dómine, De-us me-us.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jako byl vyvýšen had na poušti, || tak musí být vyvýšen Syn člověka.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu
krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Jako byl vyvýšen had na poušti, || tak musí být vyvýšen Syn člověka.
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A.2. Pán zástupů zachraňuje a vysvobozuje, || přichází a přináší spásu.
Žalm 113A (114)
Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění skálu, *
křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán zástupů zachraňuje a vysvobozuje, || přichází a přináší spásu.
A.3. On však byl proboden pro naše hříchy, †|| rozdrcen pro naše viny, |
jeho rány nás uzdravily.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic ne
upřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
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
1 Petr 5, 10–11
Bratři, nám bylo posláno slovo o spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo Ježíš je. A když ho odsoudili, vyplnili tím
jen to, co říkali proroci – jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm
nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit.
Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do
hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
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5. neděle postní – 2. VCh
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Krátké responsorium
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 Shlédni na nás, Pane, a smiluj se, * nebot’ jsme zhřeši-li pro- ti
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tobě.  Shlédni.  Vyslyš, Kriste, naše pokorné prosby. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Pane, kdybys tu byl, Lazar by byl neumřel:
nyní již čtvrtý den zapáchá v hrobě.

AG 449

  S     ֔ 

 S Ú ֔    8
D
ómine, si fu-ísses hic, Lázarus non esset mórt-u-us: ecce
 S Ü
 ֔S  Ú
S
7

 T
²
 
iam fœtet quat
# ridu-ánus in monu-mén
# to.
  S    Ú H T  EB EB Ú S       EB EB 

(Srov. Jan 11, 32.39)

Ia

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, || který má přijít na svět.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 459

Nyní oslav ty mne u sebe, Otče,
slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.
Ig



 J H ²    T 
S



 ²

 SK Ú
T  Ú 

bu-i pri-us quam
# mundus fí-eret. #
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

C



8
7

larí-fi-ca me Pa-ter a-pud temetípsum, claritáte, quam há-

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.



(Jan 17, 5)

Až budu ze země vyvýšen, || potáhnu všechny lidi k sobě.

Doba postní I449

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 441

  T    Ú Ú K ֔ S    Ú  T     8
N emo te condemná-vit, mú- li-er? Nemo, Dómine. Nec ego
  ß Ú S ² S  Ú  ² S ²
8


te condem
# ná- bo: iam ámpli-us# no-li peccáre.
  T    S  EB EB ² T    EB   EB EB ²

Ženo, nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane.“
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

(Jan 8, 9–10)

III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ženo, kam se poděli? †|| Nikdo tě neodsoudil? | Nikdo, Pane. | Ježíš
řekl: Ani já tě neodsuzuji. | Jdi a od nynějška už nehřeš!

Prosby
Chvalme Boha Otce, neboť on chtěl, aby se vyvolený lid znovu zrodil
skrze Krista, Boží Slovo, které trvá navěky. Zbožně ho prosme:
R. Bože, buď milostiv svému lidu.
Milosrdný Bože, slyš naše pokorné prosby,
které ti přednášíme za všechen tvůj lid,
— ať touží po tvém slově ještě více než po tělesném pokrmu.
Nauč nás opravdově a účinně milovat náš národ a všechny lidi bez rozdílu
— a stále usilovat, aby žili v míru a spokojenosti.
Ujmi se všech, kdo mají být křtem znovuzrozeni,
— aby se stali živými kameny v budově tvé církve.
Tys pohnul Jonášovým kázáním obyvatele města Ninive k pokání,
— obrať Kristovým slovem srdce hříšníků.
Dej umírajícím milost, aby šli s důvěrou vstříc Kristu Soudci,
— a navěky se radovali, že tě vidí tváří v tvář.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; °
dej nám svou milost, † abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé
lásce. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Pondělí 5. týdne

PONDĚLÍ 5. TÝDNE

 59, 174, M: 14

Krátké čtení
Řím 5, 8–9
Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme
ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.
Krátké responsorium
 372



 

A

  SÚ

Û S  





 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 441

  T    Ú Ú K ֔ S    Ú  T     8
N emo te condemná-vit, mú- li-er? Nemo, Dómine. Nec ego
  ß Ú S ² S  Ú  ² S ²
8


te condem
# ná- bo: iam ámpli-us# no-li peccáre.
  T    S  EB EB ² T    EB   EB EB ²

„Ženo, nikdo tě neodsoudil?“ „Nikdo, Pane.“
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

(Jan 8, 9–10)

III a

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Nejenom já svědčím sám o sobě, †|| ale svědčí o mně také Otec, |
který mě poslal, praví Pán.

Prosby
Pokorně vzývejme Pána Ježíše Krista, neboť on nás osvobodil od hříchů:
R. Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.
Kriste, prosíme tě za tvou svatou církev:
tys za ni vydal sám sebe, abys ji očistil a posvětil křtem,
— nepřestávej ji očišťovat a obnovovat pokáním.
Dobrý Učiteli, ukaž mladým lidem správnou životní cestu
— a dej jim sílu, aby po ní šli a dobře se jim dařilo.
Tys léčil všechny neduhy; posilni důvěru nemocných a uzdrav je
— a nás posiluj, abychom se o ně dobře starali.
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Připomínej nám důstojnost, ke které jsi nás povolal křtem,
— abychom stále žili pro tebe.
Uděl zemřelým pokoj a slávu
— a také nám jednou dej, abychom s tebou kralovali.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, ty nám otvíráš nekonečné bohatství své milosti a naplňuješ nás svým
požehnáním; ° pomáhej nám, ať usilujeme o nový způsob života a nevracíme se k tomu, co je staré a špatné, † aby se jednou na nás zjevila sláva
tvého království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 5. TÝDNE

 59, 177, M: 11

Krátké čtení
1 Kor 1, 27b–30
Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty,
které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec
nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný
smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jsme
spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti,
spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Ten, který mě poslal, je se mnou.
Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.
Ig



Q





S ³

 


·     S

    SK S Ú  
quæ plácita sunt
# e-i, fáci-o semper.#
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

AG 428

Û8

(Jan 8, 29)

ui me mi-sit, mecum est, et non relíquit me solum: qui-a

7
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Středa 5. týdne

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ten, který mě poslal, je se mnou. †|| Nenechal mě samotného, |
protože já stále konám to, co se mu líbí.

Prosby
Pán Ježíš nás naučil překonávat pokušení bděním a modlitbou. Prosme ho:
R. Shlédni na nás, Pane, a smiluj se.
Ježíši Kriste, tys řekl, že jsi uprostřed těch,
kdo se ve tvém jménu shromáždí k modlitbě,
— dej, ať se modlíme k Otci ve spojení s tebou
a v jednotě, kterou vytváří Duch svatý.
Nebeský Ženichu církve,
chraň svou milovanou církev od každé poskvrny,
— a veď ji, aby žila nadějí a silou Ducha svatého.
Ty miluješ každého člověka;
učiň nás horlivými ve službě bližním, jak jsi to každému z nás uložil,
— aby tak všem zazářilo světlo tvého učení.
Kníže pokoje, dej, ať se ve světě šíří tvůj mír,
— aby bylo vidět, že jsi stále uprostřed nás.
Otevři všem zemřelým bránu do blažené věčnosti,
— aby mohli vstoupit do místa neporušitelnosti a slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, dej nám vytrvalost v plnění tvé vůle, ° abychom svým životem vydávali o tobě svědectví, † a tak aby i v naší době stále více lidí nacházelo cestu k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 5. TÝDNE

 59, 180, M: 11

Krátké čtení
Ef 4, 32 – 5, 2
Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak
i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho
milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za
nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Amen, amen, pravím vám:
Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!

AG 453


        · H ֔ 8
S




A -men, amen² dico vo-bis: si quis sermónem me-um servá ²     Ú
7
²  ֔ 
ve-rit, mortem# non gustá-bit in æ-tér
# num.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

(Jan 8, 51)

Ig

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Proč mi ukládáte o život? †|| Proč chcete zabít člověka, | který vám
mluvil pravdu?

Prosby
Bůh je moudrý a všemohoucí, ví, co potřebujeme, a chce nám to dát;
musíme však především hledat jeho království. Proto ho prosme:
R. Přijď království tvé a jeho spravedlnost.
Otče svatý, tys nám dal Krista za pastýře našich duší;
buď s pastýři i s lidem, svěřeným jejich péči,
— ať stádci nechybí péče pastýře, ani pastýřům poslušnost stádce.
Přiměj křesťany, ať s bratrskou láskou pomáhají nemocným
— a tuto službu ať chápou jako službu tvému Synu.
Přiveď do své církve ty, kdo dosud nevěří evangeliu,
— aby i skrze ně tvá církev rostla a zdokonalovala se v lásce.
Dej nám hříšníkům dosáhnout tvého odpuštění
— a zároveň i smíření s tvou církví.
Dej, ať zemřelí vejdou do věčného života,
— aby mohli být navěky s tebou.
Otče náš.

454

Čtvrtek 5. týdne

Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, osvěť naše srdce očištěné pokáním ° a dej nám dar pravé
zbožnosti, † abychom dosáhli vyslyšení svých proseb. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 5. TÝDNE

 59, 183, M: 11

Krátké čtení
Žid 13, 12–15
Ježíš podstoupil utrpení za branou, aby vlastní krví posvětil lid. Vyjděme
tedy k němu mimo tábor a snášejme urážky jako on! Vždyť tady nemáme
město k trvalému pobytu; to budoucí město hledáme. Skrze něho tedy podávejme Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, které chválí jeho jméno.
Krátké responsorium
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 Volám k tobě, Pane, * smi-luj se nade mnou.  Volám. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 454
Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se. (Jan 8, 56)



S Ú  ֚² S            7
A -braham Pater vester exHsul# távit ut vidéret di-em# me-um:
 
³    Ú   S    Ú T  EB EB Ú S      S EB EB 
Ig

 S³

vidit et gavísus est.

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Není ti ještě ani padesát let – a viděl jsi Abraháma? †|| Amen, amen,
pravím vám: | Dříve než byl Abrahám, já jsem!

Prosby
Kristus Pán nám dal nové přikázání, abychom se navzájem milovali.
Prosme ho:
R. Pane, rozmnož lásku svého lidu.
Dobrý Mistře, nauč nás milovat tebe v našich bratřích
— a tím, co prokazujeme jim, sloužit tobě.

Doba postní I455

Tys na kříži vyprošoval od Otce milost pro své katy,
— nauč nás milovat nepřátele a modlit se za ty, kdo nám činí příkoří.
Skrze tajemství svého těla a krve rozmnož naši lásku, statečnost a důvěru,
— posiluj malátné, potěšuj zarmoucené
a vlej naději těm, které svírá úzkost.
Ty jsi světlo světa; dals uvidět světlo slepému od narození,
když se podle tvého příkazu umyl v rybníku Siloe,
— osviť katechumeny křestním obmytím a slovem života.
Nasyť zemřelé svou věčnou láskou
— a také nás připočti k svým vyvoleným.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, v tebe skládáme všechnu svou naději, ° vyslyš naše prosby
a chraň nás, † odpusť nám všechny hříchy, pomáhej nám, abychom žili
v tvé milosti, a dej nám dosáhnout zaslíbeného dědictví. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 5. TÝDNE

 59, 186, M: 17

Krátké čtení
1 Petr 2, 21b–24
Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali,
on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše
tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na
dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho krvavými
ranami jste uzdraveni.
Krátké responsorium
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Pátek 5. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků.
Pro který z nich mě chcete kamenovat?

AG 456

     S   J        T   Ú Ú K 7
M ulta bona ópera operátus# sumEB EB #vobis: propter quod
# o-pus

         S    ² T S EB        EB 

(Jan 10, 32)

IVA

vultis me occídere?

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jestliže nevěříte mně, || věřte těm skutkům, které konám ve jménu
Božím.

Prosby
Ježíš Kristus nás posvětil svou vlastní krví. Prosme ho:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Náš Vykupiteli, pro své utrpení dej věřícím sílu k sebezapírání,
podpírej je, když musí bojovat proti zlu a překonávat překážky,
a upevni v nich naději,
— aby jim nic nestálo v cestě a mohli se připravit
na slavnost tvého vzkříšení.
Pomoz křesťanům, aby správně chápali tvou vůli,
přinášeli lidem zvěst o tobě
— a potvrzovali ji svědectvím vroucí víry, naděje a lásky.
Posiluj svou mocí všechny sklíčené
— a nám dej, abychom je uměli bratrsky potěšit.
Pouč věřící, ať ve svých strastech vidí účast na tvém utrpení,
— aby se na nich zjevilo blahodárné působení tvé milosti.
Původce života, pamatuj na ty, kdo z tohoto světa odešli,
— a přiveď je k slávě vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty znáš naši křehkost a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů; °
smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění, † abychom byli zbaveni
pout, která nás tíží. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Doba postní I457
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DOBA POSTNÍ II – SVATÝ TÝDEN
KVĚTNÁ NEDĚLE

 61, M: 16

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Pán Hospodin mi přijde na pomoc, a proto vím, že nebudu zahanben.
II

D

   

    


     














  
        

AG 460
(Iz 50, 7)

  

óminus De-us auxi-li-átor me-us: et ı́de-o non sum confú-

sus.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil || a nezmocnili jste se
mě, | nyní však jste mě zbičovali | a vedete mě, abyste mě ukřižovali.
Žalm 118 (119), 105–112
XIV – n(nún)
Mým krokům svítilnou je tvé slovo, *
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním, *
dbát všech tvých správných rozhodnutí.
Těžce svou bídou jsem sužován,
Pane, * dle svého slova mi zachovej
život!
Sliby mých úst, Pane, laskavě
přijmi, * pouč mě o svých rozhodnutích.
Stále můj život je ohrožen zkázou, *
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ať na mne bezbožní nástrahy
líčí, * z cesty tvých příkazů nezabloudím.
Svědectví tvá jsou mým dědictvím
provždy, * neboť jsou radostí mého
srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady pl
nit, * v tom je odměna na věčné
časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil || a nezmocnili jste se
mě, | nyní však jste mě zbičovali | a vedete mě, abyste mě ukřižovali.
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A.2. Pán Bůh mi pomáhá, || nebudu tedy zahanben.
Žalm 15 (16)
Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Na nic nejsou všichni bůžci
země, * ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! † Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy
jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj
úděl. * Osud můj máš v rukou
jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj po
díl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
že mi k srdci mluví za noci.

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li
při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba
i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezku života mi ukazuješ: † naplněnou radost před tvou tváří, *
po tvé pravici slast na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán Bůh mi pomáhá, || nebudu tedy zahanben.
A.3. Pán Ježíš se ponížil †|| a byl poslušný až k smrti, | a to k smrti na
kříži.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Květná neděle – 1. VCh

Krátké čtení
1 Petr 1, 18–21
Víte, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po
předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými pomíjejícími věcmi, stříbrem
nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného
beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale
pro vás se objevil teď na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který
ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha
i doufat.
Krátké responsorium
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 Klaníme se ti, Kriste, * a dobroře- číme ti.  Klaníme. etc.

Popř. responsorium prolixum Circumdederunt me (AG 458).

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 461
Zástupy, které přišly na svátky, volaly Pánu:
„Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ (Srov. Mt 21, 9)
IVE
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S     ٝ  S  J  T  T     ß ² T  8
mino: Benedíctus# qui ve
# nit in nómine Dó# mini. Hosánna in excél  S    Ú T  EB EB S EB       ² ²


urba multa, quæ convénerat ad di-em festum, clamábat Dó-

sis.

Kantikum (tonus IV E) je na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Řekněte siónské dceři: †|| Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, | sedí
na oslu, na oslátku, mláděti soumara.
B: Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, †|| jiní zase větvičky, které
nařezali na polích, | a volali: Hosana na výsostech!
C: Učedníci přehodili pláště přes oslátko a vysadili na ně Ježíše. †||
Jak se ubíral dál, | prostírali mu na cestu své pláště.

Doba postní II461

Prosby
Když se Kristus chystal podstoupit utrpení, zaplakal nad Jeruzalémem, že
nepoznal čas svého navštívení. Litujme svých hříchů a prosme ho:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Tys chtěl shromáždit obyvatele Jeruzaléma
jako kvočna shromažďuje svá kuřátka,
— osviť všechny, aby poznali chvíli, kdy se jich dotkneš svou milostí.
Neopouštěj své vyvolené, kteří se ti zpronevěřili,
— změň naše smýšlení a obrátíme se k tobě.
Svým utrpením jsi přinesl světu milost,
— dej, ať v nás stále působí tvůj Duch,
kterého jsme od tebe dostali při křtu.
Pro své utrpení uděl věřícím sílu k sebeovládání,
— aby rádi spěchali vstříc slavnosti tvého vzkříšení.
Ty kraluješ ve slávě Otcově,
— rozpomeň se na ty, kdo dnes zemřeli.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: † stal se člověkem,
ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži; ° dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, † abychom tvého Syna následovali a měli účast na
jeho vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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KVĚTNÁ NEDĚLE

 61, M: 10

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 460
(Srov. Žl 42, 1)

                     
I údica causam me-am:  defénde, qui-a potens es, Dómine.
                   

Suď, Bože, moji při a haj mě, protože jsi mocný.
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bůh svou pravicí povýšil || zbitého a poníženého.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Bůh svou pravicí povýšil || zbitého a poníženého.
A.2. Krev Kristova nás očišťuje, || abychom mohli sloužit živému Bohu.
Žalm 113B (115)
Nikoli nám, Pane, nikoli nám, † jen
svému jménu zjednej slávu * pro
svoji lásku, pro svou věrnost!

Proč by si měli pohané říkat: *
„Kde vlastně je ten jejich Bůh?“
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Bůh náš ten sídlí na nebesích, * co
se mu zlíbí, to učiní.
Jejich modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama ztvářené.
Ústa mají a nemohou mluvit, * oči
mají a nevidí.
Uši mají a nemohou slyšet, *
nozdry mají a chybí jim čich.
Ruce mají a nehmatají, † nohy mají
a nechodí * a z hrdla nevydají hlas.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvo
ří, * všichni, kdo v modly doufají!
Izrael však ať doufá v Pána, * on je
mu pomocník a štít.
Áronův dům ať doufá v Pána, *
on je mu pomocník a štít.
Kdo Pána ctí, ať doufají v Pána, * on
je jim pomocník a štít.

Pán je nás pamětliv, žehná nám. †
Ať žehná domu Izraele, * ať žehná
domu Áronovu!
Ať žehná těm, kdo Pána ctí, * stejně
tak malým jako velkým!
Pán ať jen rozmnoží váš rod * ve
vás i dále ve vašich synech!
Žehnáni buďte od Pána, * který učinil
nebe i zemi.
Nebe je nebem Pánovým, * avšak
zemi dal dětem lidským.
Nemohou mrtví Pána ctít, * žádný
z těch, kdo v podsvětí sešli.
My chcem však Pána velebit * jak
nyní, tak až do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Krev Kristova nás očišťuje, || abychom mohli sloužit živému Bohu.
A.3. On sám donesl na svém těle naše hříchy na dřevo kříže, || abychom
zemřeli hříchu a žili spravedlnosti.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
Sk 13, 26b–30a
Bratři, nám bylo posláno slovo o spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo Ježíš je. A když ho odsoudili, vyplnili tím
jen to, co říkali proroci – jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm
nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit.
Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do
hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 463
Celý zástup učedníků začal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky,
které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král
ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ 
(Lk 39, 37–38)
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Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Je psáno: Budu bít pastýře || a ovce stáda se rozprchnou. | Ale po
svém vzkříšení vás předejdu do Galileje, | tam mě uvidíte, praví Pán.
B: Buď pozdraven, náš Králi, †|| synu Davidův, Vykupiteli světa! | O tobě
předpovídali proroci, že nám přineseš spásu.
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C: Je o mně psáno: †|| Byl počítán mezi zločince. | Musí se to splnit, už se
to naplňuje.
Prosby
Spasitel lidského pokolení vstoupil do Jeruzaléma, podstoupil utrpení,
a tak vešel do své slávy. Prosme ho pokorně:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme
k tobě ve tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Ujmi se těch, kdo pro naši zlobu ztrácejí chuť k životu,
— jim přispěj na pomoc a nás přiveď k polepšení,
aby zvítězila spravedlnost a láska.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo
podobá tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: † stal se člověkem,
ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži; ° dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, † abychom tvého Syna následovali a měli účast na
jeho vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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PONDĚLÍ
SVATÉHO TÝDNE
Psalmodie

F

  

AG 464
(Iz 50, 6)

         

     
áci-em me-am non a vérti ab increpán
 tibus et conspu-éntibus


                      

Neodvrátil jsem tvář před hanou a slinou.
IVA

 61, M: 17

 



in me.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Neměl podoby ani krásy, || neměl vzhled, abychom po něm zatoužili.
Žalm 44 (45)
I
Srdce mi kypí radostnými slovy, †
svou píseň nyní králi zazpívám, *
můj jazyk – rydlo rychlopísaře.
Jsi ze všech lidských synů nejkrásnější, † spanilost se ti po rtech
rozlévá, * Pán proto požehnal ti
na věky.
Opásej mečem, hrdino, svá bedra, *
ve vznešenosti své a nádheře
do boje vyjeď za věrnost a prá
vo, * ať koná divy tvoje pravice!
Máš ostré šípy, národy se skloní, *
odpůrci krále klesnou na mysli.

Tvůj božský stolec trvá do věčnosti, * žezlo tvé vlády – žezlo
nestranné.
Miluješ právo, nenávidíš křivdu, †
a proto pomazal tě Pán, tvůj Bůh, *
olejem radosti jak žádného.
Tvá roucha voní aloí a myrhou, *
ze síní slonových ti harfy zní.
Královská dcera v ústrety ti kráčí, †
královna stojí po tvé pravici, * ofirským zlatem skvěle zdobená.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Neměl podoby ani krásy, || neměl vzhled, abychom po něm zatoužili.
A.2. Dám mu zástupy jako dědictví || proto, že sám sebe vydal na smrt.

Doba postní II467

II
Slyš, dcero, pohleď sem a nakloň
ucho, * zapomeň na svůj lid a otcův
dům!
Král s dychtivostí touží po tvé
kráse, * neboť je pán tvůj, ty se
před ním skloň!
I tyrský lid ti přináší své dary, * o přízeň tvou se derou velmoži.
Královská dcera vchází v plné
kráse, * perlami, zlatem šat má
protkaný.

Ve třpytném rouchu před krále ji
vedou, * panny její za ní kráčejí.
S radostným jásotem ji přivádějí * a dovnitř v králův palác
vcházejí.
Místo svých otců budeš teď mít syny *
a učiníš je v zemi knížaty.
Tvé jméno vštípit chci všem pokolením, * ať na věky tě slaví národy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Dám mu zástupy jako dědictví || proto, že sám sebe vydal na smrt.
A.3. Bůh nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi, || v němž
máme vykoupení skrze jeho krev.
Kantikum
Ef 1, 3–10
Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * ~před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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Krátké čtení
Řím 5, 8–9
Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme
ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.
Krátké responsorium
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 S      

AG 466
(Jan 30, 38)

  T   Ú
7
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Mám moc svůj život dát a mám moc ho zase přijmout. 
IVA

di e-am.

Kantikum (tonus IV A) je na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, || tak musí být vyvýšen Syn
člověka, | aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, | ale měl život
věčný.

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě ve tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.

Doba postní II469

Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá
tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou hříchů; † ujmi se nás
a dej, ať se na nás ukáže životodárná síla umučení tvého Syna. ° Neboť on
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ
SVATÉHO TÝDNE
Psalmodie

 61, M: 14
AG 466
(Žl 42, 1)

       

D iscérne causam me-am, Dómi ne: ab hómin e inı́- quo et
                                 


Sám, Bože, mě suď, před zlým a podlým člověkem mě zachraň.
VII d

     

dolóso éripe me.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Potupu a násilí jsem od nich snášel, || ale Pán je se mnou jako silný
bojovník.
Žalm 48 (49)
I
Poslechněte si všechny národy, *
poslyšte všichni, co jich země nosí,
vy lidé prostí i vy vznešení, * vy
bohatí, tak právě jako chudí!
Ať moudře teď má ústa promluví, *
jde o poznání z úvah mého srdce.
Sám poslechnu si moudrou prů
pověď, * za zvuků lyry řešení své
zjevím.

Proč bych se bál i v nepříznivých
dnech, * kdy zloba nepřátel mě ob
klopuje?
Spoléhají se na své bohatství, *
hojností pokladů se vychloubají.
Vždyť nikdo si svůj život nekoupí, *
za sebe Bohu výkup nezaplatí;
je příliš velká cena za život * a nikdy se jí nikdo nedoplatí,
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tak aby mohl dál a navždy žít * a nikdy nepohlédl do tmy hrobu.
Vidíme totiž moudré umírat, *
stejně jak hyne hlupák nebo
blázen.
Navždy jen hrob je jejich domovem, * příbytkem pro veškeré po
kolení.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

I když jim celé kraje patřily: *
Všechno, co měli, nechají zde
jiným.
Tak člověk ve svém lesku nevidí, *
že je jak zvěř, již vedou na porážku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Potupu a násilí jsem od nich snášel, || ale Pán je se mnou jako silný
bojovník.
A.2. Vysvoboď mě, Bože, †|| a zastaň se mě proti každému, | kdo se staví
proti mně.
II

A.

Toť cesta těch, kdo v sebe věřili, * los
těch, kdo hojností se vychloubali.
Jsou jako stádo, které pase smrt, *
a tak se propadají do podsvětí.
Kráčejí rovnou cestou do hrobu,*
tvář jejich zetlí, podsvětí je zhltí.
Zatímco Bůh můj život vykoupí, * on z moci podsvětí mě jistě
vyrve.
Nermuť se, jestli někdo bohatne *
a rozmnožuje vážnost svého domu.
Zemře, a nic si s sebou nevezme, * tu nádheru si pod zem
neodnese.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať zaživa se šťastně vychloubá: *
„Chválit tě budou, jak ses tu měl
dobře“,
nakonec vejde do řad otců
svých, * co na věky už neuvidí
světlo.
Tak člověk ve svém lesku nevidí, *
že je jak zvěř, již vedou na porážku.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Vysvoboď mě, Bože, †|| a zastaň se mě proti každému, | kdo se staví
proti mně.
A.3. Byl jsi zabit, Pane, || a svou krví jsi nás vykoupil Bohu.

A.
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Kantikum 
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,
VII d

D

     



Zj 4, 11; 5, 9.10.12

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

       


iscérne causam me-am, Dómine: ab hómine inı́- quo et

     

dolóso éripe me.

Krátké čtení
1 Kor 1, 27b–30
Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty,
které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec
nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný
smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jsme
spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti,
spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Nikdo mi nemůže život vzít, ale já ho dávám a zase přijímám.

AG 467
(Jan 10, 17–18)

III a

sumo e-am.

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dávám svůj život || a zase ho přijmu nazpátek.

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě ve tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá
tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ° dej, ať s Kristem prožíváme památku jeho
umučení, † abychom mohli dosáhnout odpuštění, které nám zasloužil
svou smrtí na kříži. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

Doba postní II473

STŘEDA
SVATÉHO TÝDNE
Psalmodie

Bezbožníci si řekli: nastražme léčky spravedlivému,
protože nám překáží a staví se proti našemu jednání.

 61, M: 11
AG 467

  
         



D ixérunt im pi- i: Opprimámus virum
 iustum, quó ni-am con
                             


(Mdr 2, 12)

VIIIG

trári-us est opéribus nostris.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bezbožní řekli: †|| Číhejme na spravedlivého, | neboť se staví proti
našim skutkům.
Žalm 61 (62)
Jen u Boha se utiší má duše, * jen od
něho je moje spása.
Jediný on je skála má i pomoc, *
pevný můj hrad, že nekolísám.
Jak dlouho chcete s jedincem vést
válku, * vrhat se všichni na jednoho
jak na zeď, která hrozí pádem, *
na hradbu, která už se hroutí!
Ano, jen samé pletky osnovají, * jen
ve lži mají zalíbení.
Žehnají prolhanými ústy, *
a v hloubi srdce proklínají.
Jen u Boha se upokoj má duše, *
vždyť u něho je vše, več doufám.
Jediný on je skála má i pomoc, *
pevný můj hrad, že nekolísám.
Na Bohu stojí spása má i sláva, * Bůh
je má skála, záchrana má.

Důvěřuj vždy jen v něho, všechen
lide! † Před ním si vylévejte srd
ce: * vždyť Bůh je naše útočiště!
Jsou lidé jen jak závan dechu, * jsou
všichni smrtelní jen klam.
Na misce vah až k vrchu vzlét
nou, * každý je lehčí než sám
dech.
Nespoléhejte na násilí, * zanechte
honby za lupem!
A na bohatství, i když vzrůstá, *
svým srdcem nikdy nelpěte!
Jediné pověděl Pán kdysi, † a toto
dvojí slyšel jsem: * že u Boha je
všechna moc,
u tebe, Pane, všechna láska, †
i to, že odplácíš ty sám * člověku
podle jeho skutků.
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
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jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bezbožní řekli: †|| Číhejme na spravedlivého, | neboť se staví proti
našim skutkům.
A.2. Nesl hříchy mnohých || a prosil za zločince.
Žalm 66 (67)

A.

Pán buď milostiv a žehnej nám! *
Kéž nám svítí světlo jeho tváře!
Ať se zná tvá cesta na zemi, *
pomoc tvou ať znají všichni lidé!
Kéž tě, Bože, chválí národy, * kéž tě
chválí všechny lidské rody!
Národy ať mocně jásají * nad
tím, jak svět spravedlivě soudíš!
Neboť právem soudíš národy, *
všechny lidské kmeny světa řídíš.

Kéž tě, Bože, chválí národy, * kéž
tě chválí všechny lidské rody!
Země vydala svou úrodu. * Pán, náš
Bůh, nám dal své požehnání.
Kéž nám žehná všemohoucí
Bůh, * ať ho v bázni všechna
země vzývá!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Nesl hříchy mnohých || a prosil za zločince.
A.3. V Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, || odpuštění hříchů.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,

v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:
všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostatní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on je
počátek, prvorozený z mrtvých, *
aby měl ve všem prvenství.
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Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi,
tak na zemi.

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

A.

  
         



 
D
ixérunt impi-i: Opprimámus virum iustum, quóni-am con       

VIIIG

trári-us est opéribus nostris.
Krátké čtení
Ef 4, 32 – 5, 2
Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak
i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte Boha jako jeho
milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za
nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.
Krátké responsorium
 372
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 Klaníme se ti, Kriste, * a dobroře- číme ti.  Klaníme. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Zrádce s nimi smluvil znamení:
„Koho políbím, ten to je; toho se chopte!“
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T ráditor autem dedit e-is signum, dicens : Quem osculátus
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fú-ero, ipse est,
# tené-te e-um. #
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(Mk 14, 44)

Ig

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mistr vzkazuje: †|| Můj čas je blízko; | budu u tebe se svými
učedníky slavit velikonoční večeři.
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Středa Svatého týdne

Prosby
Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt
přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:
R. Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.
Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním
pevněji přimkneme k tobě ve tvém utrpení,
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených,
vyslyš její prosby
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,
— aby se na nich projevila tvá spása.
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá
tvému tělu oslavenému,
— a také nás přijmi jednou do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, † tvůj Syn pro nás podstoupil muka kříže a vytrhl nás
z moci nepřítele; ° prosíme tě, naplň nás svou milostí a doveď nás až ke
slávě vzkříšení, † aby se na nás dovršilo dílo vykoupení. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

DOBA VELIKONOČNÍ
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SPOLEČNÉ NÁPĚVY
PRO DOBU VELIKONOČNÍ
Krátké responsorium

Během oktávu Zmrtvýchvstání Páně se místo krátkého responsoria zpívá verš:
Toto je den, který učinil Pán, radujme a jásejme se z něho.
AG 483

                            
H æc di- es, quam fecit Dó- minus: 
                            
exsultémus,
et læ- té- mur in e- a.

  
          Ú K S      


 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci.
       Ú K S  


 Když viděli Pána.  Aleluja, aleluja.
     H S           

 Sláva
 Otci i Synu i Duchu svatému.  Učedníci.

7

         Ú K S  


 A zjevil se Šimonovi.  Aleluja, aleluja.
     H S        


7

A

Před Nanebevstoupením Páně – o feriích a v neděli při prvních večerních chválách:

 

A

 

 

 Ú K S  




Před Nanebevstoupením Páně – v neděli při druhých večerních chválách:



 Pán vpravdě vstal z mrtvých. * Aleluja, aleluja.  Pán.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán.

7
7
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A

   

Po Nanebevstoupení Páně:



 Ú K S  


 
    Ú K S  
 Na-učí vás všemu.  Aleluja, aleluja.
     H S       


  

 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce.

  

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Přímluvce.
Kantikum Panny Marie



                      

Pokud se antifona nezpívá chorálně, užije se tonus Ig:

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.
A.
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Zmrtvýchvstání Páně

DOBA VELIKONOČNÍ I
Až do Nanebevstoupení Páně (mimo).

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 65, M: 10

VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

Anděl Páně sestoupil z nebe,
přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj, aleluja.

AG 483

                  
A ngelus autem Dó- mini descéndit de cælo: et accé- dens
                    

revólvit lá-pid
 em, et sedébat super e-um, allelúia, allelúia.
                    

(Mt 28, 2)

VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Marie Magdalská a druhá Marie || přišly se podívat na hrob, aleluja.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po mé
pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození *
na svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

Anděl promluvil k ženám:
„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše.“ Aleluja.

AG 482
(Mt 28, 5)

                 
R espóndens autem An gelus dixit muli-éribus: Nolı́te timére:
 
    

sci-o enim quod Iesum quǽri-tis, allelúia.
                    
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pojďte a podívejte se na to místo, || kam byl Pán položen, aleluja.
Žalm 113A (114)
Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění skálu, *
křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Zmrtvýchvstání Páně

3. antifona

MG 225 (abr.)

Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí,
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest! 

                       
L audem dı́-cite De-o nostro omnes sancti eius: gaude-á-mus
                   

(Zj 19, 5.7)

V

et exsultémus, et demus glóri-am e-i, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:



A.3. Ježíš řekl: Nebojte se! †|| Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou
do Galileje. | Tam mě uvidíte, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7

   ֔² S  

A

      Ú 

       

S

 Alelu- ja. Vítězství, sláva a moc našemu Bo-hu, *  Aleluja.

   ֔  K  H T    

 

   EB 

 nebot’ jeho soudy jsou pravdivé a spravedli- vé.

7
7

 Alelu- ja, a- le- luja.

Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, *
R. Aleluja.
a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
R. Aleluja, aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas
Beránkovy svatby, *
R. Aleluja.
a jeho nevěsta se připravila.
R. Aleluja, aleluja.

Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný,
se ujal království, *
R. Aleluja.
radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest!
R. Aleluja, aleluja.

Aleluja. Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému, *
R. Aleluja.
jako byla na počátku i nyní
i vždycky | a na věky věků. Amen.
R. Aleluja, aleluja.
A.
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Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.

                            
H æc di- es, quam fecit Dó- minus: 
                            
exsultémus,
et læ- té- mur in e- a.

   

Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies.

Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 491
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Navečer toho prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci;
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
(Jan 20, 19)
ID

       Ú ÚK  ֔
o, et dixit e-is:
# Pax vo-bis, alle- lúia.#

H
  S    Ú T  EB EB Ú S      S EB EB  
clausæ,

ubi e-rant discípu-li congre-gá- ti, stetit Iesus in médi-

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. ||
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. | Stanul mezi nimi a řekl: |
Pokoj vám! Aleluja.

7

484

Zmrtvýchvstání Páně

Prosby
Kristus za nás umřel, vstal z mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volejme
k němu s radostí:
R. Vítězný Králi, vyslyš nás.
Kriste, světlo a spáso všech národů,
— naplň nás ohněm svého Ducha,
ať vydáváme svědectví o tvém vzkříšení.
Ať vyvolený národ v tobě pozná očekávaného Mesiáše
— a celý svět ať pozná tvou velikou slávu.
Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých,
— a jednou nám dej odpočinout s nimi od našich prací.
Rozlomil jsi pouta smrti,
— znič její vládu i v nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného Vítěze.
Kriste Spasiteli, tys byl pro svou poslušnost až k smrti
povýšen do slávy svého Otce,
— uveď naše zemřelé, své bratry, do nebeské radosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; °
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, †
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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PONDĚLÍ V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 22

Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 490
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Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
VIIIG

(Mt 28, 18)

allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když ženy odcházely od hrobu, †|| šel jim Ježíš naproti a pozdravil
je; | ony k němu přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu,
aleluja.

Prosby
Působením Ducha svatého se stal Syn Boží člověkem a po svém vzkříšení
nám dává skrze Ducha svatého nový život. Volejme proto s radostí:
R. Pane, všechno obnovuj a oživuj.
Kriste, Spasiteli světa a Králi nového stvoření, obracej naši mysl k sobě,
— abychom hledali nebeské království, kde sedíš po pravici Otcově.
Pane, ty nepřestáváš žít ve své církvi,
— veď ji skrze Ducha svatého k plnému poznání pravdy.
Prokaž své milosrdenství nemocným, strádajícím a umírajícím,
— ať všechny posiluje a chrání tvá láska.

486

Úterý v oktávu velikonočním

Kriste, světlo nehasnoucí,
na sklonku dnešního dne se k tobě s důvěrou obracíme
— a prosíme tě, ať světlo tvého vzkříšení svítí i našim zemřelým. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene život stále novým generacím; ° prosíme tě za všechny křesťany: † dej, ať svému křtu zůstanou věrní
a žijí podle víry, kterou přijali. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 21

Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 489
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Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.
Jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu. (Jan 20, 13.15)
VII d

lúia.

  ³S 

S 
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Kantikum (tonus VIId) je na str. 21. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když jsem plakala u hrobu, || spatřila jsem svého Pána, aleluja.

Prosby
Kristus odpočíval tři dny v útrobách země a dočkal se slávy vzkříšení.
Volejme k němu s radostí:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
Prosíme tě za biskupy, kněze a jáhny, aby horlivě konali svou službu,
— dej jim schopnost probouzet v lidech dobro.
Prosíme tě za ty, kteří vykládají nauku církve,
— aby upřímně hledali pravdu a věrně plnili své poslání.
Prosíme tě za všechny věřící, aby byla jejich víra pevná,
— a aby po skončení své životní pouti přijali odměnu v tvém království.
Svou smrtí na kříži jsi zrušil úpis o našem odsouzení,
— uvolni naše pouta a vysvoboď nás z moci temnot.
Sestoupils mezi mrtvé a otevřels jim bránu života,
— otevři své věčné království i našim zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn nás svou smrtí a svým vzkříšením vysvobodil ze hříchu
a otevřel nám cestu ke spáse; ° prosíme tě, provázej nás svou milostí, ať je
naše svoboda v Kristu úplná, † abychom spolu s ním vešli do věčné rado
sti. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny
věky věků.
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Středa v oktávu velikonočním

STŘEDA V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 22

Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 487
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Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?

(Lk 24, 26)

VIIIG

am? Allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš vešel s učedníky do domu, †|| a když byl s nimi u stolu, | vzal
chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim,
aleluja.

Prosby
Kristus vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Prosme ho pokorně:
R. Kriste, vyslyš nás.
Pane, pamatuj na všechny, kdo se zcela věnují tvé službě,
— aby svým životem dávali tvému lidu dobrý příklad.
Dej těm, kdo vládnou národům, smysl pro spravedlnost a ducha pokoje,
— aby všichni lidé žili ve svornosti a míru.

Doba velikonoční I489

Požehnej zemskou úrodu,
— aby nikdo netrpěl nouzí.
Kriste Spasiteli, tys přinesl světu světlo
a všechno tvorstvo jsi zachránil z poroby porušení,
— dej, ať tvé světlo svítí také našim zemřelým.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, ty nám dopřáváš, abychom každý rok prožívali radost ze vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista; † dej, ať se naše velikonoční radost jednou promění v radost věčnou. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 22

Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 488
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Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!
VIIIG

allelúia, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22.

(Lk 24, 39)

490

Pátek v oktávu velikonočním

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: || vždyť jsem to já! Aleluja.

Prosby
Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli. Společně se z toho
radujme a prosme ho:
R. Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.
Kriste, pamatuj na svou církev,
kterou jsi zbudoval na apoštolech a rozšířil po celém světě,
— a žehnej všem, kdo v tebe věří.
Ty jediný můžeš uzdravit tělo i duši,
— ujmi se nás a uzdrav nás svou láskou.
Dej nemocným úlevu a posilni je,
— aby je nezmohla malátnost.
Pomoz těm, kdo trpí úzkostí nebo ponížením,
— a ujmi se těch, které tíží nedostatek.
Svým křížem a vzkříšením jsi otevřel všem cestu k nesmrtelnosti,
— uděl našim zemřelým radost ve svém království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty shromažďuješ ve své církvi lidi ze všech národů, aby společně vyznávali tvé jméno; † dej, ať všechny, kdo jsou pokřtěni, spojuje upřímná
víra a tvořivá láska. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 22

Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 488
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.(Jan 21, 14)
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xit a mórtu-is, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: || Pán je to! Aleluja.

Prosby
Velebme Krista, neboť on je naše cesta, pravda a život, a volejme:
R. Synu Boha živého, žehnej svému lidu.
Kriste, prosíme tě za všechny služebníky tvé církve,
— ať i je posiluje chléb života, jejž rozdělují ostatním.
Prosíme tě za všechen křesťanský lid,
aby žil způsobem hodným toho povolání, kterého se mu dostalo,
— a zachovával jednotu smýšlení v pokojném soužití.
Prosíme tě za ty, kteří vládnou: ať se řídí spravedlností a milosrdenstvím,
— aby všechny národy žily ve svornosti a míru.
Prosíme tě za naše zemřelé a svěřujeme je tvé lásce,
— abychom tě mohli s nimi velebit ve společenství svatých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn nás s tebou smířil a smlouvu mezi tebou a námi potvrdil
svou krví; ° dej, ať toto tajemství vyznáváme nejen slavením velikonoc, †
ale celým svým životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

492

Neděle v oktávu velikonočním – 1. VCh

NEDĚLE V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 23

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 492
Po osmi dnech Ježíš opět přišel, ačkoli dveře byly zavřeny,
stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
VIII c
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(Jan 20, 26)

ost di-es octo, iá-nu-is clausis ingréssus Dóminus dixit e-

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Osmého dne Ježíš přišel zavřenými dveřmi || a řekl svým
učedníkům: Pokoj vám! Aleluja.

Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním zničil smrt a obnovil život. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Tys kámen, který stavitelé zavrhli a který se stal kvádrem nárožním,
— dej, ať jsme živými kameny ve stavbě tvé církve.

8
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Tys svědek věrný a pravý, prvorozený z mrtvých,
— uděl své církvi milost, aby o tobě bez ustání vydávala svědectví.
Tys jediný Snoubenec církve vzešlé z tvého boku,
— dej, ať jsme svědky jejího nerozlučného spojení s tebou.
Tys první a poslední, byl jsi mrtev a žiješ,
— zachovej pokřtěným víru až do smrti, aby dosáhli věčného života.
Tys světlo, které osvěcuje svaté Boží město,
— buď světlem i pro naše zemřelé v Otcově království navěky. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; ° prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, † ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni
z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

NEDĚLE V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

 65, 480, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie vč. antifon z večerních chval slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, str. 480.

Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
Místo krátkého responsoria se zpívá verš Hæc dies na str. 478.
Pokud se nezpívá chorálně:

V. Toto je den, || který učinil Pán, | jásejme a radujme se z něho, aleluja.

494

Neděle v oktávu velikonočním – 2. VCh

Antifona ke kantiku Panny Marie

Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!
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AG 493

 S

(Jan 20, 29)

et credidérunt, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi. || Blahoslavení, kdo
neviděli a uvěřili, aleluja.

Prosby
Bůh vzkřísil Krista a dal mu moc nade všemi lidmi. Pokorně prosme:
R. Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.
Spravedlivý Otče, tys chtěl, aby tvůj Syn skrze kříž vešel do své slávy,
— ať všechno přitáhne k sobě.
Skrze Syna, tebou oslaveného, sešli církvi svatého Ducha,
— aby byla znamením jednoty celého lidského rodu.
Skrze vodu a Ducha svatého jsi znovuzrodil nové pokřtěné,
— dej všem, ať zůstanou věrni svému křtu a dojdou do věčného života.
Skrze svého vzkříšeného Syna se ujmi ubohých,
osvoboď vězně, uzdrav nemocné,
— a ukaž celému světu svou dobrotu.
Zemřelým bratřím, které jsi nasytil tělem a krví oslaveného Krista,
— dej v poslední den účast na vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; ° prosíme tě:
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, † ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni
z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Doba velikonoční I495

PONDĚLÍ 2. TÝDNE

 69, 189, M: 22

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Krátké responsorium
 478
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Toto jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
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(Jan 20, 31)

ne ipsí-us, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Co se narodilo z těla, je tělo, || co se narodilo z Ducha, je duch,
aleluja.

Prosby
Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho prosme:
R. Zůstaň s námi, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, cestou do Emauz ses připojil ke svým učedníkům,
— posiluj svou putující církev a nikdy ji neopouštěj.
Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit,
— rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.

496

Úterý 2. týdne

Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali,
— a zjev se jim sám, aby tě přijali jako Spasitele.
Svým křížem jsi všechny lidi usmířil a povolal k jednotě,
— uděl všem národům jednotu a pokoj.
Soudce živých i mrtvých,
— odpusť hříchy zemřelým, kteří v tebe uvěřili.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás
za vlastní; † a proto k tobě smíme volat jako k Otci: ° upevni, co jsi v nás započal, † abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 2. TÝDNE

 69, 192, M: 22

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Krátké responsorium
 478
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Toto jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
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(Jan 20, 31)
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æc autem scripta sunt ut credá- tis, qui-a Iesus est Christus

ne ipsí-us, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Což nám nehořelo srdce, || když k nám Ježíš na cestě mluvil?
Aleluja.

Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním upevnil naději svého lidu. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Pane Ježíši, z tvého otevřeného boku vytryskla krev a voda,
— dej, ať se tvá církev křtem a eucharistií stále oživuje a obnovuje.
Nejvyšší Pastýři, po svém zmrtvýchvstání jsi svěřil své stádce Petrovi,
když vyznal, že tě miluje,
— rozmnožuj lásku a horlivost našeho papeže N.
Při velkém úlovku ryb jsi naznačil apoštolům jejich poslání,
— pošli své služebníky, aby pokračovali v jejich díle.
Na břehu moře jsi připravil svým učedníkům chléb a rybu,
— nedopusť, aby naší vinou hynuli bratři hladem.
Ježíši, ty dáváš život hříšníkům, kteří si zasloužili smrt,
— přetvoř zemřelé k svému obrazu,
aby v sobě zakoušeli tvou dokonalou radost.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, stůj při nás, ať vydáváme svědectví vzkříšenému Kristu, ° a dej, ať se na nás jednou zjeví jeho sláva, † jejíž zárukou je nám jeho
vítězství nad smrtí. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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Středa 2. týdne

STŘEDA 2. TÝDNE

 69, 195, M: 22

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Toto jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
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VIIIG

(Jan 20, 31)

ne ipsí-us, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, || aby se ukázalo, že jeho
skutky jsou vykonány v Bohu, aleluja.

Prosby
Bůh nám vzkříšením svého Syna otevřel věčný život. Snažně ho prosme:
R. Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.
Bože našich otců, ty jsi svého Syna Ježíše slavně vzkřísil z mrtvých,
— probuď nás ze smrti hříchu, abychom konali
opravdové pokání a žili novým životem.

Doba velikonoční I499

Jako zbloudilé ovce jsi nás přivedl k pastýři a strážci našich duší,
— pod vedením církve nám uchovej neporušenou víru.
První učedníky svého Syna jsi vyvolil z židovského národa,
— zjev izraelským synům, že jsi naplnil příslib daný jejich otcům.
Pamatuj na lidi osamělé, na sirotky a vdovy,
— a nenech opuštěnými ty, které tvůj Syn usmířil s tebou svou smrtí.
Tys vzal do své slávy jáhna Štěpána, když vyznal, že Ježíš je po tvé pravici,
— přijmi k sobě naše zemřelé bratry, kteří tě očekávali s vírou a láskou.

Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty nám dáváš každoročně prožívat velikonoční tajemství našeho
znovuzrození, ° a tak posiluješ naši naději, že budeme vzkříšeni z mrtvých; † prosíme tě, veď nás, abychom se s láskou otvírali tomu, co s vírou
slavíme. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 2. TÝDNE

 69, 198, M: 22

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Hæc autem scripta sunt na protější straně.
Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdo věří v Syna, || má život věčný, aleluja.

500

Pátek 2. týdne

Prosby
Oslavujme Krista, vždyť v něm máme všechnu svou naději a záruku vzkříšení z mrtvých. Prosme ho:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
Pane Ježíši, tys vešel skrze vlastní krev a skrze své vzkříšení
do svatyně nebeské slávy,
— doveď nás s sebou do slávy Otcovy.
Svým zmrtvýchvstáním jsi upevnil víru svých učedníků
a poslal jsi je do světa,
— učiň biskupy a kněze věrnými hlasateli svého evangelia.
Svým zmrtvýchvstáním ses stal naším pokojem a smířením,
— spoj všechny pokřtěné dokonalým společenstvím víry a lásky.
Mocí tvého vzkříšení byl uzdraven chromý u chrámové brány,
— ujmi se nemocných a zjev na nich svou slávu.
Tys vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli,
— dej účast na své slávě těm, kdo v tebe doufali.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milostí † a dej, ať velikonoční
slavení díla naší spásy v nás stále přináší svůj užitek. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 2. TÝDNE

 69, 201, M: 22

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
 478
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.

Doba velikonoční I501

Antifona ke kantiku Panny Marie

Toto jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží,
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
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VIIIG

(Jan 20, 31)

ne ipsí-us, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ten, který zemřel na kříži, †|| zlomil moc smrti | a vlastní mocí vstal
třetího dne z mrtvých, aleluja.

Prosby
Oslavujme Krista, neboť on je pramen všeho života a původce každé
ctnosti. Prosme ho:
R. Pane, obnov ve světě své království.
Ježíši, Spasiteli, tys podstoupil tělesnou smrt, ale Duch Boží tě vzkřísil,
— dej nám, ať zemřeme hříchu a žijeme podle Ducha.
Tys poslal učedníky do celého světa,
aby zvěstovali evangelium všemu tvorstvu,
— dej všem, kdo hlásají evangelium, ať žijí podle tvého Ducha.
Tobě byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, abys vydal svědectví pravdě,
— uchovej v duchu pravdy srdce těch, kdo nám vládnou.
Ty všechno obnovuješ a přikazuješ nám,
abychom s bdělostí očekávali tvé království,
— pomáhej nám, ať se tím pečlivěji staráme o tento svět,
čím toužebněji očekáváme nové nebe a novou zemi.
Tys sestoupil mezi mrtvé, abys i jim oznámil radostnou zvěst,
— buď ty sám radostí a slavnou nadějí zesnulých.
Otče náš.
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3. neděle velikonoční – 1. VCh

Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tvůj Syn pro nás podstoupil muka kříže a vytrhl nás
z moci nepřítele; ° prosíme tě, naplň nás svou milostí a doveď nás až ke
slávě vzkříšení, † aby se na nás dovršilo dílo vykoupení. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

  S  ² T²   ֕ 
A llelú#ia, alle# lú-ia, alle- lú# ia. #
 S    EB EB EB  EB       EB EB  EB
Psalmodie



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

T  EB 

A.1. Bůh převyšuje nebe || a pozvedá slabého z prachu, aleluja.
Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně
Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. 

Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

7

AG 72

VII d

(Lk 1, 52)

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Doba velikonoční I503
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Bůh převyšuje nebe || a pozvedá slabého z prachu, aleluja.
A.2. Děkovnou oběť přinesu ti, || tys moje pouta rozvázal, aleluja.
Žalm 115 (116B)
Poděkování v chrámě
Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. 

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.

(Srov. Žid 13, 15)

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Děkovnou oběť přinesu ti, || tys moje pouta rozvázal, aleluja.
A.3. Ačkoli to byl Syn Boží, †|| naučil se svým utrpením poslušnosti |
a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají,
aleluja.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus, Boží služebník
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.

Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
(Δ. A.)

504
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

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

A.
Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 488
(Lk 24, 39)
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V idéte manus me-as, et pe# des
me# os, qui-a ego# ipse sum,
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Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!
VIIIG

allelúia, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Zůstaň s námi, Pane, || neboť se připozdívá a den se už nachýlil,
aleluja.
B: Ježíš stanul uprostřed svých učedníků a řekl jim: || Pokoj vám!
Aleluja.
C: Ježíš řekl svým učedníkům: †|| Přineste několik ryb, které jste právě
chytili. | Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb,
aleluja.

Doba velikonoční I505

Prosby
Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s důvěrou volejme:
R. Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.
Kriste, prosíme tě za tvou církev,
— posvěcuj ji, aby se u všech národů obnovilo tvé království.
Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené,
utlačované a za lidi bez domova,
— aby se jim dostalo útěchy a pomoci.
Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,
— dej, ať tě poznají a radují se z nového života.
Spasiteli náš, byls ukřižován, vstal jsi z mrtvých a přijdeš soudit svět,
— buď milostiv nám hříšníkům.
Prosíme tě za všechny, kdo žijí v tomto světě,
— a za všechny, kdo zemřeli s nadějí na vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; ° dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, † abychom s pevnou
nadějí očekávali slávu vzkříšení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 22
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Psalmodie

AG 166

Ia

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Očistil nás od hříchů || a zasedl na výsostech po pravici Boží
velebnosti, aleluja.
Žalm 109 (110)
Mesiáš, vítězný král a kněz
Musí kralovat,
dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Srov. 1 Kor 15, 25)

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Očistil nás od hříchů || a zasedl na výsostech po pravici Boží
velebnosti, aleluja.
A.2. Pán seslal vykoupení || pro svůj lid, aleluja.
A.

Doba velikonoční I507

Žalm 110 (111)
Veliké skutky Boží

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! 

Z hloubi srdce Pána oslavím, *
v shromážděném kruhu spravedli
vých.
Neboť skutky Páně veliké, * drahocenné všem, kdo z nich se těší.
Slavné, mocné jeho konání, * věčně
trvá jeho spravedlnost.
Činil divy hodné paměti, * pře
dobrý je Pán a milosrdný.
Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
na věky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu v činech zjevil moc, *
když državy pohanů jim vydal.

(Zj 15, 3)

Dílo jeho rukou věrnost, řád, * jeho
zákony vždy spolehlivé:
stanoveny navždy, na věky, * poctivě a pevně zachovány.
Vykoupení seslal pro svůj lid, † na
věky s ním sjednal úmluvu; * jeho
jméno hrozné je a svaté.
Bázeň z Boha – pramen moudrosti: † rozumně si vede, kdo jí
dbá, * jeho sláva trvá do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán seslal vykoupení || pro svůj lid, aleluja.
A.3. Aleluja, Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, || jásejme
a vzdejme mu čest, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
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 Pán vpravdě vstal z mrtvých. * Aleluja, aleluja. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 488
(Lk 24, 39)
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V idéte manus me-as, et pe# des
me# os, qui-a ego# ipse sum,
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Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!
VIIIG

allelúia, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Když byl s nimi u stolu, †|| vzal chléb, pronesl nad ním požehnání,
rozlámal ho a podával jim. | Vtom se jim otevřely oči a poznali ho,
aleluja.
B: Tak je psáno: || Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých |
a v jeho jménu bude hlásáno pokání, | aby všem národům byly
odpuštěny hříchy, aleluja.
C: Šimone, synu Janův, miluješ mě? || Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě
miluji! | Ježíš mu řekl: | Pas moje ovce, aleluja.
Prosby
Kristus za nás umřel, vstal z mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volejme
k němu s radostí:
R. Vítězný Králi, vyslyš nás.
Kriste, světlo a spáso všech národů,
— naplň nás ohněm svého Ducha,
ať vydáváme svědectví o tvém vzkříšení.
Ať vyvolený národ v tobě pozná očekávaného Mesiáše
— a celý svět ať pozná tvou velikou slávu.
Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých,
— a jednou nám dej odpočinout s nimi od našich prací.
Rozlomil jsi pouta smrti,
— znič její vládu i v nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného Vítěze.

Doba velikonoční I509

Kriste Spasiteli, tys byl pro svou poslušnost až k smrti
povýšen do slávy svého Otce,
— uveď naše zemřelé, své bratry, do nebeské radosti.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; ° dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, † abychom s pevnou
nadějí očekávali slávu vzkříšení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 3. TÝDNE

 69, 204, M: 11

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Krátké responsorium
 478



       


A

 Ú K S  
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Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
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- men, a-men di-co vobis: qui credit in me, ha- bet vi-tam

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

AG 526
(Jan 6, 47)

To je skutek, který žádá Bůh, || abyste věřili v toho, koho on poslal,
aleluja.

7
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Úterý 3. týdne

Prosby
Působením Ducha svatého se stal Syn Boží člověkem a po svém vzkříšení
nám dává skrze Ducha svatého nový život. Volejme proto s radostí:
R. Pane, všechno obnovuj a oživuj.
Kriste, Spasiteli světa a Králi nového stvoření, obracej naši mysl k sobě,
— abychom hledali nebeské království, kde sedíš po pravici Otcově.
Pane, ty nepřestáváš žít ve své církvi,
— veď ji skrze Ducha svatého k plnému poznání pravdy.
Prokaž své milosrdenství nemocným, strádajícím a umírajícím,
— ať všechny posiluje a chrání tvá láska.
Kriste, světlo nehasnoucí,
na sklonku dnešního dne se k tobě s důvěrou obracíme
— a prosíme tě, ať světlo tvého vzkříšení svítí i našim zemřelým. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou
cestu; ° dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje
křesťanskému způsobu života, † a usilují o to, co se s ním shoduje. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 3. TÝDNE

 69, 207, M: 11

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Krátké responsorium
 478
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Antifona ke kantiku Panny Marie

 Ú
S  Ú S Ú² S

SS  Ú S

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
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AG 526
(Jan 6, 47)

 ӪÚ ² 8

- men, a-men di-co vobis: qui credit in me, ha- bet vi-tam

7

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe || a dává život světu,
aleluja.

Prosby
Kristus odpočíval tři dny v útrobách země a dočkal se slávy vzkříšení.
Volejme k němu s radostí:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
Prosíme tě za biskupy, kněze a jáhny, aby horlivě konali svou službu,
— dej jim schopnost probouzet v lidech dobro.
Prosíme tě za ty, kteří vykládají nauku církve,
— aby upřímně hledali pravdu a věrně plnili své poslání.
Prosíme tě za všechny věřící, aby byla jejich víra pevná,
— a aby po skončení své životní pouti přijali odměnu v tvém království.
Svou smrtí na kříži jsi zrušil úpis o našem odsouzení,
— uvolni naše pouta a vysvoboď nás z moci temnot.
Sestoupils mezi mrtvé a otevřels jim bránu života,
— otevři své věčné království i našim zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty otvíráš nebeské království všem, kdo se znovuzrodili z vody
a z Ducha svatého; ° rozmnožuj v nás svou milost, † abychom se s tvou pomocí chránili hříchů a dosáhli všeho, co jsi nám slíbil. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

512

Středa 3. týdne

STŘEDA 3. TÝDNE

 69, 210, M: 11

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Krátké responsorium
 478
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Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
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AG 526
(Jan 6, 47)

 ӪÚ ² 8

- men, a-men di-co vobis: qui credit in me, ha- bet vi-tam

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, †|| a kdo ke mně přijde, |
toho jistě neodmítnu, aleluja.

Prosby
Kristus vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Prosme ho pokorně:
R. Kriste, vyslyš nás.
Pane, pamatuj na všechny, kdo se zcela věnují tvé službě,
— aby svým životem dávali tvému lidu dobrý příklad.
Dej těm, kdo vládnou národům, smysl pro spravedlnost a ducha pokoje,
— aby všichni lidé žili ve svornosti a míru.

7
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Požehnej zemskou úrodu,
— aby nikdo netrpěl nouzí.
Kriste Spasiteli, tys přinesl světu světlo
a všechno tvorstvo jsi zachránil z poroby porušení,
— dej, ať tvé světlo svítí také našim zemřelým.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, stůj při svém lidu, ° a když jsi nám udělil milost víry, † veď nás, abychom dosáhli trvalé účasti na vzkříšení tvého jednorozeného Syna. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 3. TÝDNE

 69, 213, M: 11

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
 478
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Při chorálním zpěvu antifona Amen, amen dico vobis na protější straně.
Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. †|| Kdo bude jíst tento
chléb, bude žít navěky. | Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované
za život světa, aleluja.
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Pátek 3. týdne

Prosby
Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli. Společně se z toho
radujme a prosme ho:
R. Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.
Kriste, pamatuj na svou církev,
kterou jsi zbudoval na apoštolech a rozšířil po celém světě,
— a žehnej všem, kdo v tebe věří.
Ty jediný můžeš uzdravit tělo i duši,
— ujmi se nás a uzdrav nás svou láskou.
Dej nemocným úlevu a posilni je,
— aby je nezmohla malátnost.
Pomoz těm, kdo trpí úzkostí nebo ponížením,
— a ujmi se těch, které tíží nedostatek.
Svým křížem a vzkříšením jsi otevřel všem cestu k nesmrtelnosti,
— uděl našim zemřelým radost ve svém království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, v těchto dnech si hlouběji uvědomujeme tvou
dobrotu; ° dej, ať ji také bohatě zakoušíme, † abychom zbaveni mlhavých
nejistot pevněji přilnuli k učení tvé pravdy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

PÁTEK 3. TÝDNE

 69, 216, M: 11

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
 478
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Antifona ke kantiku Panny Marie
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Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
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- men, a-men di-co vobis: qui credit in me, ha- bet vi-tam

7

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: || Pán je to! Aleluja.

Prosby
Velebme Krista, neboť on je naše cesta, pravda a život, a volejme:
R. Synu Boha živého, žehnej svému lidu.
Kriste, prosíme tě za všechny služebníky tvé církve,
— ať i je posiluje chléb života, jejž rozdělují ostatním.
Prosíme tě za všechen křesťanský lid,
aby žil způsobem hodným toho povolání, kterého se mu dostalo,
— a zachovával jednotu smýšlení v pokojném soužití.
Prosíme tě za ty, kteří vládnou: ať se řídí spravedlností a milosrdenstvím,
— aby všechny národy žily ve svornosti a míru.
Prosíme tě za naše zemřelé a svěřujeme je tvé lásce,
— abychom tě mohli s nimi velebit ve společenství svatých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys nám dal poznat, co pro nás znamená Kristovo
zmrtvýchvstání; ° posilni nás milostí Ducha svatého, skrze něhož jsi Ježíše
vzkřísil z mrtvých, † ať povstaneme k novému životu. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

   ֔ ӥ   S  T   
A llelú-# ia, allelú-ia, al# lelúia.
       EB EB       EB EB   EB 
Psalmodie

VIII c

AG 264

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ať ve vašem srdci || vládne Kristův pokoj, aleluja.
Žalm 121 (122)
Svaté město Jeruzalém
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha,
k nebeskému Jeruzalému.

Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Žid 12, 22)

Ať v tvých hradbách rozhostí se po
koj * a v tvých domech bezpečí ať
trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Ať ve vašem srdci || vládne Kristův pokoj, aleluja.
A.2. Svou krví jsi nás vykoupil Bohu, || aleluja.
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On spasí svůj lid od hříchů. 

Žalm 129 (130)
Z hloubi volám

Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

(Mt 1, 21)

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je slitování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho provinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Svou krví jsi nás vykoupil Bohu, || aleluja.
A.3. Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět || a tak vejít do své slávy?
aleluja.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus, Boží služebník
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Krátké responsorium
 478
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Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 495
Já jsem pastýř ovcí. Já jsem cesta, pravda a život. Já jsem dobrý pastýř;
znám svoje ovce a moje ovce znají mne.
(Jan 10, 11; 14, 6; 10, 14)

T Ú S J  Ú Ú  ֔  ֔  7
E -go sum pastor ó- vi-um: egoÚ sum vi-a, vé-ritas, et vi- ta:
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ego sum pastor bonus: et cognósco o-ves# me-as,
# et cognóscunt# me
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me- æ, allelúia, allelúia.
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Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Amen, pravím vám, || kdo vchází dveřmi, je pastýř ovcí. | Jde před
nimi a ovce ho následují, | protože znají jeho hlas, aleluja.
B: Já jsem pastýř dobrý. || Dobrý pastýř dává za ovce svůj život, aleluja.
C: Moje ovce slyší můj hlas; || a já, jejich Pán, je znám, aleluja.
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Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním zničil smrt a obnovil život. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Tys kámen, který stavitelé zavrhli a který se stal kvádrem nárožním,
— dej, ať jsme živými kameny ve stavbě tvé církve.
Tys svědek věrný a pravý, prvorozený z mrtvých,
— uděl své církvi milost, aby o tobě bez ustání vydávala svědectví.
Tys jediný Snoubenec církve vzešlé z tvého boku,
— dej, ať jsme svědky jejího nerozlučného spojení s tebou.
Tys první a poslední, byl jsi mrtev a žiješ,
— zachovej pokřtěným víru až do smrti, aby dosáhli věčného života.
Tys světlo, které osvěcuje svaté Boží město,
— buď světlem i pro naše zemřelé v Otcově království navěky. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás
do tvé slávy; ° posiluj jeho slabé stádce, † aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

520

4. neděle velikonoční – 2. VCh

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

  Ú ² S  ӥ S ֔ 
A l-le-lú# ia, al# lelú- ia,² alle- lúia.#
  S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
Psalmodie

AG 239

7

VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Usilujte o to, co pochází shůry, || kde je Kristus po Boží pravici,
aleluja.
Žalm 109 (110)
Mesiáš, vítězný král a kněz
Musí kralovat,
dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Srov. 1 Kor 15, 25)

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Usilujte o to, co pochází shůry, || kde je Kristus po Boží pravici,
aleluja.
A.2. Světlo svítí poctivým i ve tmách, || aleluja.
A.
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Žalm 111 (112)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě,
spravedlnosti a v životě podle pravdy. 

Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude po
žehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

(Ef 5, 8.9)

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Světlo svítí poctivým i ve tmách, || aleluja.
A.3. ~Aleluja! || Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

522

4. neděle velikonoční – 2. VCh

Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
Krátké responsorium
 478
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 Pán vpravdě vstal z mrtvých. * Aleluja, aleluja. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 495
Já jsem pastýř ovcí. Já jsem cesta, pravda a život. Já jsem dobrý pastýř;
znám svoje ovce a moje ovce znají mne.
(Jan 10, 11; 14, 6; 10, 14)

T Ú S J  Ú Ú  ֔  ֔  7
E -go sum pastor ó- vi-um: ego sum vi-a, vé-ritas, et vi- ta:
  S   S    T  Ú Ú  J    

8
ego sum pastor bonus: et cognósco o-ves# me-as,
# et cognóscunt# me

B
E
B
E
   Ú S S EB        EB 



S



U

     
me- æ, allelúia, allelúia.
VIIIG

 S ²

  S  S 

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Já jsem pastýř dobrý. †|| Já jsem přišel, aby mé ovce měly život | a aby
ho měly v hojnosti, aleluja.
B: Mám také jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. || Také ty musím
přivést; | a uposlechnou mého hlasu | a bude jen jedno stádce, jeden
pastýř, aleluja.
C: Můj Otec je větší než všichni; †|| ovce, které mi dal, | nikdo nemůže
vyrvat z jeho rukou, aleluja.

Doba velikonoční I523

Prosby
Bůh vzkřísil Krista a dal mu moc nade všemi lidmi. Pokorně prosme:
R. Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.
Spravedlivý Otče, tys chtěl, aby tvůj Syn skrze kříž vešel do své slávy,
— ať všechno přitáhne k sobě.
Skrze Syna, tebou oslaveného, sešli církvi svatého Ducha,
— aby byla znamením jednoty celého lidského rodu.
Skrze vodu a Ducha svatého jsi znovuzrodil nové pokřtěné,
— dej všem, ať zůstanou věrni svému křtu a dojdou do věčného života.
Skrze svého vzkříšeného Syna se ujmi ubohých,
osvoboď vězně, uzdrav nemocné,
— a ukaž celému světu svou dobrotu.
Zemřelým bratřím, které jsi nasytil tělem a krví oslaveného Krista,
— dej v poslední den účast na vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás
do tvé slávy; ° posiluj jeho slabé stádce, † aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 4. TÝDNE

 69, 219, M: 19

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Krátké responsorium
 478
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
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Pondělí 4. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 495

²    ²  S  8
T

Ú
S



A -li- ²as o ves há-be-o quæ non sunt ex hoc o-ví-li: et illas
²

 ·     H S  ²       S  T    ² 7
o-pórtet me addúce- re, et vocem me-am áudi-ent, et fi-et un7
  Û H    S ֙    S    
um o-ví- le, et
# unus pastor, allelú#ia.
H
  S    Ú T  EB EB Ú S     S  EB 

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčína. Také ty musím přivést;
a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.  (Jan 10, 16)
VI

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. || Také ty musím
přivést; | a uposlechnou mého hlasu | a bude jen jedno stádce,
jeden pastýř, aleluja.

Prosby
Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho prosme:
R. Zůstaň s námi, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, cestou do Emauz ses připojil ke svým učedníkům,
— posiluj svou putující církev a nikdy ji neopouštěj.
Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit,
— rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.
Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali,
— a zjev se jim sám, aby tě přijali jako Spasitele.
Svým křížem jsi všechny lidi usmířil a povolal k jednotě,
— uděl všem národům jednotu a pokoj.
Soudce živých i mrtvých,
— odpusť hříchy zemřelým, kteří v tebe uvěřili.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví
hříchu; † naplň nás radostí z vykoupení a doveď nás do věčné blaženosti. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 4. TÝDNE

 69, 222, M: 19

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Alias oves habeo na protější straně.
Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Já znám své ovce a ony jdou za mnou; || já jim dávám věčný život,
aleluja.

Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním upevnil naději svého lidu. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Pane Ježíši, z tvého otevřeného boku vytryskla krev a voda,
— dej, ať se tvá církev křtem a eucharistií stále oživuje a obnovuje.
Nejvyšší Pastýři, po svém zmrtvýchvstání jsi svěřil své stádce Petrovi,
když vyznal, že tě miluje,
— rozmnožuj lásku a horlivost našeho papeže N.
Při velkém úlovku ryb jsi naznačil apoštolům jejich poslání,
— pošli své služebníky, aby pokračovali v jejich díle.
Na břehu moře jsi připravil svým učedníkům chléb a rybu,
— nedopusť, aby naší vinou hynuli bratři hladem.
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Středa 4. týdne

Ježíši, ty dáváš život hříšníkům, kteří si zasloužili smrt,
— přetvoř zemřelé k svému obrazu,
aby v sobě zakoušeli tvou dokonalou radost.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty nám dopřáváš oslavovat Kristovo vítězství nad
hříchem a smrtí; ° otevři naše srdce, † ať se dovedeme radovat, že jsme vykoupeni. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 4. TÝDNE

 69, 225, M: 19

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 495

²    ²  S  8
T
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A -li- ²as o ves há-be-o quæ non sunt ex hoc o-ví-li: et illas
²

 ·     H S  ²       S  T    ² 7
o-pórtet me addúce- re, et vocem me-am áudi-ent, et fi-et un7
  Û H    S ֙    S    
um o-ví- le, et
# unus pastor, allelú#ia.
H
  S    Ú T  EB EB Ú S     S  EB 

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčína. Také ty musím přivést;
a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.  (Jan 10, 16)
VI

  Û H    S ֙    S    
um o-ví- le, et
# unus pastor, allelú#ia.
H T  EB EB Ú S     S  EB 



Ú
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o-pórtet me addúce- re, et vocem me-am áudi-ent, et

7

fi-et un-
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Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, || ale aby svět byl
skrze něho spasen, aleluja.

Prosby
Bůh nám vzkříšením svého Syna otevřel věčný život. Snažně ho prosme:
R. Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.
Bože našich otců, ty jsi svého Syna Ježíše slavně vzkřísil z mrtvých,
— probuď nás ze smrti hříchu,
abychom konali opravdové pokání a žili novým životem.
Jako zbloudilé ovce jsi nás přivedl k pastýři a strážci našich duší,
— pod vedením církve nám uchovej neporušenou víru.
První učedníky svého Syna jsi vyvolil z židovského národa,
— zjev izraelským synům, že jsi naplnil příslib daný jejich otcům.
Pamatuj na lidi osamělé, na sirotky a vdovy,
— a nenech opuštěnými ty, které tvůj Syn usmířil s tebou svou smrtí.
Tys vzal do své slávy jáhna Štěpána, když vyznal, že Ježíš je po tvé pravici,
— přijmi k sobě naše zemřelé bratry,
kteří tě očekávali s vírou a láskou.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty dáváš věřícím život, poníženým slávu a spravedlivým blaženost; °
vyslyš naše pokorné prosby † a z nevyčerpatelného pokladu své lásky naplňuj naši touhu po těchto darech, které jsi nám ve své štědrosti slíbil. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Čtvrtek 4. týdne

ČTVRTEK 4. TÝDNE

 69, 228, M: 19

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 495
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčína. Také ty musím přivést;
a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.  (Jan 10, 16)
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A -li- as oves há-be-o quæ non sunt ex hoc o-ví-li: et illas
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o-pórtet me addúce- re, et vocem me-am áudi-ent, et fi-et un7
  Û H    S ֙    S    
um o-ví- le, et
# unus pastor, allelú#ia.
H
  S    Ú T  EB EB Ú S     S  EB 
VI

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Já jsem pastýř ovcí; †|| přišel jsem, aby měly život | a měly ho
v hojnosti, aleluja.

Prosby
Oslavujme Krista, vždyť v něm máme všechnu svou naději a záruku
vzkříšení z mrtvých. Prosme ho:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
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Pane Ježíši, tys vešel skrze vlastní krev a skrze své vzkříšení
do svatyně nebeské slávy,
— doveď nás s sebou do slávy Otcovy.
Svým zmrtvýchvstáním jsi upevnil víru svých učedníků
a poslal jsi je do světa,
— učiň biskupy a kněze věrnými hlasateli svého evangelia.
Svým zmrtvýchvstáním ses stal naším pokojem a smířením,
— spoj všechny pokřtěné dokonalým společenstvím víry a lásky.
Mocí tvého vzkříšení byl uzdraven chromý u chrámové brány,
— ujmi se nemocných a zjev na nich svou slávu.
Tys vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli,
— dej účast na své slávě těm, kdo v tebe doufali.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty ve své nevýslovné lásce pozvedáš člověka vykoupením k vyšší důstojnosti, než jakous mu dal při stvoření; ° shlédni na všechny, které jsi vnitřně obnovil křestním znovuzrozením, † a uchovej v nich dary své milosti
a svého požehnání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 4. TÝDNE

 69, 231, M: 19

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Alias oves habeo na protější straně.
Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dobrý pastýř || dává za své ovce život, aleluja.
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Pátek 4. týdne

Prosby
Oslavujme Krista, neboť on je pramen všeho života a původce každé
ctnosti. Prosme ho:
R. Pane, obnov ve světě své království.
Ježíši, Spasiteli, tys podstoupil tělesnou smrt, ale Duch Boží tě vzkřísil,
— dej nám, ať zemřeme hříchu a žijeme podle Ducha.
Tys poslal učedníky do celého světa,
aby zvěstovali evangelium všemu tvorstvu,
— dej všem, kdo hlásají evangelium, ať žijí podle tvého Ducha.
Tobě byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, abys vydal svědectví pravdě,
— uchovej v duchu pravdy srdce těch, kdo nám vládnou.
Ty všechno obnovuješ a přikazuješ nám,
abychom s bdělostí očekávali tvé království,
— pomáhej nám, ať se tím pečlivěji staráme o tento svět,
čím toužebněji očekáváme nové nebe a novou zemi.
Tys sestoupil mezi mrtvé, abys i jim oznámil radostnou zvěst,
— buď ty sám radostí a slavnou nadějí zesnulých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, od tebe máme svou svobodu i spásu, † a tvůj Syn nás svou krví vykoupil z otroctví hříchu a smrti; ° vyslyš naše prosby a udržuj v nás život,
který nám dáváš, † abychom ve spojení s tebou nacházeli trvalou jistotu
a bezpečí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 14

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

  T    ² S 

A llelú#ia, alle# lúia, allelúia. #
  T    EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 
Psalmodie

8

AG 194

III a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Obětí večerní ať jsou před tebou || moje vztažené ruce, aleluja.
Žalm 140 (141)
Modlitba v nebezpečí
Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř
s modlitbami věřících.

Pane, za tebou volám, na pomoc
pospěš, * uslyš můj hlas, když tebe
se dovolávám!
Obětním dýmem buď před tebou
modlitba moje, * obětí večerní
moje vztažené ruce!
Postav, Pane, k mým ústům ochranné stráže, * k bráně mých rtů svou
spolehlivou hlídku!
Nenech mé srdce, aby se klonilo
ke zlu, * nedopusť, abych provedl
nějakou špatnost
ve spolku s lidmi, kteří jen bezpráví
činí; * z jejich pamlsků ani okusit
nechci!
Poctivý ať si mě bije, zbožný ať
káře, † olejem hříšných však hlavu
si pomazat nedám. * Přes jejich
zlobu má modlitba zůstane stálá.

(Zj 8, 4)

A kdyby jednou svým soudcům do
rukou padli,* potom ať slyší, jak laskavá jsou moje slova.
Tak jako pod pluhem kamínky
vyorané * u jícnu podsvětí rozsety jsou jejich kosti.
Já však, Pane, stále jen za tebou hle
dím, * k tobě se utíkám, nenech zajít
můj život!
Ochraň mě před léčkou, kterou
mi nastražili, * před pastmi, které
mi strojí, kdo pášou jen křivdy!
[Do vlastních sítí ať bezbožní všich
ni padnou, * zatímco já svou cestou
půjdu si dále.]
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

532

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 1. VCH

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Obětí večerní ať jsou před tebou || moje vztažené ruce, aleluja.
A.2. Vyvedl jsi mě šťastně ze žaláře, || abych tvé jméno mohl chválit,
aleluja.
Žalm 141 (142)
Modlitba opuštěného
Toto všechno se splnilo na Pánu v době jeho utrpení.

Velikým hlasem k Pánu volám, *
o milost nahlas Pána prosím.
Vylévám před ním svoje nářky, *
svěřuji se mu se svou bídou.
I když můj duch už ve mně chřad
ne, * ty přesto znáš mou každou
stezku.
Na cestě, po které já kráčím, *
tajně mi nastražili léčku.
Pohlédnu vedle sebe vpravo: * není
tu, kdo by chtěl mě chránit.
Nikde už nemám útočiště, * ni
kdo už nedbá na můj život.

(Sv. Hilarius)

Proto já, Pane, k tobě volám † a ří
kám: Tys mé útočiště, * ty jsi můj
úděl v zemi živých!
Slyš moji úpěnlivou prosbu, *
neboť jsem velmi zbědovaný.
Ochraň mě od mých stihatelů, * na
jejich přesilu jsem slabý.
Vyveď mě šťastně ze žaláře, *
abych tvé jméno mohl chválit!
Poctiví přidají se ke mně, * když ty
mi osvědčíš svou přízeň.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vyvedl jsi mě šťastně ze žaláře, || abych tvé jméno mohl chválit,
aleluja.
A.3. Ačkoli to byl Syn Boží, †|| naučil se svým utrpením poslušnosti |
a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají,
aleluja.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus, Boží služebník
A.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,

ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
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Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,

a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

  T    ² S 
8

A llelú#ia, alle# lúia, allelúia. #
 EB EBnezpívá
EB  EB  chorálně:
   EB   EB ²  EB 
Pokud
  T seantifona
A. Ačkoli to byl Syn Boží, || naučil se svým utrpením poslušnosti |
III a

†

a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají,
aleluja.
Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.

Popř. responsorium prolixum Viderunt te aquæ (AG 498).
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.
III a

le-lúia.

AG 513
(Jan 14, 15)
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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 1. VCH

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Když odejdu a připravím vám místo, †|| zase přijdu a vezmu si vás
k sobě, | abyste i vy byli tam, kde jsem já, aleluja.
B: Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. †|| Každou ratolest,
která nese ovoce, čistí, | aby nesla ovoce ještě více, aleluja.
C: Nyní je oslaven Syn člověka || a Bůh je oslaven v něm, aleluja.
Prosby
Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s důvěrou volejme:
R. Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.
Kriste, prosíme tě za tvou církev,
— posvěcuj ji, aby se u všech národů obnovilo tvé království.
Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené,
utlačované a za lidi bez domova,
— aby se jim dostalo útěchy a pomoci.
Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,
— dej, ať tě poznají a radují se z nového života.
Spasiteli náš, byls ukřižován, vstal jsi z mrtvých a přijdeš soudit svět,
— buď milostiv nám hříšníkům.
Prosíme tě za všechny, kdo žijí v tomto světě,
— a za všechny, kdo zemřeli s nadějí na vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; ° pohlédni na
nás s otcovskou láskou † a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 14

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 ֔² S Ú    
A lle- lú# ia, al#lelú-ia, allelúia. #
  S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
Psalmodie

AG 23

7

VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán vstal a sedí po pravici Boha, || aleluja.
Žalm 109 (110)
Mesiáš, vítězný král a kněz

Musí kralovat,
dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Srov. 1 Kor 15, 25)

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Pán vstal a sedí po pravici Boha, || aleluja.
A.2. Bůh nás vytrhl z moci temnosti || a převedl do království svého
Syna, aleluja.
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5. neděle velikonoční – 2. VCh

Žalm 113A (114)
Boží divy při východu z Egypta

Buďte si vědomi, že i vy jste vyšli z Egypta,
když jste se odřekli tohoto světa.

Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

(Sv. Augustin)

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění ská
lu, * křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bůh nás vytrhl z moci temnosti || a převedl do království svého
Syna, aleluja.
A.3. Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království, || jásejme
a vzdejme mu čest, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7

A.

Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

 ֔² S Ú    
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VI

7
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Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
Krátké responsorium
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 Pán vpravdě vstal z mrtvých. * Aleluja, aleluja. etc.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.

AG 513
(Jan 14, 15)

III a

le-lúia.

Kantikum (tonus IIIa) je na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí. †|| Filipe, tak dlouho jsem
s vámi a neznáš mě? | Kdo viděl mne, viděl Otce, aleluja.
B: Tím bude oslaven můj Otec, †|| že ponesete mnoho ovoce | a osvědčíte
se jako moji učedníci, aleluja.
C: Podle toho všichni poznají, †|| že jste moji učedníci, | budete-li mít
lásku k sobě navzájem, aleluja.
Prosby
Kristus za nás umřel, vstal z mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volejme
k němu s radostí:
R. Vítězný Králi, vyslyš nás.
Kriste, světlo a spáso všech národů,
— naplň nás ohněm svého Ducha,
ať vydáváme svědectví o tvém vzkříšení.
Ať vyvolený národ v tobě pozná očekávaného Mesiáše
— a celý svět ať pozná tvou velikou slávu.
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Pondělí 5. týdne

Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých,
— a jednou nám dej odpočinout s nimi od našich prací.
Rozlomil jsi pouta smrti,
— znič její vládu i v nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného Vítěze.
Kriste Spasiteli, tys byl pro svou poslušnost až k smrti
povýšen do slávy svého Otce,
— uveď naše zemřelé, své bratry, do nebeské radosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; ° pohlédni na
nás s otcovskou láskou † a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 5. TÝDNE

 69, 174, M: 23

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Krátké responsorium
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 Ú

Antifona ke kantiku Panny Marie

ÚS 

AG 41*
(Jan 15, 12)

S           S 8
H oc est præcép# tum
me# um, ut di-ligá# tis ínvicem, sicut diléxi
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To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
VIII c

vos.

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:
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A.

Přímluvce, Duch svatý, || kterého Otec pošle ve jménu mém, | ten
vás naučí všemu | a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já,
aleluja.

Prosby
Působením Ducha svatého se stal Syn Boží člověkem a po svém vzkříšení
nám dává skrze Ducha svatého nový život. Volejme proto s radostí:
R. Pane, všechno obnovuj a oživuj.
Kriste, Spasiteli světa a Králi nového stvoření, obracej naši mysl k sobě,
— abychom hledali nebeské království, kde sedíš po pravici Otcově.
Pane, ty nepřestáváš žít ve své církvi,
— veď ji skrze Ducha svatého k plnému poznání pravdy.
Prokaž své milosrdenství nemocným, strádajícím a umírajícím,
— ať všechny posiluje a chrání tvá láska.
Kriste, světlo nehasnoucí,
na sklonku dnešního dne se k tobě s důvěrou obracíme
— a prosíme tě, ať světlo tvého vzkříšení
svítí i našim zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; ° uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, † aby uprostřed proměn tohoto světa naše
srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 5. TÝDNE

 69, 177, M: 23

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
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Úterý 5. týdne

 Ú

Antifona ke kantiku Panny Marie

ÚS 

AG 41*
(Jan 15, 12)

S           S 8
H oc est præcép# tum
meum, ut di-ligá# tis ínvicem, sicut diléxi
#
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To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
VIII c

vos.

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kdybyste mě milovali, || radovali byste se, že jdu k Otci, aleluja.

Prosby
Kristus odpočíval tři dny v útrobách země a dočkal se slávy vzkříšení.
Volejme k němu s radostí:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
Prosíme tě za biskupy, kněze a jáhny, aby horlivě konali svou službu,
— dej jim schopnost probouzet v lidech dobro.
Prosíme tě za ty, kteří vykládají nauku církve,
— aby upřímně hledali pravdu a věrně plnili své poslání.
Prosíme tě za všechny věřící, aby byla jejich víra pevná,
— a aby po skončení své životní pouti přijali odměnu v tvém království.
Svou smrtí na kříži jsi zrušil úpis o našem odsouzení,
— uvolni naše pouta a vysvoboď nás z moci temnot.
Sestoupils mezi mrtvé a otevřels jim bránu života,
— otevři své věčné království i našim zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dovršil Kristovým vzkříšením dílo našeho vykoupení; ° posiluj
naši víru a naději, † abychom plni důvěry očekávali splnění tvých zaslíbení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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STŘEDA 5. TÝDNE

 69, 180, M: 23

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Hoc est præceptum na protější straně.
Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, || můžete
prosit, oč chcete, a dostanete to, aleluja.

Prosby
Kristus vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově. Prosme ho pokorně:
R. Kriste, vyslyš nás.
Pane, pamatuj na všechny, kdo se zcela věnují tvé službě,
— aby svým životem dávali tvému lidu dobrý příklad.
Dej těm, kdo vládnou národům, smysl pro spravedlnost a ducha pokoje,
— aby všichni lidé žili ve svornosti a míru.
Požehnej zemskou úrodu,
— aby nikdo netrpěl nouzí.
Kriste Spasiteli, tys přinesl světu světlo
a všechno tvorstvo jsi zachránil z poroby porušení,
— dej, ať tvé světlo svítí také našim zemřelým.
Otče náš.

542

Čtvrtek 5. týdne

Závěrečná modlitba
Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo se k tobě kajícně
navracejí; ° obrať k sobě naše srdce, † a když jsi nás vysvobodil z temnot
nevěry, dej, ať nikdy neopustíme světlo tvé pravdy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 5. TÝDNE

 69, 183, M: 23

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.

 Ú

Antifona ke kantiku Panny Marie

ÚS 

AG 41*
(Jan 15, 12)

S           S 8
H oc est præcép# tum
meum, ut di-ligá# tis ínvicem, sicut diléxi
#
    U    Ú S  EB EB S EB        EB EB 

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
VIII c

vos.

Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás || a aby se vaše
radost naplnila, aleluja.
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Prosby
Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli. Společně se z toho
radujme a prosme ho:
R. Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.
Kriste, pamatuj na svou církev, kterou jsi zbudoval
na apoštolech a rozšířil po celém světě,
— a žehnej všem, kdo v tebe věří.
Ty jediný můžeš uzdravit tělo i duši,
— ujmi se nás a uzdrav nás svou láskou.
Dej nemocným úlevu a posilni je,
— aby je nezmohla malátnost.
Pomoz těm, kdo trpí úzkostí nebo ponížením,
— a ujmi se těch, které tíží nedostatek.
Svým křížem a vzkříšením jsi otevřel všem cestu k nesmrtelnosti,
— uděl našim zemřelým radost ve svém království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Tvá milost, Bože, činí z hříšníků spravedlivé a z ubožáků lidi šťastné; °
upevňuj, co jsi v nás vykonal a cos nám daroval, † abychom ospravedlněni
na základě víry měli sílu vytrvat až do konce. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 5. TÝDNE

 69, 186, M: 23

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Hoc est præceptum na protější straně.
Kantikum (tonus VIIIc) je na str. 23.
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Pátek 5. týdne

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Nikdo nemá větší lásku || než ten, kdo za své přátele položí svůj
život, aleluja.

Prosby
Velebme Krista, neboť on je naše cesta, pravda a život, a volejme:
R. Synu Boha živého, žehnej svému lidu.
Kriste, prosíme tě za všechny služebníky tvé církve,
— ať i je posiluje chléb života, jejž rozdělují ostatním.
Prosíme tě za všechen křesťanský lid,
aby žil způsobem hodným toho povolání, kterého se mu dostalo,
— a zachovával jednotu smýšlení v pokojném soužití.
Prosíme tě za ty, kteří vládnou: ať se řídí spravedlností a milosrdenstvím,
— aby všechny národy žily ve svornosti a míru.
Prosíme tě za naše zemřelé a svěřujeme je tvé lásce,
— abychom tě mohli s nimi velebit ve společenství svatých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ° pomáhej nám, ať prožíváme velikonoční tajemství
s vnitřní opravdovostí, † aby nás účast na Kristově smrti a vzkříšení trvale
chránila a dovedla ke spáse. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

  S  S Ú     
A llelú#ia, alle# lú-ia, allelúia.# #
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 
Psalmodie

VII a

 65, M: 22

7

AG 56

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kdo jedná podle pravdy, || jde ke světlu, aleluja.
Žalm 118 (119), 105–112
XIV – n(nún)
Rozjímání o Božím zákoně
To je mé přikázání: Milujte se navzájem.

Mým krokům svítilnou je tvé slovo, *
ono mi cestu osvětluje.
Dal jsem přísahu, také ji plním, *
dbát všech tvých správných roz
hodnutí.
Těžce svou bídou jsem sužován,
Pane, * dle svého slova mi zachovej
život!
Sliby mých úst, Pane, laskavě
přijmi, * pouč mě o svých roz
hodnutích.
Stále můj život je ohrožen zkázou, *
já na tvůj zákon však nezapomínám.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Jan 15, 12)

Ať na mne bezbožní nástrahy
líčí, * z cesty tvých příkazů ne
zabloudím.
Svědectví tvá jsou mým dědictvím
provždy, * neboť jsou radostí mého
srdce.
Srdce jsem přiměl tvé zásady pl
nit, * v tom je odměna na věčné
časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

A. Kdo jedná podle pravdy, || jde ke světlu, aleluja.
A.2. ~Pán, zbaven muk smrti, || slavně vstal, aleluja.
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 1. VCH

Žalm 15 (16)
Bůh je mým dědičným podílem

Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolestí smrti. 

Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
Na nic nejsou všichni bůžci
země, * ať je slaví jejich ctitelé,
ať si svoje modly rozmnožují! † Nepodám jim oběť krvavou, * nikdy
jejich jména nevyřknu!
Pán je vše, co mám, on je můj
úděl. * Osud můj máš v rukou
jenom ty!
V zemi překrásné já mám svůj po
díl, * z hloubi blaží mě mé dědictví.
Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
že mi k srdci mluví za noci.

(Sk 2, 24)

Upínám své oči stále k Pánu, * je-li
při mně, nezakolísám.
Srdce mé se těší, duše jásá, * ba
i tělo trvá v bezpečí.
Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
v temnou říši mrtvých pohlížet.
Stezku života mi ukazuješ: † naplněnou radost před tvou tváří, *
po tvé pravici slast na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Pán, zbaven muk smrti, || slavně vstal, aleluja.
A.3. Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět || a tak vejít do své slávy?
Aleluja.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus, Boží služebník
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
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7
  S  S Ú     
A llelú#ia, alle# lú-ia, allelúia.# #
EB  EB  chorálně:
Pokud
seantifona
 EB EBnezpívá
     EB EB  EB ²  EB 
A. S Což
to všechno nemusel Mesiáš vytrpět || a tak vejít do své slávy?
VII a

Aleluja.

Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat,
a vaši radost vám nikdo nevezme. 

AG 496

 S   S  K  S  H Ú֔  T  I Ú Ú  ֔ ß S   :
I - terum autem vidébo vos, et gaudé-bit cor vestrum, allelúia:
Ü    J      Ú K ß S
8

et gáudi-um ves
nemo tollet a vo-bis, allelúia.
#  trum
#
#
   U    Ú S EB EB S EB        EB 

(Jan 16, 22)

VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Já budu prosit Otce †|| a dá vám jiného Přímluvce, | aby s vámi zůstal
navždy, aleluja.
B: Jako Otec miloval mne, †|| tak já jsem miloval vás. | Zůstaňte v mé
lásce, aleluja.
C: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo †|| a můj Otec ho bude
milovat; | a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek, aleluja.
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 1. VCH

Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním zničil smrt a obnovil život. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Tys kámen, který stavitelé zavrhli a který se stal kvádrem nárožním,
— dej, ať jsme živými kameny ve stavbě tvé církve.
Tys svědek věrný a pravý, prvorozený z mrtvých,
— uděl své církvi milost, aby o tobě bez ustání vydávala svědectví.
Tys jediný Snoubenec církve vzešlé z tvého boku,
— dej, ať jsme svědky jejího nerozlučného spojení s tebou.
Tys první a poslední, byl jsi mrtev a žiješ,
— zachovej pokřtěným víru až do smrti, aby dosáhli věčného života.
Tys světlo, které osvěcuje svaté Boží město,
— buď světlem i pro naše zemřelé v Otcově království navěky. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, †
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 65, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

  S  S Ú     
A llelú#ia, alle# lú-ia, allelúia.# #
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 
Psalmodie

7

AG 212

VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bůh Krista vzkřísil z mrtvých || a posadil ho po své pravici v nebi,
aleluja.
Žalm 109 (110)
Mesiáš, vítězný král a kněz
Musí kralovat,
dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

(Srov. 1 Kor 15, 25)

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Bůh Krista vzkřísil z mrtvých || a posadil ho po své pravici v nebi,
aleluja.
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6. neděle velikonoční – 2. VCh

A.2. Obrátili jste se od model || k živému Bohu, aleluja.
Žalm 113B (115)
Chvála náleží jedině Bohu

Obrátili jste se od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému. (1 Sol 1, 9)

Nikoli nám, Pane, nikoli nám, † jen
svému jménu zjednej slávu * pro
svoji lásku, pro svou věrnost!
Proč by si měli pohané říkat: *
„Kde vlastně je ten jejich Bůh?“
Bůh náš ten sídlí na nebesích, * co
se mu zlíbí, to učiní.
Jejich modly jsou stříbro a zla
to, * lidskýma rukama ztvářené.
Ústa mají a nemohou mluvit, * oči
mají a nevidí.
Uši mají a nemohou slyšet, *
nozdry mají a chybí jim čich.
Ruce mají a nehmatají, † nohy mají
a nechodí * a z hrdla nevydají hlas.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvo
ří, * všichni, kdo v modly doufají!
Izrael však ať doufá v Pána, * on je
mu pomocník a štít.
Áronův dům ať doufá v Pána, *
on je mu pomocník a štít.

Kdo Pána ctí, ať doufají v Pána, * on
je jim pomocník a štít.
Pán je nás pamětliv, žehná nám. †
Ať žehná domu Izraele, * ať žehná
domu Áronovu!
Ať žehná těm, kdo Pána ctí, * stejně
tak malým jako velkým!
Pán ať jen rozmnoží váš rod * ve
vás i dále ve vašich synech!
Žehnáni buďte od Pána, * který učinil nebe i zemi.
Nebe je nebem Pánovým, * avšak
zemi dal dětem lidským.
Nemohou mrtví Pána ctít, * žádný
z těch, kdo v podsvětí sešli.
My chcem však Pána velebit * jak
nyní, tak až do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Obrátili jste se od model || k živému Bohu, aleluja.
A.3. ~Aleluja! || Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.

Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
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Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.
Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.

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

  S  S Ú     
A llelú#ia, alle# lú-ia, allelúia.# #
EB  EB  chorálně:
Pokud se antifona
 EB EBnezpívá
     EB EB  EB ²  EB 
A. S ~Aleluja!
|| Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, aleluja.
VII a

7

Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
Krátké responsorium
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 Pán vpravdě vstal z mrtvých. * Aleluja, aleluja. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat,
a vaši radost vám nikdo nevezme. 

AG 496

 S   S  K  S  H Ú֔  T  I Ú Ú  ֔ ß S   :
IÜ - terum
autem vidébo vos, et gaudé-bit cor vestrum, allelúia:

    J      Ú K ß S
8

et gáudi-um ves
bis, allelúia.
#  trum
# nemo tollet a vo#
B
E
B
E
   U    Ú S S EB        EB 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22.

(Jan 16, 22)
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6. neděle velikonoční – 2. VCh

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Kdo mě miluje, †|| toho bude milovat můj Otec | a také já ho budu
milovat a dám se mu poznat, aleluja.
B: To je mé přikázání: || Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. |
Nikdo nemá větší lásku | než ten, kdo za své přátele položí svůj život,
aleluja.
C: Pokoj vám zanechávám, || svůj pokoj vám dávám; | ne ten, který dává
svět, já vám dávám. | Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, aleluja.
Prosby
Bůh vzkřísil Krista a dal mu moc nade všemi lidmi. Pokorně prosme:
R. Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.
Spravedlivý Otče, tys chtěl, aby tvůj Syn skrze kříž vešel do své slávy,
— ať všechno přitáhne k sobě.
Skrze Syna, tebou oslaveného, sešli církvi svatého Ducha,
— aby byla znamením jednoty celého lidského rodu.
Skrze vodu a Ducha svatého jsi znovuzrodil nové pokřtěné,
— dej všem, ať zůstanou věrni svému křtu a dojdou do věčného života.
Skrze svého vzkříšeného Syna se ujmi ubohých,
osvoboď vězně, uzdrav nemocné,
— a ukaž celému světu svou dobrotu.
Zemřelým bratřím, které jsi nasytil tělem a krví oslaveného Krista,
— dej v poslední den účast na vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, †
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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PONDĚLÍ 6. TÝDNE

 69, 189, M: 20

Krátké čtení
Žid 8, 1b–3a
Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží
velebnosti v nebi a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku, který
postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k tomu, aby
podával dary a oběti.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Říkám vám pravdu: Je to pro vás dobré, abych odešel.
Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
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(Jan 16, 7)

VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Duch pravdy, který vychází od Otce, †|| ten vydá o mně svědectví. |
Vy také vydávejte svědectví, aleluja.

Prosby
Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho prosme:
R. Zůstaň s námi, Pane Ježíši.
Pane Ježíši Kriste, cestou do Emauz ses připojil ke svým učedníkům,
— posiluj svou putující církev a nikdy ji neopouštěj.
Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit,
— rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.
Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali,
— a zjev se jim sám, aby tě přijali jako Spasitele.
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Úterý 6. týdne

Svým křížem jsi všechny lidi usmířil a povolal k jednotě,
— uděl všem národům jednotu a pokoj.
Soudce živých i mrtvých,
— odpusť hříchy zemřelým, kteří v tebe uvěřili.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milostí † a dej, ať velikonoční
slavení díla naší spásy v nás stále přináší svůj užitek. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 6. TÝDNE

 69, 192, M: 20

Krátké čtení
1 Petr 2, 4–5
Připojujte se k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který
v Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro
duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné pro Ježíše Krista.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Říkám vám pravdu: Je to pro vás dobré, abych odešel.
Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.

AG 499
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E -go ve- ritátem di-co vobis, éxpedit vo-bis ut ego va- dam:
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(Jan 16, 7)

VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Já vám říkám pravdu: || Je to pro vás dobré, abych já odešel. |
Jestliže totiž neodejdu, | Přímluvce k vám nepřijde, aleluja.
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Prosby
Kristus svým zmrtvýchvstáním upevnil naději svého lidu. Proto ho
prosme:
R. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
Pane Ježíši, z tvého otevřeného boku vytryskla krev a voda,
— dej, ať se tvá církev křtem a eucharistií stále oživuje a obnovuje.
Nejvyšší Pastýři, po svém zmrtvýchvstání jsi svěřil své stádce Petrovi,
když vyznal, že tě miluje,
— rozmnožuj lásku a horlivost našeho papeže N.
Při velkém úlovku ryb jsi naznačil apoštolům jejich poslání,
— pošli své služebníky, aby pokračovali v jejich díle.
Na břehu moře jsi připravil svým učedníkům chléb a rybu,
— nedopusť, aby naší vinou hynuli bratři hladem.
Ježíši, ty dáváš život hříšníkům, kteří si zasloužili smrt,
— přetvoř zemřelé k svému obrazu,
aby v sobě zakoušeli tvou dokonalou radost.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; ° dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, † abychom s pevnou
nadějí očekávali slávu vzkříšení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 6. TÝDNE

 69, 195, M: 20

Pokud se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli.

Krátké čtení
Žid 7, 24–27
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí
k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom
za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.
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Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Říkám vám pravdu: Je to pro vás dobré, abych odešel.
Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.

AG 499

   ֖    Ú S   S   SS  J S   S   8
E -go ve- ritátem di-co vobis, éxpedit vo-bis ut ego va- dam:
7
    Û  S      ² S 
si enim non
non véni-et ad vos, allelúia.
# abí-ero, Paráclitus
#
#


B
E
B
E
Ú




B
E
B
E



T
S

EB ²

S


(Jan 16, 7)

VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Duch pravdy mě oslaví, || protože z mého vezme a vám to oznámí,
aleluja.

Prosby
Bůh nám vzkříšením svého Syna otevřel věčný život. Snažně ho prosme:
R. Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.
Bože našich otců, ty jsi svého Syna Ježíše slavně vzkřísil z mrtvých,
— probuď nás ze smrti hříchu,
abychom konali opravdové pokání a žili novým životem.
Jako zbloudilé ovce jsi nás přivedl k pastýři a strážci našich duší,
— pod vedením církve nám uchovej neporušenou víru.
První učedníky svého Syna jsi vyvolil z židovského národa,
— zjev izraelským synům, že jsi naplnil příslib daný jejich otcům.
Pamatuj na lidi osamělé, na sirotky a vdovy,
— a nenech opuštěnými ty, které tvůj Syn usmířil s tebou svou smrtí.
Tys vzal do své slávy jáhna Štěpána, když vyznal, že Ježíš je po tvé pravici,
— přijmi k sobě naše zemřelé bratry,
kteří tě očekávali s vírou a láskou.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Dej nám, Bože, svou milost, ať slavíme památku vzkříšení tvého Syna s takovou úctou, † abychom se mohli radovat se všemi svatými, až přijde ve
své slávě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

ČTVRTEK 6. TÝDNE

 69, 198, M: 20

Pokud se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli.

Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Ego veritatem na protější straně.
Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Váš zármutek se obrátí v radost || a vaši radost vám nikdo nevezme,
aleluja.

Prosby
Oslavujme Krista, vždyť v něm máme všechnu svou naději a záruku
vzkříšení z mrtvých. Prosme ho:
R. Králi slávy, vyslyš nás.
Pane Ježíši, tys vešel skrze vlastní krev a skrze své vzkříšení
do svatyně nebeské slávy,
— doveď nás s sebou do slávy Otcovy.
Svým zmrtvýchvstáním jsi upevnil víru svých učedníků
a poslal jsi je do světa,
— učiň biskupy a kněze věrnými hlasateli svého evangelia.
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Pátek 6. týdne

Svým zmrtvýchvstáním ses stal naším pokojem a smířením,
— spoj všechny pokřtěné dokonalým společenstvím víry a lásky.
Mocí tvého vzkříšení byl uzdraven chromý u chrámové brány,
— ujmi se nemocných a zjev na nich svou slávu.
Tys vstal z mrtvých jako první z těch, kdo zemřeli,
— dej účast na své slávě těm, kdo v tebe doufali.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys nám dal účast na vykoupení, které nám zasloužil tvůj Syn, Ježíš
Kristus, svou smrtí a vzkříšením; † nauč nás projevovat ti za to vděčnost. °
Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny
věky věků.

PÁTEK 6. TÝDNE

 69, 201, M: 20

Pokud se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli.

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
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 Učedníci se zaradovali. * Aleluja, aleluja.  Učedníci. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Říkám vám pravdu: Je to pro vás dobré, abych odešel.
Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
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VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20.

(Jan 16, 7)

Doba velikonoční I559
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Váš nebeský Otec dá Ducha svatého || těm, kdo ho prosí, aleluja.

Prosby
Oslavujme Krista, neboť on je pramen všeho života a původce každé
ctnosti. Prosme ho:
R. Pane, obnov ve světě své království.
Ježíši, Spasiteli, tys podstoupil tělesnou smrt, ale Duch Boží tě vzkřísil,
— dej nám, ať zemřeme hříchu a žijeme podle Ducha.
Tys poslal učedníky do celého světa, aby zvěstovali
evangelium všemu tvorstvu,
— dej všem, kdo hlásají evangelium, ať žijí podle tvého Ducha.
Tobě byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, abys vydal svědectví pravdě,
— uchovej v duchu pravdy srdce těch, kdo nám vládnou.
Ty všechno obnovuješ a přikazuješ nám,
abychom s bdělostí očekávali tvé království,
— pomáhej nám, ať se tím pečlivěji staráme o tento svět,
čím toužebněji očekáváme nové nebe a novou zemi.
Tys sestoupil mezi mrtvé, abys i jim oznámil radostnou zvěst,
— buď ty sám radostí a slavnou nadějí zesnulých.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naše prosby ° a dej, ať se hlásáním evangelia všude uskutečňuje spása, kterou nám získal tvůj Syn, když dal svůj život za naše posvěcení, † a vpravdě se naplní jeho příslib, že budeme přijati za tvé syny. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nanebevstoupení Páně – 1. VCh

DOBA VELIKONOČNÍ II
Po Nanebevstoupení Páně

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 71, M: 10

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 503
(Ef 4, 8)

          







 
   

A - scéndens Chris
tus in al-tum, captı́vam duxit cap-tivi

       

 
  
tátem, dedit do- na ho- mı́ni bus, allé- luia.
                   

Kristus vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary, aleluja.
Ig



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, || zase opouštím svět a jdu
k Otci, aleluja.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět, || zase opouštím svět a jdu
k Otci, aleluja.
A.2. Pán Ježíš, když to učedníkům pověděl, || byl vzat do nebe a zasedl
po Boží pravici, aleluja.
Žalm 116 (117)

A.

Velebte Pána, všichni lidé, * slavte
ho, všechny národy!
Nad námi mocná jeho milost *
a věrnost Páně na věky.

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán Ježíš, když to učedníkům pověděl, || byl vzat do nebe a zasedl
po Boží pravici, aleluja.
A.3. Nikdo nevystoupil do nebe, †|| kromě toho, který sestoupil z nebe, |
totiž Syn člověka, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a

A.

~Díky ti vzdáváme, * Pane Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Nanebevstoupení Páně – 1. VCh

Krátké čtení
Ef 2, 4–6
Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme
byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí
jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když
vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním
spojeni.
Krátké responsorium
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 Bůh se vznáší v jásotu slávy * Aleluja, aleluja.  Bůh.
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 Pán stoupá vzhůru v hlaholu rohů.  Ale-luja, aleluja.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Bůh.

Popř. responsorium prolixum Omnis pulchritudo (AG 503).

Antifona ke kantiku Panny Marie

Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa.
Nyní prosím za ně, neprosím za svět, neboť jdu k tobě.

AG 506
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(Jan 17, 6.9.13)
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te véni-o, alle- lúia.

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem; || nyní jdu k tobě a prosím za ty,
které jsi mi dal, aleluja.

Doba velikonoční II563

Prosby
Kristus byl vzat do slávy Otcovy a vládne spolu s ním celému světu.
Radostně ho vzývejme:
R. Ty jsi Král slávy, Kriste.
Králi slávy, tvým nanebevstoupením vešlo už i lidské tělo do nebeské slávy,
— sejmi z nás naše hříchy a dej,
ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i na nás.
Sestoupil jsi k nám cestou lásky,
— dej, ať i my cestou lásky vystoupíme k tobě.
Tys přislíbil, že všechny potáhneš k sobě,
— nedopusť, aby byl někdo z nás odloučen od tebe.
Tys vstoupil do nebeské slávy,
— dej, ať tě následujeme myslí i srdcem.
Ty přijdeš soudit živé i mrtvé,
— dej nám i našim zemřelým,
ať v den soudu stojíme po tvé pravici.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo: ° naplň nás radostnou vděčností
a nadějí, † že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. °
Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny
věky věků.
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Nanebevstoupení Páně – 2. VCh

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 71, M: 13

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 510

Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?
Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, aleluja. (Sk 1, 11)

  
          

V iri Galilǽ- i quid aspı́ci-tis in cælum? Hic Iesus, qui as
 
          
súmptus est
i-et, alléluia.
 a vo bis in cælum, sic vén


                         
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Vstoupil do nebe, || sedí po pravici Otce, aleluja.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých, * rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vzty
čí hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. ~Vstoupil do nebe, || sedí po pravici Otce, aleluja.
A.2. Bůh se vznáší v jásotu slávy, || Pán stoupá vzhůru v hlaholu rohů,
aleluja.

Doba velikonoční II565

Žalm 46 (47)
Tleskejte do dlaní, národy všechny, *
vzývejte Boha jásavým hlasem,
neboť je hrozný Pán svrchova
ný, * je velekrálem nad celou
zemí.
On nám národy podrobuje, * on nám
pohany pod nohy klade.
On pro nás vybral dědičnou
zemi, * pýchu Jákoba, jehož má
v lásce.
Bůh se vznáší v jásotu slávy, * Pán
stoupá vzhůru v hlaholu rohů.
Zpívejte Bohu, zpívejte písně, *
zpívejte chvalozpěv našemu
Králi!

Bůh totiž kraluje nad celým světem, *
zazpívejte mu překrásnou píseň!
Bůh je nad všemi národy krá
lem, * Bůh sedí na svém přesvatém trůně.
Knížata národů svorně se druží *
k národu Boha Abrahámova.
Boží jsou všechny štíty světa, *
on je nade vše svrchovaný.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bůh se vznáší v jásotu slávy, || Pán stoupá vzhůru v hlaholu rohů,
aleluja.
A.3. Nyní je oslaven Syn člověka || a Bůh je oslaven v něm, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a

A.

~Díky ti vzdáváme, * Pane Bože
vševládný,
neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *
a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády.
Národy se rozzuřily, * ale přišel tvůj
hněv a čas soudit mrtvé,
čas odměny tvým služebníkům,
prorokům a svatým, * a těm, kdo
ctí tvé jméno, malým i velkým.
Nyní nadešla spása a moc i království
našeho Boha * a vláda jeho Pomazaného,

neboť byl svržen žalobník našich
bratří, * který na ně žaloval před
Boží tváří ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou
krví * a slovem svého svědectví,
a svůj život nemilovali tolik, * že
by se zalekli smrti.
Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
1 Petr 3, 18.21b–22
Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby
nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život. I vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla,
ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou
mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Krátké responsorium
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 Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci. * Aleluja, aleluja.
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aleluja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vystupuji.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 510
Ó králi slávy, Pane zástupů, jenž dnes ve slávě
vystupuješ nade všechna nebesa: nenechávej nás sirotky,
ale pošli nám slíbeného od Otce, Ducha Pravdy.
(Srov. Jan 14, 18; 15, 26)
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nos, sed mitte promís# sum Pa
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di-e super omnes cælos ascendí- sti: ne derelínquas nos órpha-

lúia.

Kantikum (tonus II) je na str. 13.

Doba velikonoční II567
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Králi slávy, Vládce všeho tvorstva, †|| dnes vystupuješ jako vítěz na
nebesa: | nenechávej nás samotné, ale pošli nám slíbeného Ducha
pravdy, aleluja.

Prosby
Kristus byl vzat do slávy Otcovy a vládne spolu s ním celému světu.
Radostně ho vzývejme:
R. Ty jsi Král slávy, Kriste.
Králi slávy, tvým nanebevstoupením vešlo už i lidské tělo
do nebeské slávy,
— sejmi z nás naše hříchy
a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i na nás.
Sestoupil jsi k nám cestou lásky,
— dej, ať i my cestou lásky vystoupíme k tobě.
Tys přislíbil, že všechny potáhneš k sobě,
— nedopusť, aby byl někdo z nás odloučen od tebe.
Tys vstoupil do nebeské slávy,
— dej, ať tě následujeme myslí i srdcem.
Ty přijdeš soudit živé i mrtvé,
— dej nám i našim zemřelým,
ať v den soudu stojíme po tvé pravici.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo: ° naplň nás radostnou vděčností
a nadějí, † že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy. °
Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny
věky věků.
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Pátek 6. týdne

PÁTEK 6. TÝDNE

 73, 201, M: 11

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně

Krátké čtení
Žid 5, 8–10
Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když
tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.
Krátké responsorium
 479
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 511
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří
a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
(Mk 16, 15–16)
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Váš nebeský Otec dá Ducha svatého || těm, kdo ho prosí, aleluja.

Prosby
Chvalme Krista pomazaného Duchem svatým a modleme se:
R. Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.
Prosíme tě, Pane, za všechny křesťany,
— ať je Duch svatý shromáždí v jedno.
Pošli své světlo všem, kdo trpí příkoří pro tvé jméno,
— aby věděli, jak se mají hájit.

Doba velikonoční II569

Ať všichni poznají, že tys pravý vinný kmen,
— a stanou se ratolestmi, které přinášejí plody Ducha.
Kriste, nebe tě přivítalo s jásotem jako Krále celé země,
— kraluj tedy všem národům.
Pamatuj na ty, kdo se křtem stali účastnými tvé smrti a tvého vzkříšení,
— ať s tebou přejdou smrtí do života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tvůj Syn vstal z mrtvých a otevřel nám bránu k věčnému
životu; † usedl po tvé pravici a stal se původcem naší spásy; ° obrať k němu
naši mysl, † a až znovu přijde ve své slávě, daruj všem pokřtěným účast
na jeho nesmrtelnosti. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
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7. neděle velikonoční – 1. VCh

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 73, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

  S  S Ú     
A llelú#ia, alle# lú-ia, allelúia.# #
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

7

Psalmodie

AG 136

VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bůh převyšuje nebe || a pozvedá slabého z prachu, aleluja.
Žalm 112 (113)
Buď velebeno jméno Páně

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil. 

Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Lk 1, 52)

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Bůh převyšuje nebe || a pozvedá slabého z prachu, aleluja.
A.2. Děkovnou oběť přinesu ti, || tys moje pouta rozvázal, aleluja.

Doba velikonoční II571

Žalm 115 (116B)
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. 

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.

(Srov. Žid 13, 15)

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Děkovnou oběť přinesu ti, || tys moje pouta rozvázal, aleluja.
A.3. Ačkoli to byl Syn Boží, †|| naučil se svým utrpením poslušnosti |
a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají,
aleluja.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus, Boží služebník
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi,
na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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7. neděle velikonoční – 1. VCh

Krátké čtení
1 Petr 2, 9–10
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako
vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď
však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství
na vás projevilo.
Krátké responsorium
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu,
Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. 

AG 512
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(Jan 15, 26)

VIIIG

me, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Věčný život je to, že poznají tebe, †|| jediného pravého Boha, | a toho,
kterého jsi poslal, Ježíše Krista, aleluja.
B: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, || aby byli
jedno jako my, aleluja.
C: Prosím nejen za ně, †|| ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve
mne: | Ať všichni jsou jedno, aleluja.

Doba velikonoční II573

Prosby
Dobrořečme Kristu, na nějž sestoupil Duch svatý ve viditelné podobě,
vzývejme ho a svou modlitbu potvrzujme slovem:
R. Amen.
Pane, pošli svého slíbeného Ducha,
— aby se tvá církev stále obnovovala a rostla.
Ať tě všechny národy oslavují jako svého Krále a Boha
— a lid, který sis vyvolil, ať je tvým vlastnictvím.
Tys přemohl ducha zla,
— dej nám svého svatého Ducha,
ať překonáme všechno, co je zvrácené a vede ke hříchu.
O letnicích jsi přemohl babylónské rozptýlení,
neboť lidé různých jazyků si rozuměli,
— skrze svého Ducha sjednoť lidstvo ve společenství jedné víry.
Ať v nás přebývá tvůj Duch,
— aby probudil k životu naše smrtelné tělo.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, náš nebeský Otče, † vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou
ve tvé slávě; ° dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, † ale podle svého
slibu zůstává stále s námi. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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7. neděle velikonoční – 2. VCh

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

 73, M: 22

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

       Ú
   
A llelú-ia,# alle# lúia, alle-lúia. #
  S    H  EB EB EB  EB          EB EB   EB 
Psalmodie

AG 235

7

Ia

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Očistil nás od hříchů || a zasedl na výsostech po pravici Boží
velebnosti, aleluja.
Žalm 109 (110)
Mesiáš, vítězný král a kněz
Musí kralovat,
dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze
Siónu Pán: * „Ty panuj vprostřed
nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

(Srov. 1 Kor 15, 25)

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Očistil nás od hříchů || a zasedl na výsostech po pravici Boží
velebnosti, aleluja.

Doba velikonoční II575

A.2. Pán seslal vykoupení || pro svůj lid, aleluja.
Žalm 110 (111)
Veliké skutky Boží

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! 

Z hloubi srdce Pána oslavím, *
v shromážděném kruhu spravedli
vých.
Neboť skutky Páně veliké, * drahocenné všem, kdo z nich se těší.
Slavné, mocné jeho konání, * věčně
trvá jeho spravedlnost.
Činil divy hodné paměti, * pře
dobrý je Pán a milosrdný.
Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
na věky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu v činech zjevil moc, *
když državy pohanů jim vydal.

(Zj 15, 3)

Dílo jeho rukou věrnost, řád, * jeho
zákony vždy spolehlivé:
stanoveny navždy, na věky, * poctivě a pevně zachovány.
Vykoupení seslal pro svůj lid, † na
věky s ním sjednal úmluvu; * jeho
jméno hrozné je a svaté.
Bázeň z Boha – pramen moudrosti: † rozumně si vede, kdo jí
dbá, * jeho sláva trvá do věčnosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán seslal vykoupení || pro svůj lid, aleluja.
A.3. Aleluja, Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království, || jásejme
a vzdejme mu čest, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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7. neděle velikonoční – 2. VCh

Krátké čtení
Žid 10, 12–14
Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil
po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni
k nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty,
které posvětil.
Krátké responsorium
 479
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu,
Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. 

AG 512
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(Jan 15, 26)

VIIIG

me, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu, †|| Duch pravdy, který
vychází od Otce, | ten vydá o mně svědectví, aleluja.
B: Otče, jako jsi mne poslal do světa, || tak i já jsem je poslal do světa: |
a pro ně se zasvěcuji, | aby i oni byli posvěceni v pravdě, aleluja.
C: Otče, chci, aby tam, kde jsem já, †|| byli se mnou i ti, které jsi mi dal, |
aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, aleluja.

Doba velikonoční II577

Prosby
Nevíme, oč se máme vlastně modlit, ale sám Duch svatý se za nás
přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. Proto volejme:
R. Ať za nás prosí Duch svatý.
Kriste, nebeský Pastýři,
uděl našim biskupům a kněžím moudrost a prozíravost,
— aby dobře vedli tvůj lid ke spáse.
Ty jsi mocný a plný dobroty a slitování,
— přispěj na pomoc chudým a nuzným.
Byl jsi počat z Marie Panny působením Ducha svatého,
— zachovej ducha panenství v těch, které se ti zaslíbily.
Ty jsi náš kněz a vzdáváš Otci chválu v Duchu svatém,
— dej, ať spolu s tebou chválí tvého Otce všichni lidé.
Kéž zemřelí dojdou ke svobodě slávy synů Božích
— a ke slávě vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, náš nebeský Otče, † vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou
ve tvé slávě; ° dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, † ale podle svého
slibu zůstává stále s námi. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

PONDĚLÍ 7. TÝDNE

 73, 204, M: 11

Krátké čtení
Řím 8, 14–17
Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste
přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste
však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba,
Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží
děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi.
Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.
Krátké responsorium
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
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Pondělí 7. týdne

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 511

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří
a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
(Mk 16, 15–16)
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Přímluvce, Duch svatý, || přebývá u vás a bude ve vás, aleluja.

Prosby
Děkujme Kristu, že naplnil útěchou svatého Ducha apoštoly a celou
církev. Volejme se všemi věřícími:
R. Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.
Prostředníku mezi Bohem a lidmi, tys vyvolil kněze za své spolupracovníky,
— učiň, ať jejich prostřednictvím všichni dojdou k Otci.
Ty jsi Pánem všech lidí, bohatých i chudých,
— veď je, aby si navzájem rozuměli a jeden druhému pomáhali.
Zjev své evangelium všem národům,
— aby všichni mohli dospět k poznání víry.
Sešli svého Ducha, nejlepšího Utěšitele,
— aby setřel slzy všech zarmoucených.
Očisti duše zemřelých
— a přijmi je do nebe mezi své svaté a vyvolené.
Otče náš.

Doba velikonoční II579

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ať na nás sestoupí síla Ducha svatého, † abychom měli
stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

ÚTERÝ 7. TÝDNE

 73, 207, M: 11

Krátké čtení
Řím 8, 26–27
Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se
máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho
přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
Krátké responsorium
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Euntes in mundum na protější straně.
Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dostanete sílu Ducha svatého || a budete mými svědky až na konec
země, aleluja.

Prosby
Vzdávejte čest a slávu Kristu, neboť on dává věřícím účast na svatém
Duchu, a volejme:
R. Kriste, vyslyš nás.
Sešli od Otce své církvi svatého Ducha,
— aby ji očistil a dal jí sílu a vzrůst.
Pane, veď svým Duchem ty, kdo nám vládnou,
— aby byli tvými služebníky k dobru všech.
Pošli svého Ducha, zastánce chudých,
— aby pomáhal všem strádajícím.
Prosíme tě za všechny rozdavatele tvých tajemství,
— aby vždy zůstali věrní.

580

Středa 7. týdne

Dokonej své dílo vykoupení na našich zemřelých,
— dej jim nebeskou radost
a ukaž na nich moc své smrti a slávu svého vzkříšení.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, ° sešli nám Ducha svatého, † ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

STŘEDA 7. TÝDNE

 73, 210, M: 11

Krátké čtení
1 Kor 2, 9–10
Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to
všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého
Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží.
Krátké responsorium
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 511

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří
a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
(Mk 16, 15–16)
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kristus vás bude křtít || Duchem svatým a ohněm, aleluja.

A.

Prosby
Chvalme Boha a vzývejme ho s apoštoly a se všemi, kdo mají prvotiny
Ducha svatého:
R. Bože, vyslyš nás.
Všemohoucí Bože, tys oslavil Krista v nebi,
— dej, ať všichni poznávají jeho přítomnost v církvi.
Otče svatý, tys řekl o Kristu: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte,
— dopřej, ať všichni slyší jeho hlas a dojdou spásy.
Vlož svého Ducha do srdcí svých věřících,
— aby nás očistil od hříchů a zavlažil naši vyprahlost.
Kéž přijde tvůj Duch, aby řídil všechen běh světa
— a obnovil tvář země.
Svěřujeme do tvých rukou zemřelé
— a prosíme, abys povzbudil naši naději v budoucí vzkříšení. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, dej, aby tvá církev shromážděná v Duchu svatém byla
zcela oddána tvé službě † a upřímně se snažila o jednotu a svornost. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

ČTVRTEK 7. TÝDNE

 73, 213, M: 11

Krátké čtení
1 Kor 6, 19–20
Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého
vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni,
a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.
Krátké responsorium
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 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona Euntes in mundum na protější straně.
Kantikum (tonus Ig) je na str. 11.

582

Pátek 7. týdne

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Až přijde Duch pravdy, †|| uvede vás do celé pravdy | a oznámí vám,
co má přijít, aleluja.

A.

Prosby
Kristus je požehnaný navěky. Prosme ho, aby seslal svatého Ducha na
všechny, které vykoupil, a vzývejme ho:
R. Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.
Sešli, Pane, své církvi Ducha jednoty,
— aby vymizely různice, nenávist a roztržky.
Tys vysvobodil lidi z moci zla,
— zbav svět pohrom, které ho stíhají.
Při modlitbě tě Duch vedl k tomu, abys naplnil svou službu,
— pomáhej kněžím,
aby posíleni modlitbou a vedeni Duchem dobře plnili své poslání.
Tvůj Duch ať řídí všechny, kdo mají vedoucí postavení ve společnosti,
— aby usilovali o dobro všech.
Tys byl vzkříšen mocí Ducha svatého a vešel jsi do slávy Otcovy,
— dej zemřelým účast na své slávě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ° ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím svých darů a přetvoří nás svou mocí, † abychom správně smýšleli a věrně konali tvou vůli. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

PÁTEK 7. TÝDNE

 73, 216, M: 11

Krátké čtení
Gal 5, 16.22–23a.25
Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.
Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!
Krátké responsorium
 479



A



   



 Ú K S  


  

 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.

Doba velikonoční II583

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 511

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří
a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
(Mk 16, 15–16)
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách || s Ježíšovou matkou
Marií, aleluja.

Prosby
Děkujme Otci za to, že vylil na všechny národy svatého Ducha, a prosme
ho, aby jeho milost v nás den ze dne rostla:
R. Bože, ať se rozlévá ve světě milost svatého Ducha.
Bože, tys učinil svého Vyvoleného světlem národů,
— otevři oči slepých a vysvoboď ty, kdo vězí v temnotách.
Tys pomazal Krista mocí svatého Ducha ke službě spásy,
— ať tvůj Syn stále zůstává ve světě,
prokazuje dobrodiní a uzdravuje všechny.
Tvůj Duch dává hledajícím světlo a posiluje slabé,
— pošli ho těm, kdo pochybují o víře.
Tvůj Duch dává zápasícím odpočinutí a občerstvuje znavené,
— pošli ho těm, kdo jsou vyčerpaní a skleslí.
Splň naději zemřelých,
— ať při Kristově příchodu dosáhnou slávy vzkříšení.
Otče náš.
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Seslání Ducha svatého – 1. VCh

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, † tys nám oslavením svého Syna a světlem Ducha svatého otevřel přístup do věčné slávy; ° prosíme tě, dej, ať z toho, cos nám
prokázal, roste naše víra † a upevňuje se naše oddanost k tobě. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 73, M: 22

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Duch Páně naplňuje celý svět, aleluja.

AG 518
(Mdr 1, 7)

                  
 


S pı́ri- tus Dómini replé vit orbem terrárum, al- lelúia.
                   
VIIIG



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Nastal den letnic || a všichni byli společně pohromadě, aleluja.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.

Doba velikonoční II585
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Nastal den letnic || a všichni byli společně pohromadě, aleluja.
A.2. Nad apoštoly se ukázaly jazyky jako z ohně || a všichni byli
naplněni Duchem svatým, aleluja.
Žalm 146 (147A)
Pán je, kdo buduje Jeruzalém, * shromáždil hloučky Izraele.
Uzdraví ty, kdo jsou zlomeni srd
cem, * obváže jejich bolavé rány.
Počet hvězd on stanovil pevně, *
každou z nich umí nazvat jménem.
Náš Pán je velký a přemocný si
lou, * jeho moudrost je nezměřitelná.
Pán je oporou ponížených, * bezbožné zato až k zemi sráží.
Zapějte Pánu děkovnou píseň, *
na harfu hrejte našemu Bohu!

On je, kdo nebe pokrývá mraky, * on
je, kdo deště pro zemi chystá,
travinám na horách dává vzchá
zet, * osivu na polích obdělaných.
On je, kdo zvířatům potravu dává, *
mláďatům havraním to, po čem křičí.
Nehledá radost v síle koní, * nelibuje si ve svalech mužů.
Pánu se líbí bohabojní, * ti, kdo se
svěřují do jeho lásky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Nad apoštoly se ukázaly jazyky jako z ohně || a všichni byli
naplněni Duchem svatým, aleluja.
A.3. Duch svatý, který vychází od Otce, || zjeví Kristovu slávu, aleluja.
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

586

Seslání Ducha svatého – 1. VCh

Krátké čtení
Řím 8, 11
Když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který
vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým
Duchem, který sídlí ve vás.
Krátké responsorium
 479



A



   



 Ú K S  


  

 Přímluvce Duch svatý. * Aleluja, aleluja.  Přímluvce. etc.

Popř. responsorium prolixum Repleti sunt omnes (AG 515).

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 514
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.
Ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných jazyků, aleluja.
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ia, allelúia, allelúia.
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Přijď, Duchu svatý, †|| naplň srdce svých věřících | a zapal v nich
oheň své lásky. | Ty, který jsi vírou sjednotil národy rozličných
jazyků, | aleluja.

Doba velikonoční II587

Prosby
Když nastal den letnic, seslal Bůh z nebe na apoštoly svatého Ducha.
Oslavujme tedy Boha s velikou radostí, vzývejme ho a prosme:
R. Sešli svého Ducha a obnov svět.
Bože, tys na počátku stvořil nebe a zemi
a v plnosti času jsi všechno obnovil v Kristu,
— svým Duchem neustále obnovuj svět, aby došel spásy.
Tys vdechl do tváře Adamovy dech života,
— vdechni svého Ducha své církvi,
aby z něho žila, obnovovala se a oživovala svět.
Osvěcuj světlem svého Ducha všechny lidi
a rozptyluj temnotu dnešního světa,
— aby se nenávist změnila v lásku, bolest v radost a války ve vytoužený mír.
Zavlaž lidstvo vodou milosti svého Ducha, tekoucí z boku Kristova,
— a zbav naši zemi trnů zla.
Ty uvádíš lidi skrze Ducha svatého do života a do slávy,
— láskou Ducha svatého doveď také zemřelé do nebeské vlasti. Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, † ty nám dáváš každoročně v období padesáti
dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší spásy; ° nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha, † aby tě lidé všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

588

Seslání Ducha svatého – 2. VCh

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 73, M: 10

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 518

(Sk 2, 4)

Ú
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R epléti sunt# omnes Spíritu # Sancto, et cœpérunt loqui, alle        EB EB       EB   EB 

Všichni byli naplněni Duchem svatým
a začali mluvit cizími jazyky, aleluja
VIIIG

lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Duch Páně naplňuje celý svět, || aleluja.
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po mé
pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k no
hám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Siónu
Pán: * „Ty panuj vprostřed nepřátel!
Králem jsi ode dne zrození *
na svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých,* rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Duch Páně naplňuje celý svět, || aleluja.
A.2. Zjev, Pane, svou moc, || již ukázal jsi na nás ze svého chrámu nad
Jeruzalémem, aleluja.

Doba velikonoční II589

Žalm 113A (114)
Když vyšel Izrael z egyptské země, *
Jákobův rod z lidu cizího,
stal se jeho svatyní Juda, * Izrael
jeho královstvím.
Moře to vidělo a prchlo, * Jordán
obrátil zpátky svůj tok.
Hory jak berani poskakovaly, *
pahorky jako jehňata.
Co je ti, moře, že tak prcháš? * Proč
se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, *
pahorky, proč vy jak jehňata?
Zachvěj se, země, před tváří Páně, *
před tváří Boha Jákobova!
V jezerní bažinu promění skálu, *
křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zjev, Pane, svou moc, || již ukázal jsi na nás ze svého chrámu nad
Jeruzalémem, aleluja.
A.3. Všichni byli naplněni Duchem svatým || a začali mluvit cizími
jazyky, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
A.

Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Krátké čtení
Ef 4, 3–6
Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.
Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden
křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve
všech.
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Krátké responsorium
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 Duch Páně naplňuje celý svět. * Aleluja, aleluja.  Duch.
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 A ten, který vše obnovuje, ví o všem, co se mluví.  Aleluja,



7
7

aleluja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Duch.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 523
Dnes nastal den letnic. Dnes se Duch svatý ukázal učedníkům v ohni,
naplnil je svými dary a poslal je do celého světa kázat a svědčit:
Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen.
(Srov. Sk 2, 1.3; Mk 16, 15–16)
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Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dnes nastal den letnic, aleluja, || dnes se Duch svatý zjevil
apoštolům v ohni a naplnil je svými dary: | poslal je do celého světa
hlásat evangelium a vydávat svědectví: | Kdo uvěří a dá se pokřtít,
bude spasen, aleluja.

Doba velikonoční II591

Prosby
Bůh Otec shromažďuje skrze Krista svou církev ze všech národů světa.
S jásotem ho prosme:
R. Sešli své církvi svatého Ducha.
Bože, ty chceš všechny, kdo nesou jméno Kristovo,
shromáždit jedním křtem v Duchu svatém,
— učiň, ať jsou křesťané jedno srdce a jedna duše.
Ty chceš naplnit Duchem celý svět,
— pomoz všem lidem, aby budovali svět pokojně a spravedlivě.
Bože, Otče všech, ty chceš své rozptýlené syny
sjednotit ve vyznávání jedné víry,
— osvěť celý svět milostí svatého Ducha.
Ty skrze Ducha obnovuješ všechno,
— prosíme tě: uzdrav nemocné, potěš zarmoucené a všem uděl spásu.
Skrze Ducha jsi vzkřísil svého Syna z mrtvých,
— dej našim smrtelným tělům život, který nekončí.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým
svatým Duchem; ° sesílej hojnost jeho darů celému světu † a společenství
věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo
šířit tvé evangelium. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

VLASTNÍ TEXTY
O SVATÝCH

594Leden

LEDEN
1. ledna

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Slavnost

Všechny texty jsou uvedeny v temporálu, viz str. 327 a násl.

2. ledna

SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO,
BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
Památka

 155, 752

Společné texty o učitelích církve.

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo se bude Božími přikázáními řídit a jim učit, ||
bude v nebeském království veliký.
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Basila a Řehoře, aby svým příkladem a učením
ukazovali tvé církvi cestu k pravdě; ° prosíme tě, pomáhej nám, abychom
se tvé pravdě pokorně otvírali † a v lásce podle ní věrně žili. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

3. ledna

NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
Dle prastaré řádové tradice se v tento den slaví votivní oficium o nejsvětějším
jménu Ježíš (viz str. 687). Připadne-li 3. 1. na neděli, slaví se v jiný vhodný den.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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6. ledna

ZJEVENÍ PÁNĚ
Slavnost

Všechny texty jsou uvedeny v temporálu, viz str. 350 a násl.

7. ledna

SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
Památka OP

 77, 746, M: 15

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).
Hymnus je vlastní, viz str. 77.

Krátké čtení
1 Jan 2, 3–6
Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání.
Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm
pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo
tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on.
Krátké responsorium
Srov. Iz 62, 6
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 Nad tebou, Jeruzaléme, * ustanovil jsem strážné.  Nad tebou.
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 Ve dne ani v noci nepřestanou hlásat jméno Páně.  Ustanovil

  

jsem strážné.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Nad tebou.

596Leden

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 681
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Paprsky své nauky osvítil ty, kteří seděli v temnotách bludů;
a žárem lásky vykoupil spoutané chudobou a válkou.
III a2



Kantikum (tonus IIIa2) je na str. 15. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Paprsky své nauky osvítil †|| ty, kteří seděli v temnotách bludů; |
a žárem lásky vykoupil spoutané chudobou a válkou.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, tys naplnil svatého kněze Rajmunda velkým milosrdenstvím vůči hříšníkům; ° na jeho přímluvu nám dopřej, abychom byli vysvobozeni z otroctví hříchu † a tak mohli svobodně konat, co se ti líbí. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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ÚNOR
22. února

STOLCE SVATÉHO PETRA, APOŠTOLA
Svátek

 79, 724, M: 16

Společné texty o apoštolech.
Hymnus je vlastní, viz str. 79.

Psalmodie

AG 666
Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, tobě byly dány klíče od nebeského království.
Ig
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u es pastor óvi-um, princeps aposto- lórum: tibi tráditæ sunt

    
claves regni  cælórum.


                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Petře, miluješ mě? †|| Ano, Pane, ty víš, že tě miluji. | Pas moje ovce.
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.

598Únor
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Petře, miluješ mě? †|| Ano, Pane, ty víš, že tě miluji. | Pas moje ovce.
A.2. Petr byl hlídán ve vězení; || církevní obec se však naléhavě za něho
modlila k Bohu.
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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Petr byl hlídán ve vězení; || církevní obec se však naléhavě za něho
modlila k Bohu.
A.3. Ty jsi Petr – Skála – || a na té skále zbuduji svou církev.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,

ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
podle svého úradku * seznámil nás
s tajemstvím své vůle,
že si totiž předsevzal, * až přijde
plnost času,
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obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
Ig

T





     

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

     

       

u es pastor óvi-um, princeps aposto- lórum: tibi tráditæ sunt

    

claves regni  cælórum.


čtení
1 Petr 1, 3–5
                Krátké













Buď veleben Bůh a Otec našeho PánaJežíše Krista! Protože je tak nesmírně
milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme
živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro
vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede
ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.
Krátké responsorium



     SÚ

A

 H S 

 Û S  

S  J    SÚ

  

 Û S  

 Povězte pohanům * o slá-vě Páně.  Povězte.

 H S     S   S    S

  

 A všem národům o jeho divech.  O slá-vě Páně.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.

8

7
7
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 667
Šimone, synu Jonášův, budeš se jmenovat Petr – Skála. Dveřníku nebes, otvírej
tlukoucím. Všichni jsme velmi zhřešili, odpouštěj sedmdesátkrát sedmkrát.



@ S  V ² S´֔  
² S 8



S imon  barÚIona, tu vo-cábe-ris Cephas, quod interpretá-tur

ÚJ T  ² S  Ú 
7
  
T
    
Petrus. Iánitor cæ-li pulsánti-bus ápe- ri. Supra modum peccávi  K @
H
7
²  ֗ S     ²  K T ֔ Ú 
mus om-nes: # di- mít# te septu-ági- es sép-# ti- es.
  S    Ú T  EB EB S EB       ² ²

IVE

 

Kantikum (tonus IV E) je na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, || tobě byly dány klíče od
nebeského království.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; † chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.
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BŘEZEN
19. března

SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 83, M: 20

Hymnus je vlastní, viz str. 83.

Psalmodie

Hle, věrný a rozvážný služebník,
kterého Pán ustanovil nad svou čeledí.
III a

E


        

   

AG 737
(Srov. Mt 24, 45)

    

c-ce fidélis servus et prudens, quem constı́tu-it Dóminus

        
    
super famı́ li- am su-am. T.P. su- am, alle-lúia.

                       



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. 1. Jakub byl otec Josefa, muže Marie, || z které se narodil Ježíš,
nazývaný Kristus. (T. P. Aleluja.)
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,

který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
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jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jakub byl otec Josefa, muže Marie, || z které se narodil Ježíš,
nazývaný Kristus. (T. P. Aleluja.)
A. 2. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, || k panně, zasnoubené s mužem jménem Josef.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 145 (146)
A.

Oslavuj, moje duše, Pána! † Slavit
chci Pána po celý život, * hrát svému
Bohu, co budu živ.
V knížata důvěru nevkládejte, *
v člověka, jenž je bezmocný:
vydechne duši, v svou zem se vrací, *
veta je po jeho záměrech.
Šťasten, komu pomáhá Bůh Já
kobův, * kdo jen v Pána, svého
Boha, doufá.
V toho, který stvořil nebesa i zem, *
moře se vším tvorstvem, co v něm
žije,
který zachovává věrnost na
věky, * utištěným dopomáhá
k právu,
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost,
Pán to je, kdo slepým dává pro
hlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé mi
luje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.
Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, || k panně, zasnoubené s mužem jménem Josef.
(T. P. Aleluja.)
A. 3. Ježíšova matka Maria byla zasnoubena s Josefem. †|| Ale dříve
než spolu začali bydlet, | ukázalo se, že počala z Ducha svatého.
(T. P. Aleluja.)
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

603

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
III a

E

        

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

   

    

c-ce fidélis servus et prudens, quem constı́tu-it Dóminus

       


    
super famı́ li- am su-am. T.P. su- am, alle-lúia.

     
Kol 3, 23–24
   čtení
              Krátké
Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána
obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!



8
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A


     S Ú Û S  

 Spravedlivý poroste * ja-ko li-li-e.  Spravedlivý.

7

 H S     S   S    S
  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedlivý.

7

Krátké responsorium

 H S   S  J 

 SÚ

  

7

Û S  

 Na věky vydá květ před Pánem.  Ja-ko li-li-e.



Ú J S
  7

 Spravedlivý poroste jako li-li-e. * Ale-luja, aleluja.  Spravedli 
Ú J S
        
7

vý.  Na věky vydá květ před Pánem.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
  


A

      K   

V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedlivý.
Antifona ke kantiku Panny Marie

(Mt 1, 24)
  Ú S  S S   J   Ú  ֔   J S  Ú
8

Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal:
vzal svou ženu k sobě.
VII a

  S 

    T Û S Ú 
S  
Dómini, et# accépit cóniugem su-am. T.P. su-am, allelúia.
#
#

B
E
B
E
Ú




T
S




B
E
B
E

S

EB ²


E

xsúrgens Ioseph a somno fe-cit

sicut præcépit e-i ángelus

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

AG 733

Hle, věrný a rozvážný služebník, || kterého Pán ustanovil nad svou
rodinou.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 608.

7
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SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 83, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 83.

² 

    S  H ² S  K   
     8
Psalmodie

AG 735
Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. (Lk 2, 51)
V

D

 ֔ 
S  
tus illis. T.P.
# illis, allelú# ia. #

      EB EB     EB EB   EB EB   EB 

escéndit Iesus cum e-is, et venit Ná-zareth: et erat súb-di-

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Rodiče našli Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, ||
poslouchá je a dává jim otázky. (T. P. Aleluja.)
Žalm 14 (15)
Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo životem jde bez poskvrn, *
je řádný, upřímného srdce,
kdo neukřivdí jazykem, † bližnímu
svému neuškodí, * souseda svého
nehanobí,
kdo bohaprázdným pohrdá, *
zato si váží bohabojných,
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

kdo, i když ztrácí, drží slib: * svých
peněz neužívá k lichvě
a proti zájmům nevinného † ničím se nedá podplatit. * Kdo žije
tak, je provždy pevný.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

Rodiče našli Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, ||
poslouchá je a dává jim otázky. (T. P. Aleluja.)
A.2. Matka Ježíšova řekla: †|| Dítě, proč jsi nám to udělal? | Hle, tvůj
otec i já jsme tě s bolestí hledali. (T. P. Aleluja.)

A.
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Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude po
žehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.
Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.

Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Matka Ježíšova řekla: †|| Dítě, proč jsi nám to udělal? | Hle, tvůj
otec i já jsme tě s bolestí hledali. (T. P. Aleluja.)
A.3. Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu, || šel do Nazareta
a poslouchal je. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

² 





S



H ² S  K

     8
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S  
7
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lis,
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tus illis. T.P.
#
#
#


Krátké
Kol 3, 23–24
   EB EB    EB EB   EB EB čtení
 EB 
Cokoli


  děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána
8
obdržíteza odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

A


escéndit Iesus cum e-is, et venit Ná-zareth: et erat súb-di-

 Spravedlivý poroste * ja-ko li-li-e.  Spravedlivý.

7

 H S     S   S    S
  
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedlivý.
 Sláva

7

     S Ú Û S  

  

Krátké responsorium

 H S   S  J 

 SÚ

Û S  

 Na věky vydá květ před Pánem.  Ja-ko li-li-e.



Ú J S
  7

 Spravedlivý poroste jako li-li-e. * Ale-luja, aleluja.  Spravedli 
Ú J S
        
7

vý.  Na věky vydá květ před Pánem.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
  


A

      K   

7

V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedlivý.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Když Ježíš začínal působit, bylo mu asi třicet let
a byl považován za syna Josefova.

H        ÚS J     Ú
S 7

S
V



I p se Ie-sus erat incípi-ens quasi annórum tri-gínta, et puta Ú K
7
  ֔  
²  ֔
bá-tur fí-li-us Io
# seph. T.P. Joseph, al# le- lúia.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB  

ID



AG 736
(Lk 3, 23)

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Když Ježíš začal působit, bylo mu třicet let || a lidé ho považovali za
syna Josefova.

Prosby
Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:
R. Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.
Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o Kristu,
— dej i nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.
Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,
— dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i pro život věčný.
Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,
— dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.
Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,
— dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.
Shlédni s láskou na umírající a zemřelé,
— a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie a svatého
Josefa dosáhnou tvého milosrdenství. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil
dílo našeho vykoupení; † dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj
úkol při uskutečňování díla spásy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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25. března

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 85, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 85.

Psalmodie
AG 750
Anděl Gabriel byl poslán k Panně Marii, zasnoubené s Josefem. (Srov. Lk 1, 26.27)
VIIIG

M
 

  

        

     

issus est Gábri- el ángelus ad Ma-rı́-am Vı́rginem despon-


    
sátam Ioseph.
 T.P. Alle-lúia, allelúia.

                   


   



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, †|| výhonek vypučí z jeho kořenů, |
spočine na něm Duch Páně. (T. P. Aleluja.)
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, †|| výhonek vypučí z jeho kořenů, |
spočine na něm Duch Páně. (T. P. Aleluja.)
A.2. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, || bude kralovat navěky.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 146 (147A)

A.

Pán je, kdo buduje Jeruzalém, * shromáždil hloučky Izraele.
Uzdraví ty, kdo jsou zlomeni srd
cem, * obváže jejich bolavé rány.
Počet hvězd on stanovil pevně, *
každou z nich umí nazvat jménem.
Náš Pán je velký a přemocný si
lou, * jeho moudrost je nezměřitelná.
Pán je oporou ponížených, * bezbožné zato až k zemi sráží.
Zapějte Pánu děkovnou píseň, *
na harfu hrejte našemu Bohu!

On je, kdo nebe pokrývá mraky, * on
je, kdo deště pro zemi chystá,
travinám na horách dává vzchá
zet, * osivu na polích obdělaných.
On je, kdo zvířatům potravu dává, *
mláďatům havraním to, po čem křičí.
Nehledá radost v sile koní, * nelibuje si ve svalech mužů.
Pánu se libí bohabojní, * ti, kdo se
svěřují do jeho lásky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, || bude kralovat navěky.
(T. P. Aleluja.)
A.3. Svrchované Slovo, od věků zrozené z Otce, || dnes se pro nás stalo
člověkem a úplně se ponížilo. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Flp 2, 6–11
A.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.

Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,
takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému
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jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

   

     

issus est Gábri- el ángelus ad Ma-rı́-am Vı́rginem despon-


    

sátam Ioseph.
 T.P. Alle-lúia, allelúia.

   
čtení
1 Jan 1, 1–2
             Krátké



O tom, co bylo na počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedli

vě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný,
který byl u Otce a zjevil se nám.
Krátké responsorium

      SÚ

7


 S   S   
 Kořen Jesse vyrašil, * hvězda vze- šla z Jákoba.  Kořen.
 H S  S    J   S Ú
 S   S   
 Panna porodila Spasitele.  Hvězda vze- šla z Jákoba.
 H S     S   S    S


 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kořen.

7



7

A

A


    K       
V době velikonoční:

       Ú  JS  
 Kořen.  Panna porodila Spasitele.  Ale-luja, aleluja.
     H S       


 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kořen.

7

Ú J S 7


 Kořen Jesse vyrašil, hvězda vzešla z Jákoba. * Ale-luja, aleluja.



7

612Březen

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 748
Spasitel světa vyšel jako slunce a sestoupil do lůna Panny jako déšť na trávu.

  ´ S ֔  ֔ H ֔ K    S        Ú 7

O
-ri-étur sicut sol Salvátor mundi, et descéndet in úte-rum
  
Ú  
 Ú ֔@ ²    S  8
²
S
T 

Vírginis, sicut imber# super# gramen. T.P. Alle-lú- ia, allelúia, alle#
     U   Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

lúia.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Duch svatý sestoupí na tebe, Maria, || a moc Nejvyššího tě zastíní.
Prosby
Věčný Otec poslal svého anděla, aby Panně Marii zvěstoval, že nastal čas
spásy. Volejme proto s důvěrou:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Tys vyvolil Pannu Marii,
aby se stala Matkou tvého Syna, našeho Spasitele,
— smiluj se nade všemi, kdo očekávají své vykoupení.
Gabrielovým slovem jsi Marii zvěstoval pokoj a radost,
— daruj celému světu radost ze spásy a opravdový mír.
Když tvá služebnice Maria vyslovila svůj souhlas,
začalo tvé Slovo působením Ducha svatého přebývat mezi námi,
— připrav také naše srdce na přijetí Krista.
Ty si všímáš ponížených a sytíš hladové,
— dopomoz k právu utlačeným, ujmi se ubohých a posiluj umírající.
Bože, tobě není nic nemožného, ty činíš věci obdivuhodné,
— dej, ať spolu s těmi, kdo už zemřeli,
vejdeme v den vzkříšení do tvé slávy. 
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, ° tvůj
Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; † dej, ať i my máme účast na jeho božství. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Hymnus Ave, maris stella
ze společných textů o Panně Marii, str. 139.

Psalmodie

Zdrávas Maria, milostiplná! Pán s tebou!
Požehnaná tys mezi ženami.

AG 746
(Lk 1, 28.41)

                    

 


A -ve Ma-rı́-a, gráti-a plena, Dóminus tecum: benedı́cta tu in
 
      

 

mu-li- éribus.
 T.P.  mu-li- éribus, alle lúia.
                          
Ig



 139, M: 16

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii || a ona počala z Ducha svatého.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 109 (110)
Pán řekl mému Pánovi: * „Seď po
mé pravici,
tvé nepřátele za podnož * ti k nohám položím.“
Žezlo tvé moci podá ti † sám ze Si
ónu Pán: * „Ty panuj vprostřed ne
přátel!
Králem jsi ode dne zrození * na
svatých pahorcích,
z matčina klína když se jas * rozlil
tvých mladých dnů.“
Pán bez výhrady přísahal: † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
Melchizedech byl.“

Pán stojí po tvé pravici, * v den hněvu krále zdrtí.
[On nad národy koná soud, †
je nakupeno mrtvých, * rozbíjí
lebky v šíř i dál.]
Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

614Březen
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii || a ona počala z Ducha svatého.
(T. P. Aleluja.)
A.2. Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. || Počneš a porodíš
Syna a bude nazván Synem Nejvyššího. (T. P. Aleluja.)
Žalm 129 (130)
A.

Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je sli
tování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho provinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. || Počneš a porodíš
Syna a bude nazván Synem Nejvyššího. (T. P. Aleluja.)
A.3. Jsem služebnice Páně; || ať se mi stane podle tvého slova.
(T. P. Aleluja.)
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
A.

Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelné
ho Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,

v něm bylo stvořeno všechno † na
nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:
všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on
je počátek, prvorozený z mrt
vých, * aby měl ve všem prvenství.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

Otci se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kříži * zjednal pokoj jak na nebi,
tak na zemi.

615

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

A.

                    

 


A
-ve Ma- rı́-a, gráti-a plena, Dóminus tecum: benedı́cta tu in
 
      

 

mu-li- éribus.
 T.P.  mu-li- éribus, alle lúia.
                Krátké
1 Jan 1, 1–2
   čtení
      
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedliIg





vě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný,
který byl u Otce a zjevil se nám.
Krátké responsorium



A

     SÚ

  S Û    

  H S       S Ú

 

  S Û    

 Slovo se stalo tělem * a přebývalo mezi námi.  Slovo.

 H S     S   S    S

 To bylo na počátku u Boha.  A přebývalo mezi námi.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Slovo.

7

7
7



7
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A



     K        Ú JS 7
V době velikonoční:

          Ú JS
 Slovo.  To bylo na počátku u Boha.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
 


 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. * Ale-luja, aleluja.

 

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Slovo.

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 751
Toto je den, který učinil Pán. Dnes Pán shlédl na ponížení svého lidu a seslal
spásu. Dnes žena unikla smrti, kterou jiná žena přinesla. Dnes se Bůh stal
člověkem: zůstal tím, čím byl a vzal na sebe, čím nebyl. Připomeňme si tedy
zbožně počátek naší spásy a jásejme: Sláva tobě, Pane.

H
S   S ֔   Ú  S   S   S  S Ú Ú 8
H æc est di- es, quam fe-cit Dó- minus: hódi-e Dó- mi  S   K S Ú
 S   S   S      S   S  8
 
nus af-fli-cti- ónem pó-pu-li su-i respéxit, et redempti-ó- nem mi Ú S @




K

S
J

 S  S  
S  ֙  S  S   8
sit: hó- di-e mortem, quam fé-mi-na íntulit, fé- mina fugávit:
  T     Ú J Ú Ú

S    S  S   @  7
hódi-e De- us ho- mo factus id quod fu- it permánsit, et quod
@ Ú  J      

 
Ú
@

S


Ú
S





S 8


S
non e-rat assúmpsit. Ergo ex-ór- di-um nos- træ re- dempti- ó- nis

Ӫ   S     T   K S ֔
S
²
S     K S 7
S

devóte re- co- lámus, et ex-sultémus di- cén-tes: Glóri-a tibi, Dó
7
·





S
  lúia, alleS lúia.
mine. T.P. Alle
#
#
#
  S    Ú T  EB EB S EB       ² ²

IVE





 ·S

mine. T.P. Alle
#
# lúia, # allelúia.
  S    Ú T  EB EB S EB       ² ²

S

devóte re- co- lámus, et ex-sultémus di- cén-tes: Glóri-a tibi, Dó-

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

7

617

Kantikum (tonus IV E) je na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Anděl Gabriel řekl Panně Marii: †|| Buď zdráva, milostiplná! Pán
s tebou! | Požehnaná tys mezi ženami.
Prosby
Věčný Otec poslal svého anděla, aby Panně Marii zvěstoval, že nastal čas
spásy. Volejme proto s důvěrou:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Tys vyvolil Pannu Marii,
aby se stala Matkou tvého Syna, našeho Spasitele,
— smiluj se nade všemi, kdo očekávají své vykoupení.
Gabrielovým slovem jsi Marii zvěstoval pokoj a radost,
— daruj celému světu radost ze spásy a opravdový mír.
Když tvá služebnice Maria vyslovila svůj souhlas,
začalo tvé Slovo působením Ducha svatého přebývat mezi námi,
— připrav také naše srdce na přijetí Krista.
Ty si všímáš ponížených a sytíš hladové,
— dopomoz k právu utlačeným, ujmi se ubohých a posiluj umírající.
Bože, tobě není nic nemožného, ty činíš věci obdivuhodné,
— dej, ať spolu s těmi, kdo už zemřeli,
vejdeme v den vzkříšení do tvé slávy. 
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, ° tvůj
Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; † dej, ať i my máme účast na jeho božství. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

618Duben

DUBEN
2. dubna

SV. FRANTIŠKA Z PAULY, POUSTEVNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících).

 169, 761

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, koupit lásku, || sklidí
svrchovanou hanbu, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tys vedl svatého Františka cestou pokory a odříkání k slávě tvých
svatých; ° veď i nás, ať také patříme mezi ty, kdo mají pokorné srdce, † aby
se na nás naplnila tvá zaslíbení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

4. dubna

SV. IZIDORA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 155, 752

Společné texty o učitelích církve.

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Izidora, aby svým učením vzdělával tvou církev; °
vyslyš naše prosby a na jeho přímluvu jí pomáhej, † ať stále roste v poznání
tvé pravdy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
7. dubna

SV. JANA KŘTITELE DE LA SALLE, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o svatých mužích (o vychovateli).

 153, 746
 163, 761

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Jana, aby ukazoval mládeži cestu ke spáse; ° dávej
své církvi moudré vychovatele, † aby pod jejich vedením vyrůstaly děti
v dobré lidi a křesťany. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
11. dubna

SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi).

 147, 734
 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého biskupa Stanislava, aby svědomitě vykonával
službu, kterous mu svěřil, † a on statečně hájil tvou čest a padl pod meči
pronásledovatelů; ° na jeho přímluvu dej i nám sílu, † abychom se nezalekli
žádných nebezpečí a vytrvali až do smrti pevní ve víře. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
13. dubna

SV. MARTINA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o papeži).

 147, 734
 153, 746

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, s tvou pomocí dokázal svatý papež a mučedník Martin
obdivuhodně vzdorovat hrozbám i mukám; ° dej i nám sílu, † abychom
snášeli protivenství s neochvějnou stálostí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

620Duben

20. dubna

SV. ANEŽKY Z MONTEPULCIANA, PANNY, MNIŠKY
Památka OP
pro mnišky: svátek

Společné texty o pannách,
nebo o svatých ženách (o řeholnicích).
Hymnus je vlastní, viz str. 87.

 87, 755, M: 20
 87, 767, M: 20

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře (popř. ze společných textů o pannách,
pokud se slaví jako svátek). Pokud se nezpívá chorálně, mohou se vzít vlastní.

A.1. Už od svítání tě hledám, Bože, || abych mohl vidět tvou moc,
aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu (popř. ze společných textů
o pannách, pokud se slaví jako svátek).

A.2. Hle, zima už přešla, déšť přestal a pominul. || Vstaň, přítelkyně má,
a pojď, aleluja.
A.3. Neboť den co den mě hledají || a usilují poznat mé cesty, aleluja.
Krátké čtení
Řím 15, 5–6
Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně
smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy
oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Krátké responsorium



        K 
   Ú JS
 Tobě řeklo mé srdce: hledám tvou tvář. * Ale-luja, aleluja.
  
Ú J S
     

 Tobě.  Tvou tvář, Pane, hledám.  Ale-luja, aleluja.
     H S         


A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Tobě.

7

7
7
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 768

;
  S    Ú S       ֔  S   
C   onscén
dit Agnes hó-di-e cæléstis regni sóli-um: stolam
Ú
S     Ú Ú SÚ S    
7

indúta gló-ri# æ intrat in Spon# si thá# la-mum, allelúia.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Dnes Anežka vystoupila k trůnu nebeského Krále.
Oděna rouchem slávy vešla do Snoubencovy komnaty, aleluja.
VII a

Kantikum (tonus VIIa) je na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Nadešla Beránkova svatba, †|| jeho nevěsta se připravila. | Blaze
těm, kdo jsou pozváni k Beránkově hostině!
nebo: Dnes Anežka vystoupila k trůnu nebeského Krále. || Oděna
rouchem slávy vešla do Snoubencovy komnaty, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, svou snoubenku Anežku jsi vyznamenal podivuhodnou horlivostí
v modlitbě. ° Dej také nám, ať podle jejího příkladu stále myslíme na tebe †
a můžeme dosáhnout hojných plodů této zbožnosti. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

21. dubna

SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve.

 155, 752

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému biskupu Anselmovi schopnost pronikat do hlubin
tvé moudrosti a vyučovat druhé; ° přispěj na pomoc i nám, † abychom
vedeni světlem víry přijímali s radostí v srdci pravdy, které nám zjevuješ. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

622Duben

23. dubna

SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
Svátek

 89, 746
 89, 734

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o jednom mučedníkovi.
Hymnus je vlastní, viz str. 89.



Krátké čtení
Žid 5, 1
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech
u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy.
Krátké responsorium



A



   K       

Ú J S


   K     Ú  JS  
 Mnohé odvrátil od nepravosti.  Ale-luja, aleluja.
     H S       



7

 7

 Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. * Ale-luja, aleluja.  Hle.

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Hle,.

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Svatý Vojtěchu, slavný mučedníku, †|| dobrý pastýři, chloubo
Čechů, | přimlouvej se za náš národ i za celou církev, aleluja.

Prosby
Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví,
tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky
a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti,
dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; ° na jeho přímluvu
pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, † a lid,
kterýs jim svěřil, posiluj, ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři
vedou. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
24. dubna

OBRÁCENÍ SV. AUGUSTINA
Nezávazná památka OP

 91

Hymnus je vlastní, viz str. 91.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Ty jsi mi bránou || ke svým ovcím, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Všechny, kdo se ke mně přidali, || nadchnu pro tvou lásku, aleluja.
A.3. Slavný a krásný bude den, který nemá večera, || nezná západu, kdy
uslyším hlas chvály, aleluja.
Krátké čtení
Jak 3, 17–18
Moudrost shora je především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná,
plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo
usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.



7
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A
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Krátké responsorium

           Ú JS7
 Kéž.  Láska at’ je dovršením všech mých děl.  Ale-luja, alelu 
     H S       

 Kéž tě miluji, a tato láska mi tě zpřítomňuje. * Ale-luja, aleluja.



ja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kéž.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Kéž nepřestanu toužit, †|| dokud nepřijde to, co jsi slíbil, | dokud
nepomine nářek a nevystřídá ho jen chvála, aleluja.

Prosby
Dříve než skončí den, prosme snažně Krista, nejvyššího a věčného
Velekněze:
R. Pamatuj, Pane, na své shromáždění.
Pane, tys dal svatému Augustinovi,
že posvátnou službu spojil se životem ve stavu dokonalosti,
— uděl nám, ať jsme ve světě ustavičně svědky tvé svatosti.
Ty jsi učil, co je vynikající příklad dokonalosti, a životem jsi ho ukázal,
— povzbuď mnohé, aby tě povzbuzeni tvou milostí těsněji následovali
a ve svatém předsevzetí vytrvali.
Ty jsi zarmouceným nadějí a útěchou,
— povzbuzuj a potěšuj bratry a sestry trápené nemocí,
skleslé na duchu a vyčerpané stářím.
Ty jsi král, pro kterého všechno žije,
— uveď slitovně zesnulé bratry a sestry
do krajiny světla a pokoje.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože, tys v nevýslovné prozřetelnosti vyvedl svatého Augustina z temnoty
bludů do světla evangelijní pravdy. ° Prosíme, dej nám, kteří dnes oslavujeme jeho obrácení, † abychom na jeho přímluvu napravili své skutky
a zaměřili je k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 24. dubna

SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi.

 147, 734

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého Jiří, aby následoval tvého Syna v jeho utrpení
a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; † ať pomáhá i nám v naší slabosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 24. dubna

SV. FIDELA ZE SIGMARINGY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o knězi).

 147, 734
 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Fidela svou láskou, takže horlivě hlásal tvé učení
a neváhal pro víru položit svůj život; ° prosíme tě, dej, ať jsme i my zakořeněni a upevněni v lásce, † a když máme účast na utrpení tvého Syna, ať
poznáme také moc jeho zmrtvýchvstání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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25. dubna

SV. MARKA, EVANGELISTY
Svátek

 95, 724

Společné texty o apoštolech.
Hymnus je vlastní, viz str. 95.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia, || jak to bylo ve shodě s darem
Boží milosti, aleluja.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Všechno dělám pro hlásání evangelia, || abych získal podíl na jeho
zaslíbeních, aleluja.
A.3. Byla mi dána milost: || zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo
bohatství, aleluja.
Krátké čtení
Kol 1, 3–6
Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána
Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem
a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám
připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy,
radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na
celém světě, tak je tomu také u vás.
Antifona ke kantiku Panny Marie
Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Slovo Páně trvá navěky – || slovo evangelia, které vám bylo
zvěstováno, aleluja.

Prosby
Bůh nás povolal k pravé víře skrze evangelium svého Syna. Prosme za jeho
svatý lid:
R. Bože, rozpomeň se na svou církev.
Otče, tys vzkřísil svého Syna, velikého pastýře ovcí,
— posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě.
Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,
— pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,
— dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou,
mohou radovat z bohaté sklizně.
Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět,
— dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.
Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,
— uveď do svého nebeského království i naše zemřelé.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého evangelistu Marka, aby hlásal radostnou zvěst
spásy; ° veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství † a následujeme tvého Syna. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
28. dubna

SV. LUDVÍKA MARIE GRIGNONA Z MONFORTU,
KNĚZE, TERCIÁŘE
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože věčné moudrosti, který jsi svatého kněze Ludvíka učinil vynikajícím
svědkem a učitelem plného zasvěcení se Kristu, tvému Synu, prostřednictvím Panny Marie, ° dopřej nám, prosíme, † ať následováním jeho duchovní cesty šíříme ve světě tvé království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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téhož dne 28. dubna

SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi.

 147, 734

Závěrečná modlitba
Bože, tys oslavil svatého Petra Chanela tím, že se jeho krev prolitá při hlásání evangelia stala semenem nových křesťanů; ° dej, ať prožíváme velikonoční tajemství smrti a vzkříšení tvého Syna s takovou opravdovostí, †
abychom mu stále nově vydávali svědectví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
29. dubna

SV. KATEŘINY SIENSKÉ,
PANNY A UČITELKY CÍRKVE, TERCIÁŘKY
Svátek OP

 97, 755 , M: 11

Společné texty o pannách.
Hymnus je vlastní, viz str. 97.

Psalmodie

Nacházela potěšení v Božích věcech,
ve dne v noci se věnovala modlitbě a bdění, aleluja.
III a2
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i-vı́nis namque oblectáta re- bus, di-u noctúque orati-óni-

               
  
bus, atque vigı́-li-is ó- peram da- bat, allelúia.


                        

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Boží láska je nám vylita do srdce || skrze Ducha svatého, který nám
byl dán, aleluja.
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Žalm 30 (31), 20–25
Jak velká je tvá dobrota, Pane, * kterou máš pro ty, kdo se tě bojí,
kterou jsi přichystal pro ty všech
ny, * kdo se před lidmi utekou
k tobě!
Držíš je pod ochranou své tváře, *
kryješ je před lidským hanobením,
pod svou střechou jim úkryt
dáváš * před zlobou jazyků utrhačných.
Chvála buď Pánu za divy lásky, *
které mi prokázal za útisku.
Zatímco já jsem si v úzkosti ří
kal: * už jsem zapuzen od tvých
očí,

ty jsi přece jen slyšel můj nářek, *
s jakým jsem k tobě o pomoc volal.
Milujte Pána vy, kdo jste zbož
ní! * Neboť své věrné Pán vždy
chrání;
zato však těm, kdo jednají zpupně, *
plnou měrou za pýchu splatí.
Buďte silní a stateční srdcem *
všichni, kdo máte důvěru v Pána.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Boží láska je nám vylita do srdce || skrze Ducha svatého, který nám
byl dán, aleluja.
A.2. ~Má mysl je pevná || a založená na Kristu, aleluja.
Žalm 83 (84)

A.

Jak tvé příbytky jsou milé, * Pane
zástupů!
Po nádvořích Páně touží, * prahne duše má,
srdce mé i tělo jásá * k Bohu živému.
I pták nachází svůj domov, *
hnízdo vlaštovka,
kam si ukládá své mladé, † u tvých
oltářů – * Pane zástupů, Králi, Bože
můj!
Šťastni, kdo v tvém domě bydlí, *
kdo tě velebí!

Šťasten, kdo tě vyhledává, * plný
důvěry!
Z vyschlé rokle, kterou půjdou, *
pramen učiní,
brzký déšť ji požehnáním * vláhy
zahalí.
Kráčejí vždy s větší silou, * hledí
k Bohu na Sióně.
Vyslyš moje zbožné prosby, * Pane
zástupů!
Modlitbě mé popřej sluchu, *
Bože Jákobův.
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Shlédni na náš štít, ó Bože, † pohleď
jasně v tvář * Pomazanému!
Lepší jeden den v tvém domě, *
nežli doma sta!
Lepší před svatyní Boží † ležet na
prahu, * nežli meškat v stanech hříš
ných.
Neboť Pán je štít i slunce, * milost
je a čest.

Neváhá a dobro dává * lidem bez
úhon.
Šťasten je, kdo v tebe doufá, *
Pane zástupů!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Má mysl je pevná || a založená na Kristu, aleluja.
A.3. Bůh skrze Krista usmířil se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak
na zemi || tím, že jeho krví prolitou na kříži zjednal pokoj, aleluja.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,
III a2
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a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

                   

i-vı́nis namque oblectáta re- bus, di-u noctúque orati-óni-

               

  
bus, atque vigı́-li-is ó- peram da- bat, allelúia.
    chorálně:
           
   nezpívá
Pokud
   seantifona
A. Bůh skrze Krista usmířil se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak
na zemi || tím, že jeho krví prolitou na kříži zjednal pokoj, aleluja.
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Krátké čtení
1 Kor 2, 11–13
Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží
nitro nezná nikdo, jen Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale
Ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal
darem. O tom také mluvíme – ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Ducha také
vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou.
Krátké responsorium
Pláč 3, 25–26
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 Mým údělem je Pán, volá má duše. * Ale-luja, aleluja.  Mým.



     H S       

 Je dobrotivý k těm, kdo ho hledají.  Ale-luja, aleluja.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Mým.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Panna Kateřina se rozhodla oddat se a sloužit
jedině všemohoucímu Synu Božímu.
Ig
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mnipoténti vir-go Catha-rína De-i Fí- li- o so-lum óbse-

Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se nezpívá chorálně:

7

Tobě, věčnému Otci, já ubohá znovu obětuji svůj život, †|| jen abych
viděla nápravu tvé sladké přesvaté snoubenky církve: | Já, věčný
Bože, od tebe žádám tuto snoubenku, aleluja.
nebo: Ó nejskvělejší Kristova snoubenko! †|| Tebe osvětlovalo prorocké
světlo, rozněcovalo apoštolské nadšení, | ozdobil věnec panenství,
strávil žár božské lásky, aleluja.

A.
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Prosby
Velebme Boha, nejmilejší bratři, za to, že církev i náš řád osvítil naukou
svaté Kateřiny a obdařil jejím příkladem. Proto jej prosme s vroucností
duše:
R. Pane, očisti nás Beránkovou krví!
Otče svatý, krví svého ukřižovaného Syna jsi dal světu mír,
— upevni jednotu a mír v jeho církvi.
Ke vzrůstu církve jsi svou služebnici Kateřinu
zapálil horlivostí pro pravdu a lásku,
— rozněť stejnou apoštolskou horlivost u všech křesťanů.
Za všechny hlasatele tvého slova, za trpící a za ty,
kdo v tomto světě snášejí pronásledování,
— přednášíme, Bože, své snažné prosby.
Umučením a zmrtvýchvstáním svého Syna
jsi všem lidem znovu otevřel přístup do ráje,
— dopřej všem zemřelým vejít do tvé slávy
a také nás doveď k účasti na ní.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, svatou Kateřinu Sienskou jsi zapálil božskou láskou, aby rozjímala
o utrpení Páně a sloužila tvé církvi. ° Na její přímluvu dej, † aby se tvůj lid,
spojený Kristovým tajemstvím, mohl věčně radovat, až se Kristus zjeví ve
své slávě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
30. dubna

SV. PIA V., PAPEŽE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži).
Hymnus je vlastní, viz str. 101.

 101, 746, M: 11

Krátké čtení
1 Kor 3, 10–11
Podle míry Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený
stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom
dále staví. Neboť nikdo nemůže položit základ jiný nežli ten, který je už
položen – a tím je Ježíš Kristus.
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 Vírou se osvědčil jako prorok. * Ale-luja, aleluja.  Vírou.
       K    Ú J S


 Z jeho slov se poznalo, že je věrný.  Ale-luja, aleluja.
     H S         


A

Krátké responsorium
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vírou.

Antifona ke kantiku Panny Marie

Piovo jméno potvrzovaly zbožné skutky,
a proto jej budou blahoslavit mnohá pokolení, aleluja.

AG 811
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo jednali spravedlivě, Pane, †|| budou ve tvém stánku dlít |
a přebývat na tvé svaté hoře, aleluja.
nebo: Hle, velekněz, který za dnů svého života líbil se Bohu. †|| Nebyl
nalezen jemu podobný, | který by tak zachovával zákon Nejvyššího,
aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia, aby bránil víru a zdokonalil
bohoslužbu. ° Na jeho přímluvu nám uděl, † abychom slavili tvá tajemství
s živou vírou a účinnou láskou. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.
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KVĚTEN
1. května

SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
Nezávazná památka

Hymnus je vlastní ze slavnosti sv. Josefa, viz str. 83.
Může se použít psalmodie ze slavnosti, viz str. 605.

 83, 605



Krátké čtení
Kol 3, 23–24
Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána
obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!
Krátké responsorium



Ú J S
  7

 Spravedlivý poroste jako li-li-e. * Ale-luja, aleluja.  Spravedli 
Ú J S
        
7

vý.  Na věky vydá květ před Pánem.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
  


A

      K   

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedlivý.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze slavnosti, str. 608. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Kristus, Syn Boží, vyrůstal v domě dělníka || a nechal se nazývat
jeho synem. Aleluja.

Prosby
Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:
R. Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.
Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o Kristu,
— dej i nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.
Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,
— dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i pro život věčný.
Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,
— dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,
— dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.
Shlédni s láskou na umírající a zemřelé
— a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie
a svatého Josefa dosáhnou tvého milosrdenství. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, Stvořiteli světa, podle tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet své schopnosti prací; ° prosíme tě, pomáhej nám, ať
podle příkladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě konáme, co přikazuješ, † a dosáhneme toho, co slibuješ. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
2. května

SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve.

 155, 752

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys posiloval svatého biskupa Atanáše, aby neohroženě hlásal a hájil božství tvého Syna; ° prosíme tě, pomáhej i nám, †
abychom tě hlouběji poznávali a opravdověji milovali. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

636Květen

3. května

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
Svátek

 141, 724, M: 19

Společné texty o apoštolech.

Psalmodie

Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí, aleluja.

AG 798
(Jan 14, 8)

                  
D ó-mi ne, os ténde nobis  Patrem, et súfficit nobis, allelúia.
                         
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Filipe, kdo vi~děl mne, || viděl Otce, aleluja.
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.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

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.

A. Filipe, kdo vi~děl mne, || viděl Otce, aleluja.
A.2. Kdybyste znali mne, †|| znali byste i mého Otce. | Nyní už ho znáte
a viděli jste ho, aleluja.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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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 vracet se budou 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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kdybyste znali mne, †|| znali byste i mého Otce. | Nyní už ho znáte
a viděli jste ho, aleluja.
A.3. Jestliže mě milujete, || budete zachovávat má přikázání, aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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 vždycky *
a na věky věků. Amen.
A.

638Květen

Krátké čtení
Ef 4, 11–13
Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany
k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti,
k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.
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 Povězte pohanům o slávě Páně. * Ale-luja, aleluja.  Povězte.
      Antifona
 Panny
 Ú Marie
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Krátké responsorium ze společných textů

 726

VI

tæ sunt, allelúia, allelúia.

Kantikum (tonus VI) je na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, || můžete
prosit, oč chcete, a dostanete to, aleluja.
Závěrečná modlitba
Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svatých apoštolů Filipa a Jakuba a prosíme tě: ° dej nám na jejich přímluvu, ať máme jako oni podíl na utrpení
a vzkříšení tvého Syna, † abychom také dosáhli blaženého patření na tvou
tvář. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.
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4. května

PŘIPOMÍNKA UTRPENÍ
NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
V tento nebo jiný vhodný den se v dominikánském řádu slaví votivní oficium
o utrpení našeho Pána Ježíše Krista, str. 691.

5. května

SV. VINCENCE FERRERSKÉHO, KNĚZE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o svatých mužích (o řeholnících).
Hymnus je vlastní, viz str. 103.

 103, 746, M: 18
 103, 761, M: 18

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia || z daru Boží milosti, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Dal jsem svá slova do tvých úst || a ustanovil jsem tě prorokem pro
národy, aleluja.
A.3. Tak ať vaše světlo svítí lidem, †|| aby viděli vaše dobré skutky |
a velebili vašeho Otce v nebesích, aleluja.
Krátké čtení
2 Petr 3, 10.13–15a
Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a všechno, co se na ní bude nalézat. Ale
my čekáme – jak on slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj
domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se
snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu.
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 Povězte pohanům o slávě Páně. * Ale-luja, aleluja.  Povězte.
     K    
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 A všem národům o jeho divech.  Ale-luja, aleluja.
     H S          


A

Krátké responsorium

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 757

 :


S



֔

S





   
S
E  -rat vir evangé-licus Christi præ- co cum prǽdicat: dux il²   H ² 
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Byl mužem evangelia, hlasatelem Krista;
když kázal, jeho vůdce Dominik na zemi se mu ukázal.
V

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý Vincenc, podivuhodný kazatel evangelia spásy, †|| hlásal, že
plnost života je v setkání s tebou. | Proto tě s jásotem oslavujeme
jako svého Spasitele, aleluja.
nebo: Ať je nám Vincenc nakloněn v soumraku tohoto života ||
a bezpečnou cestou nás vede ke Kristu, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, svatého kněze Vincence jsi učinil služebníkem kázání evangelia. °
Dej, prosíme, abychom Krista, kterého hlásal na zemi jako budoucího
Soudce, † spatřili v nebeské blaženosti jako Krále. ° Neboť on s tebou †
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.
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6. května

SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka
na Moravě: památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o knězi).

 147, 734
 153, 746

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se nezpívá chorálně, mohou se vzít
vlastní.

A.1. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, || budou
pronásledováni, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Když jsme s Kristem umřeli, || budeme s ním také žít, aleluja.
A.3. Když vytrváme, || budeme s Kristem i kralovat, aleluja.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Buď věrný až do smrti || a dám ti za odměnu život, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému mučedníku Janovi statečnost a sílu, aby žil podle své
víry a věrně zachoval zpovědní tajemství; ° na jeho přímluvu posiluj i nás
v každém nebezpečí, † abychom ti jako on vždycky zůstali věrní. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

642Květen

8. května

PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
Nezávazná památka

 139, 717

Společné texty o Panně Marii.



Krátké čtení
Sk 1, 14
Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou
matkou Marií a s jeho příbuznými.
Krátké responsorium
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 K tobě voláme, Panno slavná a požehnaná. * Ale-luja, aleluja.



 J S




     H S       

 K tobě.  Ode všeho nebezpečí vysvobod’ nás vždycky.  Ale-



luja, aleluja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  K tobě.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Naše spása je ve tvých rukou, || stůj při nás a budeme s radostí
sloužit našemu Králi a Pánu, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, † a ona se tak stala
pro nás prostřednicí všech milostí; ° vyslyš naše prosby † a dávej nám na
její přímluvu všechno potřebné k dosažení věčného cíle. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
A.
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10. května

SV. ANTONÍNA PIEROZZIHO
NEBOLI FLORENTSKÉHO, BISKUPA
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi).
Hymnus je vlastní, viz str. 105.

 105, 746, M: 15

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Byl otcem chudých, || byl okem slepému a nohou chromému,
aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Ve smrtelném zápase pravil radostně: || Sloužit Bohu znamená
kralovat, aleluja.
A.3. V pokoře byl veliký, †|| v chudobě bohatý, | v těle anděl, aleluja.
Krátké čtení
Srov. Kol 1, 9b–11
Poznejte dobře Boží vůli, aby se vám dostalo všestranné moudrosti a duchovního pochopení. Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve
všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete
v poznávání Boha. Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste všecky zkoušky trpělivě a radostně vydrželi.
Krátké responsorium
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 Slovo pravdy měl v ústech. * Ale-luja, aleluja.  Slovo.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 819
Tebe oslavuje chór panen, tebe velebí sbor učenců, tebe – biskupa jednohlasně
obdivují svatí biskupové. Ó svatý Antoníne, stále otcovsky pohlížej na nás, kteří tě
také chválíme, aleluja.
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alle-lúia.

Kantikum (tonus IIIa2) je na str. 15. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vůdce ve víře, muži rady, || zrcadlo kněží, světlo svého města, |
dělal jsi to, čemu jsi učil. | Pros za nás Pána, aleluja.
nebo: Tebe oslavuje chór panen, †|| tebe velebí sbor učenců, | tebe –
biskupa jednohlasně obdivují svatí biskupové. | Ó svatý Antoníne, |
stále otcovsky pohlížej na nás, kteří tě také chválíme, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tys proslavil svatého biskupa Antonína darem rady. ° Dej nám, kteří kráčíme v temnotách tohoto života, † ať na jeho přímluvu v nebeském
světle poznáváme, co máme konat. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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12. května

SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících.

 145, 729

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys posiloval svaté mučedníky Nerea a Achillea, aby
statečně vyznávali víru; ° na jejich přímluvu dej sílu i nám, † abychom
ti vždycky zůstali věrní. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
téhož dne 12. května

SV. PANKRÁCE, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi.

 147, 734

Závěrečná modlitba
Bože, upevňuj ve své církvi radostnou důvěru a odevzdanost do tvé vůle °
a na přímluvu svatého mučedníka Pankráce jí pomáhej vytrvale překonávat všechny nesnáze, † aby se pod tvou ochranou cítila v bezpečí. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

646Květen

13. května

PANNY MARIE FATIMSKÉ
Nezávazná památka

 139, 717

Společné texty o Panně Marii.

Závěrečná modlitba
Bože, tys Rodičku svého Syna učinil i naší Matkou; ° dej, ať poslušní její
výzvy vytrváme v pokání a modlitbách za spásu světa † a den za dnem
stále účinněji šíříme tvé království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
14. května

SV. MATĚJE, APOŠTOLA
Svátek

Společné texty o apoštolech.

 141, 724

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás †|| a určil jsem vás
k tomu, abyste šli a přinášeli užitek | a váš užitek aby byl trvalý.
Závěrečná modlitba
Bože, ty znáš srdce všech, tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů †
a také nás volá tvá láska, abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil; °
prosíme tě: provázej nás na jeho přímluvu svou milostí, † ať dojdeme do
společenství tvých vyvolených v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.

A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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15. května

PANNY MARIE, OCHRÁNKYNĚ ŘÁDU KAZATELŮ
Památka OP

 107, 717

Společné texty o Panně Marii.
Hymnus je vlastní, str. 107.

Psalmodie

Mohou se vzít antifony ze společných textů o Panně Marii.

Krátké čtení
Zj 12, 3a.4cd.5–6a
Potom se objevilo na nebi veliké znamení: Drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna,
chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak
její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla
na poušť, kde měla místo připravené od Boha.
Krátké responsorium
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 Svatá Boží Rodičko, ustavičná Panno, Mari-a. * Ale-luja, alelu 
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ja.  Svatá.  Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha.



 Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Svatá.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

S radostí slavme blahoslavenou Pannu Marii jako svou
ochránkyni, || aby se za nás přimlouvala u našeho Pána Ježíše
Krista.
nebo: Slavná Boží Rodičko, ustavičná Panno, Maria, || ty jsi směla nosit
Pána celého tvorstva a jako jediná panna kojit Krále andělů. |
Prosíme, pamatuj dobrotivě na nás a pros za nás Krista, | abychom
pod tvou ochranou mohli dojít do nebeského království.

A.

648Květen

Závěrečná modlitba
Bože, z tvé vůle byl pro spásu duší založen Řád kazatelů pod zvláštní
ochranou nejblahoslavenější Panny Marie, † aby jej ustavičně zahrnovala
svými dobrodiními. ° Na naše prosby nám dej, když si dnešním slavením
připomínáme její ochranu, † ať jsme s její pomocí a přímluvou přivedeni
do nebeské slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
16. května

SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČECH
Svátek

Společné texty o jednom mučedníkovi.
Hymnus je vlastní, viz str. 111.

 111, 734

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kdybys mě ohněm tříbil, || nepravost žádnou na mě nenalezneš.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Zátopy vod nemohou uhasit lásku || a proudy řek ji neodplaví.
A.3. Prošel jsem ohněm, prošel vodou, || vyvedls mě však do volnosti.
Krátké čtení
1 Petr 3, 14–15
I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se, když vám
vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu
jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá
po důvodech vaší naděje.
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 Pán je mé světlo a spása, koho měl bych se bát? * Ale-luja, ale              K 
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Krátké responsorium

     H S       

luja.  Pán je.  Pán je záštita mého ži- vota, před kým se třást?

 

 Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán je.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

V očích vládců vzbudím obdiv: †|| když budu mlčet, budou čekat, |
když budu mluvit, budou mi pozorně naslouchat.
Závěrečná modlitba
Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství; ° dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti †
a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
A.

18. května

SV. JANA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o papeži).

 147, 734
 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, ty dáváš odplatu těm, kdo ti zůstanou věrní; ° dnes slavíme památku
mučednické smrti svatého papeže Jana a prosíme tě, † pomáhej nám, ať
také následujeme jeho stálost ve víře. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.

650Květen

19. května

SV. FRANTIŠKA COLLA GUITARTA, KNĚZE
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o svatých mužích (o řeholnících).

 153, 746
169, 761

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Rty kněze totiž mají dbát vědomosti †|| a poučení se hledá z jeho
úst, | neboť je poslem Hospodina zástupů.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, || ale ducha síly, lásky
a rozvážnosti!
A.3. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, || aby také oni došli spásy
a věčné slávy skrze Ježíše Krista.
Krátké čtení
1 Tim 6, 3–4
Učí-li někdo jinak a nedrží se zdravých slov Pána Ježíše Krista a učení
shodného se zbožností, je nafoukaný, ničemu nerozumí, je to chorobný
šťoural a hádá se o slovíčka.
Krátké responsorium
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 Zákon Páně měl ve svém srdci. * Ale-luja, aleluja.  Zákon.
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 A jeho kroky nekolísaly.  Ale-luja, aleluja.
     H S         


A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zákon.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Tehdy povstal František jak oheň a jeho slovo plálo jako
pochodeň; †|| slovem Páně poučoval mnohé | a v jeho potomstvu
dále žije jeho duch.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Prosby
Oslavujme Pána a vzdávejme mu díky v tuto večerní hodinu, v níž nám
Ježíš při poslední večeři dal sám sebe jako dar, a s vděčností za přijatá
dobrodiní volejme:
R. Vzdáváme ti díky, Pane.
Dovol nám, Pane, děkovat ti dnes za tvůj velký dar,
tvého služebníka Františka,
— za to, čím obohatil celou církev i náš řád.
Děkujeme ti za to, že jsi nám příkladem svého služebníka Františka
i jeho apoštolským dílem chtěl pomoci,
abychom se k sobě navzájem chovali více bratrsky,
— a tak aby se prohlubovalo naše vědomí,
že jsme všichni navzájem bratřími a sestrami v tobě.
Tys nás poslal jako hlasatele tvého slova všem,
kteří tě nepoznali nebo na tebe nedbají,
— doufáme v tvou pomoc, abychom pro ně všechny byli věrohodnými
zvěstovateli tvého evangelia, tvé lásky a tvého pokoje.
Přijmi naše modlitby za všechny zemřelé bratry a sestry
a na naše prosby jim uděl mír ve svém království,
— neboť nám vlévá naději tvé útěšné přislíbení,
že nám jednou s nimi dopřeješ účast na stejné slávě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys vyvolil svatého Františka, aby zvěstoval jméno tvého Syna a upevňoval křesťany ve zbožnosti; ° na jeho přímluvu nám dopřej, † aby se službou kázání probouzela a prohlubovala pravá víra. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

652Květen

20. května

SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
Nezávazná památka
na Moravě: památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).

 153, 746

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pro všechny jsem se stal vším, || abych stůj co stůj zachránil alespoň
některé.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému Klementovi pevnou víru a nezdolnou vytrvalost; °
vyslyš naše prosby a pro jeho zásluhy nám pomáhej, † ať ho následujeme
stálostí ve víře a dokonalostí v lásce. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
A.

téhož dne 20. května

SV. BERNARDINA SIENSKÉHO, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého kněze Bernardina velikou láskou a horlivostí, aby
šířil úctu k svatému jménu Ježíš; † pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu
naplň svou láskou i nás. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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21. května

BL. HYACINTA MARIE CORMIERA, KNĚZE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o svatých mužích (o řeholnících).

 153, 746
169, 761

Závěrečná modlitba
Bože, tys chtěl proslavit blahoslaveného Hyacinta Mariu Cormiera dary
rady a zbožnosti a velikou horlivostí pro posvátnou nauku; ° dej, ať na
jeho přímluvu a podle jeho příkladu † je tvá rodina vždy a všude řízena
moudrými a horlivými představenými. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
22. května

SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
Nezávazná památka

Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích),

 167, 767

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, dej nám moudrost kříže a statečnost, kterými jsi štědře
obdařil svatou Ritu; ° ať všechna svá soužení spojujeme s utrpením Kristovým, † abychom dosáhli podílu na jeho velikonočním tajemství. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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24. května

PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. OTCE DOMINIKA
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).
Hymnus je vlastní, viz str. 113.

113, 746, M: 11

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Všechny lidi objímal širokou náručí lásky †|| a protože všechny
miloval, | všichni milovali jeho.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Pohnut soucitem a láskou prodal knihy a všechno, co měl, ||
a daroval to na pokrm chudých.
A.3. Hlasitě volal: †|| „Pane, smiluj se nad svým lidem. | Co bude
s hříšníky?“
Krátké čtení
Flp 1, 3–5a.7–8
Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách 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, ať už ve vězení, anebo
když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po
všech vroucně toužím láskou Krista Ježíše.
Krátké responsorium
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Velký otče, svatý Dominiku, v hodině smrti nás přijmi k sobě
a zde na nás pohlížej vždy s láskou.
Ig



Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Velký otče, svatý Dominiku, †|| v hodině smrti nás přijmi k sobě |
a zde na nás pohlížej vždy s láskou, aleluja.
nebo: Světlo církve zářivé, učiteli ctností, || růže trpělivosti, perlo
počestnosti, | moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, | i nás
uveď do sídel věčné blaženosti, aleluja.

A.

Prosby
Když se můžeme radovat, že jsme pod ochranou svatého otce Dominika,
svěřme Boží dobrotě potřeby své i celého světa:
R. Pane, zachraň svůj lid.
Nejdobrotivější Bože, povolal jsi nás, abychom ti sloužili
a šli přitom ve stopách svatého otce Dominika,
— prosíme tedy, dej nám jeho planoucí zanícení pro pravdu.
Svatý otec Dominik uložil svým synům, aby obohacovali svět
ovocem svého studia a rozjímání,
— opatruj je tedy, Pane, ať jsou ve studiu pilní,
v modlitbě vytrvalí a v kázání horliví.
Jako ovce bez pastýře hledají lidé životodárné pastviny a prameny pravdy,
— rozmnož, Pane, v církvi počet mužů a žen,
kteří by dovedli vhodně hlásat tvou lásku dnešnímu světu.
Svého jednorozeného Syna, poslušného až k smrti na kříži,
jsi vzkřísil a oslavil,
— prosíme, dej, ať všichni naši zemřelí bratři a sestry
hledí bez konce na tvoji tvář.
Otče náš.

656Květen

Závěrečná modlitba
Pane, kéž tvé církvi pomáhají zásluhy a učení svatého otce Dominika, °
který byl vynikajícím hlasatelem tvé pravdy, † a kéž se za nás dobrotivě přimlouvá. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
25. května

SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve,
nebo o svatých mužích (o řeholnících).

 155, 752
 169, 761

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého kněze Bedu, aby svou zbožností a učeností vzdělával tvou církev; ° na jeho přímluvu dej, † ať je i náš život prozářen pravou
moudrostí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 25. května

SV. ŘEHOŘE VII., PAPEŽE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého papeže Řehoře, aby horlivě a statečně bránil spravedlnost; ° dávej i dnes své církvi odvahu, aby čelila bezpráví † a s láskou hájila svobodu a právo. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 25. května

SV. MARIE MAGDALÉNY DE PAZZI, PANNY
Nezávazná památka

Společné texty o pannách,
nebo o svatých ženách (o řeholnicích).

 159, 755
 167, 767
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Závěrečná modlitba
Bože, ty stále povoláváš lidi, aby se ti zcela zasvětili a žili v panenské čistotě, ° tys naplnil svatou řeholnici Marii Magdalénu svou láskou a zahrnuls ji
hojností svých darů; † dej, ať se i my řídíme příkladem její čistoty a lásky. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
26. května

SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi),
nebo o svatých mužích (o řeholnících).

 153, 746
169, 761

Závěrečná modlitba
Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům svého svatého Ducha, aby
je naplňoval láskou a vedl ke svatosti; ° naplň i naše srdce radostnou zbožností, † jaká vyzařovala ze svatého Filipa. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
27. května

SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys přivedl kázáním svatého biskupa Augustina lid Anglie k světlu
evangelia; ° prosíme tě, dej, † ať příklad jeho apoštolského úsilí přináší
v tvé církvi trvalý užitek. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
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30. května

SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA,
MATKY RODINY, TERCIÁŘKY
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek OP

Pokud se slaví jako slavnost, má i první večerní chvály:

 115, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 115.

Psalmodie

Jako slunce, jež vychází na horách Páně,
je krása dobré ženy ve spořádaném domě.

AG 106*

(Sir 26, 16)
















 

   
S icut sol óri-ens mundo in altı́ssimis De-i, sic mulı́-eris bonæ
         
   

spéci-es in ornaméntum do mus su-æ. T.P. su-æ, allelúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Požehnaný Pán, || který na své služebnici prokázal plnost svého
milosrdenství, aleluja.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Požehnaný Pán, || který na své služebnici prokázal plnost svého
milosrdenství, aleluja.
A.2. Oslavuj Pána, Jeruzaléme, || on žehná tvým dětem, žijícím v tobě,
aleluja.
Žalm 147 (147B)
A.

Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zá
kony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Oslavuj Pána, Jeruzaléme, || on žehná tvým dětem, žijícím v tobě,
aleluja.
A.3. Zalíbilo se v tobě Pánu || a tvůj Bůh plesá nad tebou v radosti,
aleluja.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.

Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.

660Květen

Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
podle svého úradku * seznámil nás
s tajemstvím své vůle,
že si totiž předsevzal, * až přijde
plnost času,
VIIIG

S

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.
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Flp 3, 7–8
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V čem



   jsem
dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za




škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho
zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista.
Krátké responsorium
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zajásám.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona jako ve druhých večerních chválách (na protější
straně). Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Dejte jí z výtěžku jejích rukou, || neboť u bran ji chválí její díla,
aleluja.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 662.
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SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA,
MATKY RODINY, TERCIÁŘKY
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 115, 767, M: 22

Společné texty o svatých ženách.
Hymnus je vlastní, viz str. 115.

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Její touhou bylo || patřit na Boží chrám, aleluja.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Když pomáhala svému lidu, || nešetřila svého života, aleluja.
A.3. Nevymizí její chvála || ze srdce lidí, aleluja.
Krátké čtení
Sir 26, 13.15–16
Půvab ženy blaží jejího muže, její rozumnost osvěžuje jeho síly. Nad všechen půvab je cudná žena, neocenitelná je čistá duše. Slunce vycházející na
výšinách Páně – to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.

A
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e novíssimo, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.

 769
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Otevřela svou ruku nuznému || a své dlaně vztáhla k chudákovi. |
Síla a důstojnost jsou jejím rouchem | a bude jásat v poslední den,
aleluja.
Prosby
Svatá Zdislava čerpala sílu k důslednému křesťanskému životu z Boha, nevyčerpatelného zdroje lásky. Proto i my s důvěrou prosme:
R. Bože, ukaž na nás divy své lásky.
Zachraň, Bože, rodiny celého světa,
— ukaž jim krásu ctností a moc divů na svaté Zdislavě, věrné dceři církve.
Ty jsi Otec a ochránce všech,
— dej, ať všichni, kdo mají svatou Zdislavu za patronku,
pociťují její mocnou ochranu a pomoc.
Svatá Zdislava následovala Pannu Marii, Matku Boží,
— ať vede k ní a k jejímu Synu Ježíši Kristu
celou dominikánskou rodinu v naší zemi.
Se svatou Zdislavou hledíme v plné důvěře na Ukřižovaného,
— uzdrav nás na její přímluvu od jedu hříchu.
Svatá Zdislava se pro všechny trpící obětovala do krajnosti,
— dej bratřím a sestrám,
ať z eucharistie čerpají podobnou účinnou lásku k bližním.
Odměň věčnou slávou všechny šiřitele kultu svaté Zdislavy,
— dej, ať se s ní shledají u tebe v nebi.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
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 tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, tys dal svaté Zdislavě milost, † že svou mysl neustále povznášela
k tobě, ustavičně o tobě rozjímala a svědomitě pečovala o své bližní; ° na
její přímluvu dej, ať i my horlivě usilujeme o nadpřirozené hodnoty † a lásku projevujeme dobrými skutky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
31. května

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Svátek

 119, 717

Společné texty o Panně Marii.
Hymnus je vlastní, viz str. 119.

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Maria vešla do Zachariášova domu || a pozdravila Alžbětu, aleluja.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, || dítě se radostně
pohnulo v mém lůně, aleluja.
A.3. Požehnaná jsi mezi ženami || a požehnaný plod života tvého,
aleluja.
Krátké čtení
1 Petr 5, 5b–7
Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti
pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou
ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu
svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

A
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 Zdrávas.  Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života
    Ú       H S       
 

 Zdrávas, Mari-a, milosti-plná, Pán s tebou. * Ale-luja, aleluja.

 

tvého.  Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zdrávas.

664Květen

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || neboť Bůh shlédl na
svou nepatrnou služebnici, aleluja.
Prosby
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
— na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené,
odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys shromáždil apoštoly,
aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
— dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby
a roste k dokonalosti lásky.
Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,
— dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v nebezpečí.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí starala
o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
— na její přímluvu pomáhej všem matkám,
aby s láskou plnily své poslání.
Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
— dej i našim zemřelým,
ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou Pannu Marii vnuknutím
Ducha svatého, aby navštívila Alžbětu; ° prosíme tě, dej, ať jsme i my vždy
poslušni jeho hlasu † a můžeme tě spolu s Marií velebit. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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ČERVEN
1. června

SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi.

 147, 734

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

V mém srdci vzplál oheň || a zamiloval jsem si proroky a ty, kdo
jsou Kristovými přáteli, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, tys poučil svatého mučedníka Justina, † že kříž, přestože ho mnozí
považují za nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista; ° pomáhej i nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk † a zůstali
vždy pevní ve víře. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

2. června

SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících.

 145, 729

Závěrečná modlitba
Bože, ty vedeš svou církev, aby ze slavného svědectví mučedníků čerpala sílu a odvahu; ° pomáhej nám, ať vedeni příkladem svatého Marcelina
a Petra také my žijeme z víry † a v jejich přímluvě ať máme oporu. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

666Červen

3. června

SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Památka

 145, 729

Společné texty o více mučednících.

Závěrečná modlitba
Bože, tvým působením se krev mučedníků stává semenem nových křesťanů; ° prosíme tě, dej, † ať pole tvé církve, zavlažené krví svatého Karla
a jeho druhů, přináší bohatou úrodu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
4. června

SV. PETRA VERONSKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Památka OP

Společné texty o jednom mučedníkovi.
Hymnus je vlastní, viz str. 121.

 121, 734, M: 19

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Pán vytrhl můj život ze smrti, || zrak ze slz, nohy z pádu včas. |
Teď budu kráčet před Pánem, | teď zemí živých půjdu dál, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Pane, jsem tvůj věrný sluha, || plnit ti budu sliby na nádvoří tvého
domu na věky, aleluja.
A.3. Beránek, který byl zabit, vykoupil nás svou krví || a udělal z nás
království a kněze pro svého Boha a Otce, aleluja.
Krátké čtení
1 Tim 6, 11–14
Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi
složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před Bohem, který všemu
dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem pronesl
slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a úhony až
do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 781
Petře, mučedníku slavný, slávo kazatelů, obdařený panictvím, slovy, znameními
i milostí: projev nám laskavost, jež se obvykle pojí se svatostí, a po překonání
cesty tímto světem nás přenes do nebes.
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Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vzdávejme díky, Pánu, našemu Bohu! || Ve svém velikém
milosrdenství vyvýšil smrtí našeho svatého bratra Petra pravdu
víry, aleluja.
nebo: Vydal se na smrt pro zákon svého Boha. †|| Neváhal zemřít, byl
utracen od bezbožníků a na věky žije s Kristem. | Následoval
Beránka a obdržel palmu, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, původce a ochránce víry, † tys odměnil svatého Petra mučednickou korunou za jeho vytrvalost ve vyznávání pravé víry; ° dej, aby všichni,
kdo v tebe uvěřili, vyznávali svou víru slovy i skutky † a svým svědectvím
pomáhali lidem nalézat cestu ke spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
A.
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5. června

SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi).

 147, 734
 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého biskupa Bonifáce, aby hlásal pravdy evangelia
a svou víru neváhal zpečetit svou krví; ° na jeho přímluvu pomáhej i nám
uchovat si víru, kterou jsme přijali, † a podle ní také žít. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
6. června

SV. NORBERTA, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Norberta a naplnils ho láskou
k modlitbě a pastýřskou horlivostí; ° na jeho přímluvu dávej i dnes svému
lidu pastýře podle svého srdce † a hojnou duchovní pastvu. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

669

8. června

BL. DIANY ANDALO A CECÍLIE, PANEN, MNIŠEK
Nezávazná památka OP
pro mnišky: památka

Společné texty o pannách,
nebo o svatých ženách (o řeholnicích).

 159, 755
 165, 767

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, || ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi
a žádostmi. | Protože Duch je naším životem, | podle Ducha také
jednejme, aleluja.
nebo: Prozíravé panny, přichystejte si lampy: || ženich je tady, jděte mu
naproti, aleluja.
Závěrečná modlitba
Naplň nás, Bože, radostí z oslavy památky blahoslavených panen Diany
a Cecílie ° a dej nám, prosíme, na jejich přímluvu, † ať srdcem i skutky dosvědčujeme své zalíbení v bratrském životě i lásku k pravdě. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

9. června

SV. EFRÉMA SYRSKÉHO, JÁHNA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve.

 155, 752

Závěrečná modlitba
Bože, tys naučil svatého jáhna Efréma vnímat tvou slávu, † a on z vnuknutí
Ducha svatého zpíval o velikosti a kráse tvých tajemství a zcela se oddal tvé
službě; ° naplň svým svatým Duchem i nás, † abychom ti sloužili s opravdovou vnitřní radostí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
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10. června

BL. JANA DOMINICIHO, BISKUPA
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi),
nebo o svatých mužích (o řeholnících).

 153, 746
169, 761

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Váš život je s Kristem || skrytý v Bohu, aleluja.
nebo: Kdo uchovávají slovo Boží v dobrém a upřímném srdci, || přinášejí
užitek s vytrvalostí, aleluja.
Závěrečná modlitba
Bože, dárce nejvyšší moudrosti a nadpřirozené lásky, † ty jsi svou milostí
posiloval blahoslaveného biskupa Jana v úsilí o zachování jednoty církve a obnovení řeholní kázně; ° na jeho přímluvu dej, † ať vždy usilujeme
o pokoj a jednotu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
11. června

SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
Památka

Společné texty o apoštolech.
Hymnus je vlastní, viz str. 123.

 123, 724

Krátké čtení
Kol 1, 3–6a
Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána
Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem
a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám
připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy,
radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na
celém světě, tak je tomu také u vás.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, ||
když vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh skrze ně
mezi pohany, aleluja.
Prosby
Bůh nás povolal k pravé víře skrze evangelium svého Syna. Prosme za jeho
svatý lid:
R. Bože, rozpomeň se na svou církev.
Otče, tys vzkřísil svého Syna, velikého pastýře ovcí,
— posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě.
Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,
— pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.
Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,
— dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou,
mohou radovat z bohaté sklizně.
Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět,
— dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.
Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,
— uveď do svého nebeského království i naše zemřelé.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Barnabáše – plného víry a Ducha svatého –
k apoštolské práci mezi pohany; ° probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, †
abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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LISTOPAD
30. listopadu

SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
Svátek

 141, 724, M: 11

Společné texty o apoštolech.

Psalmodie

Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním,
byl Ondřej, bratr Šimona Petra, aleluja.
Ig

            

U 

       


(Jan 1, 40)
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AG 629

An-



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán uviděl Petra a Ondřeje || a povolal je.
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.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán uviděl Petra a Ondřeje || a povolal je.
A.2. Pojďte za mnou, pra~ví Pán, || a udělám z vás rybáře lidí.
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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pojďte za mnou, pra~ví Pán, || a udělám z vás rybáře lidí.
A.3. Oni hned nechali sítě || a následovali Pána, Vykupitele.
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 630
Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl Petra a jeho bratra
Ondřeje. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned
nechali sítě a následovali ho. 
(Mt 4, 18.19–20)
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kristův služebník, apoštol Ondřej, byl rodným bratrem apoštola
Petra || a stal se jeho druhem v utrpení.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ° tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby
hlásal evangelium a byl pastýřem tvé církve; † na jeho přímluvu stále
ochraňuj a veď všechen svůj lid. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.
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PROSINEC
1. prosince

SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi,
nebo o duchovních pastýřích (o knězi).

 147, 734
 153, 746

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatý Edmund bojoval za Boží zákon, †|| položil za něj svůj život
a nebál se těch, kdo mu vyhrožovali, | protože stál na pevné skále.
Závěrečná modlitba
Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda nezlomnou statečností,
aby hájil pravou víru a prvenství apoštolského stolce; ° vyslyš naše prosby
a posiluj nás v naší slabosti, † abychom i my až do konce vytrvali v tvé
pravdě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

3. prosince

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Františka Xaverského, aby hlásáním evangelia
ukázal mnohatisícovým zástupům cestu k tobě; ° naplň srdce všech věřících horlivostí šířit světlo tvé pravdy, † aby tvá církev rostla a plnila ve
světě své poslání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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4. prosince

SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 155, 752

Společné texty o učitelích církve.

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého kněze Jana, aby s učitelskou moudrostí přesvědčivě hlásal pravou víru; ° prosíme tě: dej, ať i v nás zůstává tato víra pevná †
a nikdy nepřestává být naším světlem a oporou. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
6. prosince

SV. MIKULÁŠE, BISKUPA

Nezávazná památka
v českobudějovické diecézi: svátek
Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi).

 153, 746, M: 19

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 636
Boží přítel Mikuláš, ozdobený biskupskou mitrou, všem se jevil láskyhodným.
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Kantikum (tonus VI) je na str. 19.
Pokud se nezpívá chorálně, antifona ze společných textů.

Závěrečná modlitba
Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné prosby ° a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v každém nebezpečí † a veď nás bezpečnou cestou ke spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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8. prosince

PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 125, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 125.

Psalmodie

AG 639

                 
T ota pul chra es Marı́-a, et mácu la originális non est in te.
                         

Celá jsi krásná, Maria, a poskvrna dědičného hříchu se tě nedotkla.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, || mezi potomstvem
tvým a jejím.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, || mezi potomstvem
tvým a jejím.
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A.2. Pán mě oblékl rouchem spásy || a zahalil mě pláštěm spravedlnosti.
Žalm 147 (147B)
Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zá
kony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán mě oblékl rouchem spásy || a zahalil mě pláštěm spravedlnosti.
A.3. Zdrávas, Maria, milosti plná. || ~Pán s tebou.
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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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 vždycky *
a na věky věků. Amen.
A.
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T ota pul chra es Marı́-a, et mácu la originális non est in te.
   čtení
        Řím 8, 29a.30a
              Krátké
VII a



Ty, které si Bůh napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil,
také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil.
Krátké responsorium
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 Chválím tě, Pane, * ty jsi mě přijal.  Chválím tě.

 H S     S   S    S

 

 Tys mým odpůrcům nedopřál nade mnou jásat.  Ty jsi mě přijal.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Chválím tě.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, aleluja.
VIIIG
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magna qui potens
est,
#  EB EB # allelúia. #
   U   Ú S S EB        EB 

B

AG 640

 Ú Ú7
T 

(Lk 1, 48–49)

e-átam me dicent omnes gene-rati-ónes: qui-a fecit mi-hi

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Budou mě blahoslavit všechna pokolení, || že mi učinil veliké věci
ten, který je mocný, aleluja.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 683.

8
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PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 125, M: 12

Hymnus je vlastní, viz str. 125.

Psalmodie

AG 639

                 
T ota pul chra es Marı́-a, et mácu la originális non est in te.
                         

Celá jsi krásná, Maria, a poskvrna dědičného hříchu se tě nedotkla.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Celá jsi krásná, Maria, || a poskvrna dědičného hříchu se tě
nedotkla.
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať v tvých hradbách rozhostí se
pokoj * a v tvých domech bezpečí
ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Celá jsi krásná, Maria, || a poskvrna dědičného hříchu se tě
nedotkla.
A.2. Ty jsi sláva Jeruzaléma, †|| ty jsi radost Izraele, | ty jsi čest našeho
lidu.

A.
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Žalm 126 (127)
Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný
chléb: * sám ho dá i za spánku
svým milým.

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
Sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ty jsi sláva Jeruzaléma, †|| ty jsi radost Izraele, | ty jsi čest našeho
lidu.
A.3. Tvé roucho je bílé jako sníh || a tvoje tvář září jako slunce.
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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 vždycky *
a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
Řím 5, 20–21
Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost
začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Krátké responsorium
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 Podle toho jsem poznala, * že jsi mě miloval.  Podle.

 H S     S   S    S

7

 Že se můj nepřítel nade mnou neradoval.  Že jsi mě miloval.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Podle.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 644
Dnes vzešla ratolest z kořene Jesse, dnes byla počata Maria bez poskvrny hříchu,
ona dnes rozšlapala hlavu dávného hada, aleluja.
(Srov. Iz 11, 1; Gn 3, 15)

  S  H Ӫ Ú T  S    S  ²   S  J     7
H ódi-e e- gréssa est virga de radíce Iesse: hódi-e sine ulla
 Ú H   Ӫ   Ú    T    S J Ӫ   T   S 7
Ia

 S  K  S  Ú K
 
²  ֔
ca-put serpén# tis antí-qui, alle- lúia.#
  S    Ú H T  EB EB Ú S       EB EB 
peccáti la- be concépta est Marí-a: hódi-e

contrítum est ab e-a

Kantikum (tonus Ia) je na str. 12. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou, †|| požehnaná tys mezi
ženami | a požehnaný plod života tvého, aleluja.

7
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Prosby
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
— na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
— na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené,
odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha svatého a naplnils ji svou milostí,
— sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí starala
o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
— na její přímluvu pomáhej všem matkám,
aby s láskou plnily své poslání.
Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,
— dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, † a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; ° na její přímluvu pomáhej i nám, † ať čistí dojdeme
k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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9. prosince

SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
Nezávazná památka

 163, 761

Společné texty o svatých mužích.

Závěrečná modlitba
Bože, tys v životě svatého Jana Didaka ukázal lásku nejsvětější Panny Marie k tvému lidu: ° dopřej nám na jeho přímluvu, ať jsme poslušní napomenutí, která nám tato naše Matka dala v Guadalupe, † a můžeme tak stále
plnit tvou vůli. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
11. prosince

SV. DAMASA I. PAPEŽE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži).

 153, 746

Závěrečná modlitba
Na přímluvu svatého papeže Damasa, velikého ctitele mučedníků a šiřitele
jejich slávy, ° nauč, Bože, i nás vážit si těch, kdo vydávají účinné svědectví o své víře, † a následovat je. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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12. prosince

PANNY MARIE GUADALUPSKÉ
Nezávazná památka

 139, 717

Společné texty o Panně Marii.

Závěrečná modlitba
Bože, Otče milosrdenství, ty jsi svěřil svůj lid do zvláštní ochrany nejsvětější Matky tvého Syna: ° dopřej všem, kdo vzývají blahoslavenou Pannu
Marii uctívanou v Guadalupe, † aby se stále horlivější vírou hledali cesty
spravedlnosti a pokoje pro všechny národy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
13. prosince

SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
Památka

 149, 734, M: 11
 159, 755, M: 11

Společné texty o jedné mučednici,
nebo o pannách.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 648
Trpělivostí jsi zachránila svou duši, Lucie, nevěsto Kristova. Nenáviděla jsi věci
světské a nyní se třpytíš s anděly, vlastní krví jsi zvítězila nad nepřítelem.
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Kantikum (tonus Ig) je na str. 11.
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Pokud se nezpívá chorálně:

Lucie, nevěsto Kristova, svou vytrvalostí jsi zachránila svou duši: ||
dala jsi přednost tomu, co není ze světa, | prolitím své krve jsi
přemohla nepřítele, | a nyní záříš slávou mezi anděly.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naše prosby ° a na přímluvu svaté panny a mučednice Lucie,
jejíž zrození pro nebe dnes slavíme, † dej, ať se tvá sláva zjeví i na nás. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

14. prosince

SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Památka

 155, 752

Společné texty o učitelích církve.

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k ukřižovanému Kristu
a schopnost zcela přilnout k tobě; ° dej, ať ho v tom následujeme † a spolu
s ním dosáhneme patření na tvou slávu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
25. prosince

NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost

Všechny texty jsou uvedeny v temporálu, viz str. 302 a násl.
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VOTIVNÍ OFICIA
3. ledna

NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
 129, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 129.

Psalmodie

AG 360
(Srov. Žl 62, 2)

  ³ S   Ú T  ³       
S i-tívit# ánima me-a ad# nomen sanctum tu-um, Dómine.
       EB EB       EB   EB 

Má duše žízní po tvém svatém jménu, Pane.
VIIIG
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. 1. Apoštolové odcházeli z velerady s radostnou myslí, †|| že se jim
dostalo té cti, | aby nesli potupu pro jeho jméno.
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky, * a na věky věků. Amen.

Apoštolové odcházeli z velerady s radostnou myslí, †|| že se jim
dostalo té cti, | aby nesli potupu pro jeho jméno.
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Votivní oficia

A. 2. Apoštolové dále učili den co den v chrámě i po domech || a hlásali
evangelium, že Ježíš Kristus je Pán.
Žalm 134 (135)
Jméno Páně velebte, * chvalte služebníci Páně,
bdící v domě Pánově * na nádvořích svého Boha.
Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
opěvujte jeho drahé jméno!
Neboť Pán si zvolil Jákoba, * Izraele za vlastnictví svoje.
Já přece dobře vím, že Pán je velký *
a že náš Bůh je nade všechny bohy.
Cokoli Pánu zlíbí se, to činí * na
nebi, na zemi i v hloubkách moří.
On mračna přivádí až z konců
země, † on svými blesky přivolává
deště, * on ze svých komor bouři
s větrem pouští.
Prvorozence egyptské on pobil, *
od lidí tamějších až po dobytek.
Znamení seslal, Egypte, a divy * na
faraona se vším jeho dvorem.
On potřel mnohé národy svou
mocí, * zahubil mnohé silné panovníky:
Sehona, jenž byl králem Amoritů,†
jakož i Oga, krále bašanského, *
a všechny krále v kananejské zemi.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, * Pane, ty trváš v paměti všech
rodů.
Neboť Pán chrání právo svého lidu, *
má smilování pro své služebníky.
Pohanské modly jsou stříbro a zlato, * lidskýma rukama
utvářené.
Ústa mají, a nemohou mluvit, * oči
mají, a nemohou vidět,
uši mají, a nemohou slyšet *
a v jejich ústech není dechu.
Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvoří, *
všichni, kdo v modly důvěřují!
Dome Izraelův, Pána chval, *
dome Áronův, ty Pána chval,
dome Léviho, ty Pána chval, * kdo
má Pána v úctě, Pána chval!
Veleben buď ze Siónu Pán, * který
sídlí v Jeruzalémě!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Apoštolové dále učili den co den v chrámě i po domech || a hlásali
evangelium, že Ježíš Kristus je Pán.
A. 3. Ve jménu Ježíšově ať poklekne každé koleno || na nebi, na zemi
i v podsvětí.

A.
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Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

  ³ S   Ú T  ³       
S i-tívit# ánima me-a ad# nomen sanctum tu-um, Dómine.
Pokud
  EB EBnezpívá
  chorálně:
 EB 
 seantifona
   EB  každé
A.  Ve jménu Ježíšově ať poklekne
koleno || na nebi, na zemi
VIIIG
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i v podsvětí.

Krátké čtení
2 Sol 1, 11–12
Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo
víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle
milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
Krátké responsorium
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 Oslavujte se mnou Pána * a vyvyšujme je-ho jméno.  Oslavujte.  Vyznávejme jméno Pána, velké a hrozné, protože je sva-té.

   

 A vyvyšujme.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Oslavujte.
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Votivní oficia

 K S :
 H   Ú
T

T

S


S Ú   S
V
S
VÚ ocá-bis no-men eius Iesum: ipse enim salvum fáci-et pópu
    S Ú
7

lum su-um a pec
#
# cátis e-órum.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB  

Antifona ke kantiku Panny Marie

Dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid od jeho hříchů.

AG 364
(Mt 1, 12)

ID

Kantikum (tonus I D) je na str. 10. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámu mého Boha, || a napíšu
na něj jméno mého Boha a moje nové jméno.
nebo: Dáš mu jméno Ježíš: || on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

A.

Prosby z příslušného dne v týdnu, nebo jiné vhodné.

Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, dopřej nám, abychom vždy s bázní uctívali i milovali tvoje
svaté jméno, † neboť nikdy nepřestáváš vést ty, kterým jsi dal stálost v lásce
k tobě. ° Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem † v jednotě Ducha svatého ° po všechny věky věků.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

691

4. května

PŘIPOMÍNKA UTRPENÍ
NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Hymnus je vlastní, viz str. 131.

 131, M: 18

Psalmodie
AG 477
Řekl lotr druhému lotru: My dostáváme, co si zasloužíme, avšak co učinil on?
Pamatuj na mě, Pane, až přijdeš do svého království.
(Srov. Lk 23, 40–42)

 

      ³ S 8
S




A - it la tro² ad latró-nem : Nos quidem digna factis re-cípi  Û 
       S    S  8
mus, hic autem quid fecit? Me# mento# me-i, Dómine, # dum venéris
  Ú
H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 



S

S

Ig

in regnum tu-um.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Z nesmírné lásky, kterou nás Bůh miloval, †|| když jsme ještě byli
mrtvi hříchu, | dal nám život v Kristu. (T. P. Aleluja.)
nebo: Bůh nám dal milost ve svém milovaném Synu, || v němž máme
vykoupení skrze jeho krev. (T. P. Aleluja.)
nebo: Nesl svůj kříž a vystoupil na místo zvané Kalvárie: || tam ho
ukřižovali.
Žalm 21 (22)
I–II
Bože, můj Bože, pročs mě opustil? *
Tak vzdálen jsi mým nářkům a mým
prosbám!
Můj Bože, volám za dne – neodpovíš, * za noci – nedocházím
utišení.
Ty však jsi svatý, ve svatyni sídlíš, *
ve chvalozpěvech Izraele trváš.

Otcové naši doufali jen v tebe, *
doufali v tebe, tys je vysvobodil;
volali k tobě, byli zachráněni, * doufali v tebe, neupadli v hanbu.
Já však už jsem jen červ, ne ani
člověk, * pro posměch lidem,
davu k pohrdání.
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Všichni, kdo na mě hledí, se mi smě
jí, * rty sešklebují, potřásají hlavou:
„Svěřil se Pánu, ať ho vysvobo
dí, * ať ho teď zachrání, když ho
má v lásce.“
Vždyť jenom tys mě vyvedl už
z lůna, * tys mi dal úkryt na matčiných prsou,
na tebe odkázán jsem od zrození, * jen tys můj Bůh už od
matčina klína.
Nevzdaluj se mi, když se blíží muka, *
a nikde nikdo, aby pomohl!
Obklopuje mě množství býků, *
bašanští tuři sevřeli mě,
své chřtány na mě otvírají * jako lvi
krvelačně řvoucí.
Celý se roztékám jak voda, * kosti
se ve mně rozpojují
a moje srdce jako z vosku * rozpouští
se mi uvnitř těla.
Hrdlo už jako střep mám vyschlé † a jazyk na patro se lepí, *
do prachu smrti jsi mě vrhl.

Votivní oficia

Smečka zlých psů mě obkličuje, *
zločinná tlupa stojí kolem.
Ruce mi proťali i nohy, † všechny
své kosti mohu spočíst, * a oni
na mne krutě civí.
Rozdělují si moje šaty, * metají kostky o můj oděv.
Ty, Pane, však mi nebuď vzdá
len! * Ty mi přijď na pomoc, má
sílo!
Zpod meče vytrhni mou duši *
a z drápů lítých psů můj život.
Ze lvího chřtánu vysvoboď mě †
a zachraň před tuřími rohy! *
Vyslyš mě, vyslyš ubohého!
Vyprávět budu o tobě svým bra
třím, * ve shromáždění velebit tě
budu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se antifona:

Z nesmírné lásky, kterou nás Bůh miloval, †|| když jsme ještě byli
mrtvi hříchu, | dal nám život v Kristu. (T. P. Aleluja.)
nebo: Bůh nám dal milost ve svém milovaném Synu, || v němž máme
vykoupení skrze jeho krev. (T. P. Aleluja.)
nebo: Nesl svůj kříž a vystoupil na místo zvané Kalvárie: || tam ho
ukřižovali.

A.
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Nato se připojí druhá.

A.2. Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, †|| spravedlivý za
nespravedlivé, | aby nás přivedl k Bohu. (T. P. Aleluja.)
nebo: Kristus se jednou obětoval, †|| aby sňal hříchy mnohých, |
a podruhé se zjeví pro spásu těm, kteří ho očekávají. (T. P. Aleluja.)
nebo: Řekl lotr druhému lotru: †|| My dostáváme, co si zasloužíme, avšak
co učinil on? | Pamatuj na mě, Pane, až přijdeš do svého království.
(T. P. Aleluja.)
III
Kdo bojíte se Pána, velebte jej, †
slavte jej všichni z Jákobova rodu, *
chvějte se před ním, děti Izraele!
Protože nepohrdl poníženým, *
nezošklivil si bídu nebožáka,
tvář před ním neskryl, ale vyslyšel
ho, * když k němu v bídě úpěl o pomoc.
Tys cíl mé chvály v shromáždě
né obci, * své sliby splním před
ctiteli Páně:
Chudobní najedí se do sytosti †
a chválit budou Pána, kdo jdou za
ním, * ať jejich srdce věčné věky žije!

Rozpomenou se všechny kraje
země, † vrátí se k Pánu všechny
lidské rody * a s uctíváním padnou před ním na tvář.
Neboť jen Pánu patří kralování, *
jeho je všechna vláda nad národy.
Jemu ať klanějí se mocní země, *
vzdávají úctu ti, co v hlíně leží!
I moje duše pouze jemu žije, * všechno mé potomstvo mu bude sloužit.
Všem příštím o Pánu se bude
zpívat, † budoucím hlásat jeho
spravedlnost: * neboť tak veliké
je dílo Páně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se antifona a připojí třetí.

A.3. Kristus, ačkoli byl Synem Božím, || naučil se svým utrpením
poslušnosti; | a všem, kteří ho poslouchají, | se stal příčinou věčné
spásy. (T. P. Aleluja.)
nebo: Kristus na svém těle vynesl na kříž naše hříchy, || abychom byli
mrtvi hříchu a žili spravedlnosti. (T. P. Aleluja.)
nebo: Když Ježíš přijal ocet, †|| řekl: „Dokonáno jest“. | Naklonil hlavu
a skonal.
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Votivní oficia

Kantikum
1 Petr 2, 21–24
Kristus za nás trpěl † a zanechal vám
příklad, * abyste šli v jeho šlépějích.
On nic špatného neudělal, *
a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.
Když mu spílali, on jim to spíláním
neoplácel, † když trpěl, nevyhrožo
val, * ale ponechal vše tomu, který
soudí spravedlivě.

On sám donesl na svém těle *
naše hříchy na dřevo kříže,
abychom zemřeli hříchu a žili spra
vedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.
A.

     ³ 8
 


S


S

  ² 
A - it latro ad latró-nem : Nos quidem digna factis re-cípi  Û 
       S    S  8
mus, hic autem quid fecit? Memento me-i, Dómine, dum venéris
  Ú
S

in regnum tu-um.

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se antifona a připojí třetí.

A.3. Kristus, ačkoli byl Synem Božím, || naučil se svým utrpením
poslušnosti; | a všem, kteří ho poslouchají, | se stal příčinou věčné
spásy. (T. P. Aleluja.)
nebo: Kristus na svém těle vynesl na kříž naše hříchy, || abychom byli
mrtvi hříchu a žili spravedlnosti. (T. P. Aleluja.)
nebo: Když Ježíš přijal ocet, †|| řekl: „Dokonáno jest“. | Naklonil hlavu
a skonal.

Mimo dobu velikonoční:
Krátké čtení
Kol 1, 3.19–22
Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána
Ježíše Krista. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak
na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. I vy jste byli kdysi
odcizeni Bohu a s ním pro svoje smýšlení a špatné skutky znepřáteleni.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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7

Ale teď on i s vámi obnovil dobrý poměr skrze Kristovo lidské tělo vydané
na smrt. To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění a bezúhonní.
Krátké responsorium



A



      S Ú   S
H S   

Û S

SJ  S Ú

 

 

 Kristus zemřel za naše hříchy, * aby nás přive-dl k Bohu.

 

 H S     S   S    S

 Kristus.  Byl usmrcen v těle, ale oživený Duchem.  Aby.

 

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.

V době velikonoční:
Krátké čtení
Sk 13, 26–30
Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám
bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo Ježíš je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co
říkali proroci – jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli
nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili do hrobu.
Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Krátké responsorium





Ú J S
7

 Smiluj se nad námi, laskavý Ježíši. * Ale-luja, aleluja.
       
   Ú JS 7
 Smiluj se.  Ty jsi pro nás s láskou trpěl.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
 


A

    K    

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Smiluj se.
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Votivní oficia

Antifona ke kantiku Panny Marie

Učinil z nás království Bohu a svému Otci,
jako prvorozený z mrtvých a vládce králů země, aleluja.

S    Ú  S  

AG 1000

(Srov. Zj 1, 5–6)




Ú U S7

 
F ecit nos De- o et Patri su-o regnum, primogéni-tus mortu-ó  Û S Ú Ú  ²  S
7
rum, et prin# ceps regum # terræ, # allelúia.
       EB EB     EB EB   EB 
V

Kantikum (tonus V) je na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kristus zemřel za všechny, †|| aby ti, kdo žijí, nežili už pro sebe, | ale
pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. (T. P. Aleluja.)
nebo: Učinil z nás království Bohu a svému Otci, || jako prvorozený
z mrtvých a vládce králů země. (T. P. Aleluja.)
nebo: Když jednorozený Syn Boží visel na kříži a všichni se mu
posmívali, †|| jeho panenská Matka Maria prožívala bolest spolu
s ním | a uctívala ho jako pravého Boha i člověka.

A.

Prosby
Klaňme se Ježíši Kristu, který skrze Ducha svatého sám sebe nabídl Otci
jako oběť za spásu nás všech, a upřímně ho prosme:
R. Pane, smiluj se.
Pane Ježíši, ty jsi svým utrpením daroval světu milost,
— dej, abychom stále žili z tvého svatého Ducha,
kterého jsi nám vlil při křtu.
Lidé tě tupili a jako červ jsi byl pošlapán kvůli nám,
— nauč nás své pokoře a trpělivosti.
Přišel jsi na tento svět, abys vydal svědectví pravdě,
— posiluj naše srdce, abychom vždy byli spolupracovníky pravdy.
Sám sebe jsi ponížil a stal ses poslušným až k smrti,
— dej, abychom trpělivě přijímali spolu s tebou utrpení,
a tak dosáhli též milosti zmrtvýchvstání.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Při svém utrpení jsi vydržel kruté mučení,
— nauč nás trpělivě s tebou snášet to, co je způsobeno nám,
abychom tak na sobě zjevovali tvou spásu.
Lotrovi, který s tebou trpěl na kříži, jsi zjednal přístup do ráje,
— přiveď laskavě s sebou do nebe i zemřelé bratry a sestry
a jednou k nim připoj i nás.
Otče náš.
Závěrečná modlitba

Vybere se jedna z následujících:

Všemohoucí věčný Bože, † ty jsi jako cenu za vykoupení lidstva přijal milosrdně utrpení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. ° Dopřej nám, prosíme, když si dnes připomínáme jeho tresty a bolesti, † abychom si také
zasloužili účast na plodech jeho utrpení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys nechal svého Syna podstoupit utrpení kříže, aby zachránil lidský
rod. ° Dopřej nám, prosíme, když jsme poznali jeho tajemství na zemi, †
abychom si také zasloužili odměnu jeho vykoupení v nebi. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys nechal svého Syna podstoupit pro nás utrpení kříže, abys od nás
zahnal moc nepřítele; † dopřej nám, svým služebníkům, abychom dosáhli
milosti zmrtvýchvstání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

SPOLEČNÉ TEXTY
O SVATÝCH
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O posvěcení kostela – 1. VCh

O POSVĚCENÍ KOSTELA
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 16*

Pán posvětil svůj příbytek. Toto je dům Páně, kde se má vzývat jeho jméno,
o kterém je psáno: zde bude mé jméno, praví Pán.  (Srov. Žl 45, 5; 2 Král 23, 27)


          

 
     

S ancti-fi-cá-vit Dóminus tabernáculum su-um: hæc est domus
          
    
Dómini, in qua invocétur nomen eius, de quo scriptum est: Erit


        
   

nomen me- um ibi, dicit Dóminus. T.P. Dóminus, alle-lúia.
                          
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jeruzalémské ulice budou jásat || a všechny jeho domy se budou
ozývat radostnými zpěvy, aleluja.
V době postní:

A.1. ~V chrámu Páně || všichni volají: Sláva!
Žalm 146 (147A)
Velebte Pána! Dobré je zpívat našemu
Bohu, * milé je rozeznít chvalozpěvy.
Pán je, kdo buduje Jeruzalém, *
shromáždil hloučky Izraele.
Uzdraví ty, kdo jsou zlomeni srd
cem, * obváže jejich bolavé rány.
Počet hvězd on stanovil pev
ně, * každou z nich umí nazvat
jménem.
Náš Pán je velký a přemocný silou, *
jeho moudrost je nezměřitelná.

Pán je oporou ponížených, * bezbožné zato až k zemi sráží.
Zapějte Pánu děkovnou píseň, * na
harfu hrejte našemu Bohu!
On je, kdo nebe pokrývá mra
ky, * on je, kdo deště pro zemi
chystá,
travinám na horách dává vzcházet, *
osivu na polích obdělaných.
On je, kdo zvířatům potravu
dává, * mláďatům havraním to,
po čem křičí.

Společné texty701

Nehledá radost v síle koní, * nelibuje
si ve svalech mužů.
Pánu se líbí bohabojní, * ti, kdo
se svěřují do jeho lásky.

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

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se první antifona a připojí se druhá:

A.2. Pán v tvých branách závory zpevnil, || žehná tvým dětem žijícím
v tobě. (T. P. Aleluja.)
Žalm 147 (147B)
Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zá
kony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se druhá antifona a připojí se třetí.
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O posvěcení kostela – 1. VCh

Mimo dobu postní:
A.3. V Božím domě se radují zástupy svatých || a andělé před Božím
trůnem zpívají hymny, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

V době postní:
A.3. Tobě buď, Pane, sláva v církvi || ve spojení s Kristem.
Kantikum
Srov. Kol 1, 12–20
Radostně děkujme Bohu Otci, * že
nám dal účast na podíle věřících ve
světle,
že nás vytrhl z moci temnoty *
a převedl do království svého
milovaného Syna:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelné
ho Boha, * prvorozený ze všech
tvorů,
v něm bylo stvořeno všechno na nebi
i na zemi, * svět viditelný i nevidi
telný,
ať to jsou andělé při trůnu, * nebo
knížata a mocnosti:

všechno je stvořeno skrze něj a pro
něj: † on je dříve než všechno ostat
ní, * a všechno má trvání v něm.
A on je hlava těla církve, † on
je počátek, prvorozený z mrt
vých, * aby měl ve všem prvenství.
Otci se totiž zalíbilo, aby v něm pře
bývala všechna plnost, * a aby skrze
něho se sebou usmířil všechno,
tím, že jeho krví prolitou na kří
ži * zjednal pokoj jak na nebi,
tak na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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S
ancti-fi-cá-vit Dóminus tabernáculum su-um: hæc est domus
          
    
Dómini, in qua invocétur nomen eius, de quo scriptum est: Erit


        
   

nomen me- um ibi, dicit Dóminus. T.P. Dóminus, alle-lúia.
                Krátké
Ef 2, 19–22
   čtení
      
Ig

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: její základy jsou apoštolové a kazatelé
mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je
celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.
Krátké responsorium





7

   

 Tvému domu, Pane, * příslu-ší svatost.  Tvému domu.

7

 H S     S   S    S
   
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Tvému domu.
 Sláva

7

A

    SÚ

 H S 

   SÚ

 Û S 

 Û S 

 Po všechny věky věků.  Příslu-ší svatost.

A


     K    

Ú J S

 Tvému domu, Pane, přísluší svatost. * Ale-luja, aleluja.
     J    Ú J S


 Tvému.  Po všechny věky věků.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
   

V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Tvému domu.

7
7
7
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Antifona ke kantiku Panny Marie

 S   ²  S   S    H   8

Jak je toto místo strašlivé!
Není to nic menšího než dům Boží a brána nebeská!
VI

 ֙Ú



AG 19*

(Gn 28, 17)

    H T  Ú ֙ Ú K S  Ú  
S   7
li-ud, nisi domus
# De- i, et- por-# ta cæli. T.P. cæli, allelúia.

H
  S    Ú T  EB EB Ú S     S  EB 

O

 ²

quam metu-éndus est locus iste! Ve-re non est hic á-

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Radujte se s Jeruzalémem. || Všichni, kdo ho máte rádi, slavte jej.
(T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.
A.
Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 709.
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O POSVĚCENÍ KOSTELA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

            


Tvému domu, Pane, přísluší svatost na věčné časy.
VII a

D

  

 



AG 27*
(Žl 92, 5)

omum tu-am, Dómi-ne, decet sanctitúdo in longitúdinem

 
di-érum. T.P.
 Alle lúia.

























      
 



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán posvětil svůj příbytek. || Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí
nikdy. (T. P. Aleluja.)
Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší si
lou, * projevil se nám největší po
mocí v tísni.
Proto nemáme strach, ať země
se třese, * ať se kácejí hory do
hlubin moře.
Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
jen když Pán nebeských zástupů zůstává s námi, * když Bůh
Jákobův je naším ochranným
hradem.
Řeka rameny Boží město blaží, *
chrání svatý příbytek Nejvyššího.
Bůh v jeho středu, proto se ne
zhroutí nikdy, * s časným úsvitem
Bůh mu na pomoc chvátá.

Běsnily národy, otřásaly se říše; *
zahřměl svým hlasem a rozsouvala
se země.
Ale Pán nebeských zástupů zů
stává s námi, * jest Bůh Jákobův
naším ochranným hradem.
Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky
Páně, * toho, jenž úžas šíří po celé
zemi!
Válkám on činí přítrž až k hranicím země, * luky a oštěpy láme,
spaluje štíty.
„Ustaňte přece a ve mně uznejte
Boha, * jenž stojí nad všemi národy,
nad celou zemí!“
Neboť Pán nebeských zástupů
zůstává s námi, * jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.
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jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán posvětil svůj příbytek. || Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí
nikdy. (T. P. Aleluja.)
A.2. Vydáme se s radostí || do Pánova domu. (T. P. Aleluja.)
Žalm 121 (122)
A.

Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeruzaléme, v tvých slavných bra
nách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!

Ať v tvých hradbách rozhostí se
pokoj * a v tvých domech bezpečí
ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se nezpívá chorálně, opakuje se druhá antifona a připojí se třetí.

Mimo dobu postní:
A.3. Chvalte našeho Boha, || všichni jeho svatí. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
šemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království, * radujme se, jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.

Aleluja. Neboť přišel čas Beránkovy svatby, * a jeho nevěsta se
připravila. Aleluja.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
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V době postní:
A.3. Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

VII a

D

  

 



Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou
se před tebou klanět, * protože
se zjevily tvé spravedlivé soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

            


omum tu-am, Dómi-ne, decet sanctitúdo in longitúdinem

 

di-érum. T.P. Allelúia.

Mimo dobu postní:

A.

Chvalte našeho Boha, || všichni jeho svatí. (T. P. Aleluja.)

V době postní:

Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
Krátké čtení
Zj 21, 2–3.22.27
Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha;
bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. 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.“
Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to
je jeho chrám. Nic poskvrněného však do něho nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavností a lží, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
A.
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 Št’astni kdo bydlí * ve tvém do- mě, Pane.  Št’astni.

7

 H S     S   S    S
 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Št’astni.

7

 S

 

  S  

Krátké responsorium

 H S   S  J   S Ú

 S

A


   

  S  

 Na věky věků tě velebí.  Ve tvém do- mě, Pane.



    K  

V době velikonoční:

Ú J S


    K    Ú JS
 Št’astni.  Na věky věků tě velebí.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
 


 Št’astni kdo bydlí ve tvém domě, Pane. * Ale-luja, aleluja.

 

7
7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Št’astni.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 27*
Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl dolů
a s radostí ho přijal. Dnes přišla do tohoto domu spása.
(Lk 19, 5.6.9)
VIIIG

Z

  

  

           



achǽe festı́-nans descénde: qui-a hódi-e

              

in do-mo tu-a

        

opórtet me mané- re. At ille festı́-nans descéndit, et suscépit illum

   
 



           
  

gaudens in domum su-am. Hódi-e hu-ic dó-mu-i sa- lus a De-o

  

    
facta est. T.P.  Alle-lú ia, allelúia.



















 
   



gaudens in domum su-am. Hódi-e hu-ic dó-mu-i sa- lus a De-o

  

    
facta est. T.P.  Alle-lú ia, allelúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pán posvě~til svůj příbytek, || dům Boží, v němž se vzývá jeho
jméno | a je o něm psáno: | zde bude přebývat mé jméno, praví
Pán. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.
A.
Prosby
Pokorně vzývejme našeho Spasitele, neboť on za nás položil svůj život
a shromáždil nás ve své církvi. Volejme k němu:
R. Pane, rozpomeň se na svou církev.
Pane Ježíši, tys vybudoval svou církev jako dům na skále,
— upevňuj a posiluj její víru a naději.
Pane Ježíši, z tvého probodeného boku vytryskla krev a voda,
a tvé církvi se otevřela studnice života,
— očišťuj a obnovuj církev svými svátostmi.
Pane Ježíši, ty jsi přítomen uprostřed těch,
kdo se shromažďují ve tvém jménu,
— vyslyš svou církev, když se společně modlí.
Pane Ježíši, ty přebýváš se svým Otcem v těch, kdo tě milují,
— veď svou církev k dokonalosti lásky.
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Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
— uveď všechny zemřelé do domu svého Otce. 

Otče náš.

Závěrečná modlitba

V kostele, který slaví výročí vlastního posvěcení:

Bože, připomínáme si dnes výroční den posvěcení tohoto kostela, ve kterém se shromažďujeme, abychom tě chválili; ° vyslyš naše prosby a stůj při
nás, † abychom ti zde sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli,
že se na nás uskutečňuje spása. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Mimo kostel, který slaví výročí vlastního posvěcení:

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; °
rozmnož ve své církvi působení svého Ducha, † aby tvůj věrný lid dorůstal
do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, ty přicházíš k těm, kteří tě milují, a zůstáváš s nimi; ° dej, ať lid, shromážděný ve tvém jménu, má k tobě úctu a lásku, † ať ochotně plní tvou
vůli a dojde do zaslíbené nebeské vlasti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
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O PANNĚ MARII
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Z celého srdce i duše zpívejme Kristu slávu
o této slavnosti vznešené Bohorodičky Panny Marie.

AG 8*

 

                  
C or-de et áni-mo Christo canámus gló-ri-am, in hac sacra
               
  
solemnitáte
 præcélsæ Genitrı́cis De-i Ma-rı́-æ. T.P. Allelúia.
                   
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Blahoslavená jsi, Panno Maria, || neboť tys nosila Stvořitele všech.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * oslavujte
svaté jméno Páně!
Ať je požehnáno jméno Páně *
od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu * ať
je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vlád
ne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsos
tech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Slabého on pozdvihuje z prachu, *
ubožáka ze smetiště zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou *
jako pro blaženou matku synů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A.1. Blahoslavená jsi, Panno Maria, || neboť tys nosila Stvořitele všech.
(T. P. Aleluja.)
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A.2. Porodila jsi toho, který tě stvořil, || a navěky zůstáváš pannou.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 147 (147B)
Oslavuj Pána, Jeruzaléme, * veleb,
Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory zpev
nil, * žehná tvým dětem, žijícím
v tobě.
On tvé území v pokoji chrání, * jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
On své slovo sesílá na zem, * co
on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
On dává sníh jak hebkou vlnu, * jíní
rozsévá jako popel.

Kroupy sype jak chlebové drob
ty, * chladem jeho zmrzají vody:
sešle slovo, a roztají zase, * větru dá
zavát, a zas vody tekou.
Slova svá zjevil Jákobovi, * zá
kony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Porodila jsi toho, který tě stvořil, || a navěky zůstáváš pannou.
(T. P. Aleluja.)
A.3. Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, || skrze tebe máme
účast na ovoci života. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Ef 1, 3–10

A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,

ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:
v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
podle svého úradku * seznámil nás
s tajemstvím své vůle,
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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.

                  
C
or-de et áni-mo Christo canámus gló-ri- am, in hac sacra
               
  
solemnitáte
 præcélsæ Genitrı́cis De-i Ma-rı́-æ. T.P. Allelúia.

   
čtení
Gal 4, 4–5
             Krátké



Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli

8
přijati za syny.
VIIIG

A


   S Ú

   S   S       
 Po porodu, Panno, * zůstala jsi ne- porušená.  Po porodu.
 H S   S  J     S Ú
 
Krátké responsorium

 H S     S   S    S    
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Po porodu.
 Sláva
 Rodičko Boží, přimlouvej se za nás.  Zůstala.

A


     K        

   

V době velikonoční:

    K      

     H S       

7
7

Ú J S 7

Ú  7

 Po porodu, Panno, zůstala jsi neporušená. * Ale-luja, aleluja.



7

 Po porodu.  Rodičko Boží, přimlouvej se za nás.  Ale-luja.

  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Po porodu.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Velmi zbožně slavíme slavnost (narození...) blahoslavené Marie Panny:
kéž se za nás přimlouvá u Pána Ježíše Krista.
II

B

AG 6*

                     
e- a-tı́ssimæ Vı́rginis Ma-rı́-æ solem-

nitátem devo-tı́ssi-

                   

Nativitátem, Visitatiónem...

   

me ce-le- brémus: ut ipsa pro nobis intercé- dat ad Dómi-num

  

 

 





















 
    
Ie-sum Christum. T.P. Allelúia.



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán shlédl ~na mou pokoru, || veliké věci mi učinil ten, který je
mocný. (T. P. Aleluja.)
nebo: Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || neboť Bůh shlédl na
svou nepatrnou služebnici. (T. P. Aleluja.)
A.

Kantikum Panny Marie
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.
A.

Společné texty715

Prosby
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
— na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
— na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené,
odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha svatého a naplnils ji svou milostí,
— sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys shromáždil apoštoly,
aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
— dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby
a roste k dokonalosti lásky.
Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,
— dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.
Otče náš.
Nebo:

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys dal své církvi v Panně Marii, poslušně přijímající tvé slovo,
příklad věrného plnění tvé vůle,
— na její přímluvu učiň i z nás věrné učedníky svého Syna.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí
starala o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
— na její přímluvu pomáhej všem matkám,
aby s láskou plnily své poslání.
Tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem,
a naplnils ji radostí z Ježíšova vzkříšení,
— pomáhej nám, když na nás dolehne utrpení, a posiluj naši naději.
Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,
— dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v nebezpečí.
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Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
— dej i našim zemřelým,
ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí věčný Bože, ° dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše
i těla † a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, ° vyslyš naši prosbu a na přímluvu
Panny Marie nám přispěj na pomoc, † abychom se zbavili svých poklesků a povstali k novému životu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, provázej nás svou mocnou ochranou ° a na přímluvu blahoslavené
Panny Marie nás vysvoboď ode všeho nebezpečí † a naplň svým pokojem. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí Bože, ° tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá
a milostiplná; † na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství
své milosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby ° a dej, abychom na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou bezpečně prošli všemi nebezpečími zde na
zemi † a šťastně došli do věčné radosti v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
Závěrečná modlitba pro dobu postní nebo velikonoční na str. 723.

Společné texty717

O PANNĚ MARII
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Slavnost (narození...) přeslavné Panny Marie, z potomstva Abrahámova,
vzešlé z Judova kmene, z rodu Davidova.
VIIIG

S

             

AG 14*

           

olémni-tas glori-ósæ Vı́rgi-nis Ma-rı́-æ ex sémine Ab-ra-

       

  
      
hæ, ortæ de tribu Iu-da, clara ex stirpe David. T.P. Allelúia.





             
 
Natı́vı́tas, Visitátio, Assúmptio...

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Zdrávas, Maria, milostiplná, || Pán ~s tebou. (T. P. Aleluja.)
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeru
zaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ať v tvých branách rozhostí se po
koj * a v tvých domech bezpečí ať
trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Zdrávas, Maria, milostiplná, || Pán ~s tebou. (T. P. Aleluja.)
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A.2. Jsem služebnice Páně: || ať se mi stane podle tvého slova.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 126 (127)
Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: *
sám ho dá i za spánku svým mi
lým.

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jsem služebnice Páně: || ať se mi stane podle tvého slova.
(T. P. Aleluja.)
A.3. Požehnaná tys mezi ženami || a požehnaný plod života tvého.
(T. P. Aleluja.)
Kantikum
Ef 1, 3–10
A.

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 ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, † kterou nám tak štědře projevil * s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

Společné texty719
VIIIG

S

             

           

olémni-tas glori-ósæ Vı́rgi-nis Ma-rı́-æ ex sémine Ab-ra-

       

  
      
hæ, ortæ de tribu Iu-da, clara ex stirpe David. T.P. Allelúia.
 nezpívá chorálně:
Pokud se antifona


         || a požehnaný
    plod života tvého.

A.  Požehnaná tys mezi ženami
Natı́vı́tas, Visitátio, Assúmptio...

(T. P. Aleluja.)

Krátké čtení
Gal 4, 4–5
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli
přijati za syny.
Krátké responsorium



A



  SÚ

 

Û

S ²

7

7

 

 H S       S   J          S Ú
 Zdrávas, Mari-a, milostiplná, * Pán s tebou.  Zdrávas.

 Û

S ²

H S     S   S    S

 Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
 Pán s tebou.  Sláva Otci i Synu




A

 

K     

 

7

7

i Duchu svatému.  Zdrávas.

 

V době velikonoční:

Ú J S 7


         K       8
 Zdrávas.  Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života
    Ú       H S       
 

 Zdrávas, Mari-a, milosti-plná, Pán s tebou. * Ale-luja, aleluja.

 

tvého.  Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zdrávas.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 15*
Tvá slavnost (tvé narození...), Panno, Boží Rodičko, přináší radost celému světu:
z tebe vyšlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh, který zlomil prokletí a přinesl
nám požehnání, uvedl ve zmatek smrt a dal nám život věčný.
Ig

S




 
                    

o- lémnitas tu- a De-i Génitrix Virgo gáudi-um annunti-á-

      
               


 

vit



Natı́vitas, Visitátio...

univérso mundo: ex te enim ortus est sol iustı́-ti-æ,

 

Chris-

      




   
 
tus De-us noster: qui solvens male-dicti-ó-nem, dedit benedicti-ó

                    
nem, et confúndens mortem do- návit no- bis
vitam sempi-tér
                 




 
  

nam. T.P. Alle- lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, || tys uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.

Společné texty721

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

A.

Prosby
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
— na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
— na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené,
odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha svatého a naplnils ji svou milostí,
— sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys shromáždil apoštoly,
aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
— dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby
a roste k dokonalosti lásky.
Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,
— dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.
Otče náš.
Nebo:

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys dal své církvi v Panně Marii, poslušně přijímající tvé slovo,
příklad věrného plnění tvé vůle,
— na její přímluvu učiň i z nás věrné učedníky svého Syna.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí
starala o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
— na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s láskou plnily své poslání.
Tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem,
a naplnils ji radostí z Ježíšova vzkříšení,
— pomáhej nám, když na nás dolehne utrpení, a posiluj naši naději.
Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,
— dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v nebezpečí.

722

O Panně Marii – 2. VCh

Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
— dej i našim zemřelým,
ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí věčný Bože, ° dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše
i těla † a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, ° vyslyš naši prosbu a na přímluvu
Panny Marie nám přispěj na pomoc, † abychom se zbavili svých poklesků a povstali k novému životu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, provázej nás svou mocnou ochranou ° a na přímluvu blahoslavené
Panny Marie nás vysvoboď ode všeho nebezpečí † a naplň svým pokojem. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí Bože, ° tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá
a milostiplná; † na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství
své milosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby ° a dej, abychom na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou bezpečně prošli všemi nebezpečími zde na
zemi † a šťastně došli do věčné radosti v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty723
V době postní:

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji
požívali tajemství našeho vykoupení: ° a dej, ať nás všechny, kteří jsme
z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, † jeho umučení
a kříž přivede k slávě vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, ° a když se ti nemohou líbit
naše vlastní skutky, † shlédni na přímluvu Panny Marie, Matky svého
Syna, a zachraň nás. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
V době velikonoční:

Bože, tvůj Syn náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení; ° prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost
stále roste, † abychom tak jako jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí
šťastně dosáhli plné radosti v nebi. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys dal svým apoštolům Ducha svatého, když se modlili spolu s Ježíšovou matkou Marií; ° na její přímluvu dej i nám, abychom věrně konali
službu, kterous nám svěřil, † a slovem i příkladem vydávali před lidmi
o tobě svědectví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

724O apoštolech

O APOŠTOLECH
Psalmodie

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
VIII c

H

 

 

 

AG 41*
(Jan 15, 12)

             
oc est præcéptum me-um,
 ut di-ligátis ı́n vicem, sicut diléxi

                      

vos. T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Vy jste se mnou || vytrvali v mých zkouškách. (T. P. Aleluja.)
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.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

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.

A. ~Vy jste se mnou || vytrvali v mých zkouškách. (T. P. Aleluja.)
A.2. Já jsem mezi vámi || jako ten, kdo slouží. (T. P. Aleluja.)

Společné texty725

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Já jsem mezi vámi || jako ten, kdo slouží. (T. P. Aleluja.)
A.3. Už vás nenazývám služebníky, nýbrž svými přáteli, | protože vám
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Ef 1, 3–10
Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

726O apoštolech

Krátké čtení 
Ef 4, 11–13
Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany
k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti,
k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.
Krátké responsorium



     SÚ

8

 Povězte pohanům * o slá-vě Páně.  Povězte.

7

 H S     S   S    S   
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.
 Sláva

7

A

 H S 

 Û S  

S  J    SÚ

  

 Û S  

 A všem národům o jeho divech.  O slá-vě Páně.

7

      K     Ú J S    7


 Povězte pohanům o slávě Páně. * Ale-luja, aleluja.  Povězte.
     K    
Ú J S
7


 A všem národům o jeho divech.  Ale-luja, aleluja.
     H S          


A

V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů
jako soudci dvanácti izraelských kmenů, praví Pán. 

AG 36*

      ² S  S     S       8
V os qui secúti estis me, sedébi-tis super sedes, iudicántes
7
    K S ²   S Ú   
 ֔
du-ódecim tri# bus Isra-el, dicit Dóminus. T.P. Alle- lúia.
H T  EB EB Ú S      S# EB EB 



Ú
S



(Mt 19, 28)

Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, ||
usednete také vy na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských
kmenů. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.
A.

728O apoštolech

Prosby
Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:
R. Bože, rozpomeň se na svou církev.
Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky
tvého vzkříšeného Syna,
— posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě.
Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,
— pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.
Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,
— dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou,
mohou radovat z bohaté sklizně.
Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět,
— dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.
Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,
— uveď do svého nebeského království i naše zemřelé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba vlastní.

Společné texty729

O VÍCE MUČEDNÍCÍCH
Mimo dobu velikonoční

Psalmodie

        

Duše spravedlivých jsou v ruce Boží a nepostihne je žádné trápení.
VII d

I

AG 71*
(Mdr 3, 1)

        


ustórum autem ánimæ in manu De-i sunt, et non tanget illos

   

  
torméntum malı́- ti-æ.
                  











Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Těla svatých odpočívají v pokoji || a jejich jména žijí navěky.
Žalm 114 (116A)
Miluji Pána: uslyšel * mé naléhavé
volání.
On ke mně ucho naklonil * v den,
kdy jsem volal o pomoc.
Provazy smrti omotán, † v osidla
temnot zapleten, * tonul jsem v mu
kách úzkosti.
Tu jméno Páně vzýval jsem: *
„Zachraň mi život, Pane můj!“
Je vlídný Pán, je spravedliv, * on je
náš milosrdný Bůh.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

On vždycky prosté ochrání, *
v mé slabosti mi pomohl.
Už se, má duše, upokoj, * když Pán
tě dobrem obdařil,
vytrhl život ze smrti, * zrak ze
slz, nohy z pádu včas.
Teď budu kráčet před Pánem, * teď
zemí živých půjdu dál.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Těla svatých odpočívají v pokoji || a jejich jména žijí navěky.
A.2. Viděl jsem ty, kteří byli zabiti pro Boží slovo || a pro svědectví,
které vydali.
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O více mučednících

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Viděl jsem ty, kteří byli zabiti pro Boží slovo || a pro svědectví,
které vydali.
A.3. To jsou svatí, †|| kteří pro Boží svědectví vydali svůj život | a vyprali
své roucho v Beránkově krvi.
Kantikum
Zj 4, 11; 5, 9.10.12

A.

Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a rozlomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

Společné texty731
VII d

I

        

        


ustórum autem ánimæ in manu De-i sunt, et non tanget illos

   

  

torméntum malı́-ti-æ.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

To jsou svatí, †|| kteří pro Boží svědectví vydali svůj život | a vyprali
své roucho v Beránkově krvi.
Krátké čtení
1 Petr 4, 13–14
Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně
jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo
jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.
Krátké responsorium
A.



    

A

SÚ   S

  S  

 H S  S   J      S Ú

  S

8

7

  

  S   7

 Radujte se v Pánu * a jásejte, spra- vedliví.  Radujte.

 H S     S   S    S

  

 Oslavujte ho, všichni čistého srdce.  A jásejte, spra- vedliví.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Radujte.
Antifona ke kantiku Panny Marie

On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek,
nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.

AG 72*
(Zj 21, 4)

             

  
A
bstérget De-us omnem lácri-mam ab ócu-lis sanctórum: et
                     
iam non e-rit ámpli-us ne-que luc-tus, ne-que cla- mor, sed nec
            

ullus dolor: quó
  ni-am pri-ó- ra transi- érunt.
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           O více mučednících
ullus dolor: quó
  ni-am pri-ó- ra transi- érunt.
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iam non e-rit ámpli-us ne-que luc-tus, ne-que cla- mor, sed nec

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatí mučedníci se radují v nebi, || protože následovali Krista |
a z lásky k němu prolili svou krev; | budou s ním kralovat navěky.

Kantikum Panny Marie
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.
A.
Prosby
Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví,
tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky
a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Společné texty733

Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti,
dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatým N a N sílu, aby statečně snášeli
utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; ° dej i nám
slabým svou božskou pomoc, † abychom tě statečně vyznávali svým životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí Bože, † vyslyš prosby svatých mučedníků N a N, kteří se za
nás u tebe přimlouvají, ° a dej nám sílu, † abychom životem vydávali svědectví tvé pravdě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O pannách mučednicích:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svatých N a N, jejichž výroční památku s radostí slavíme, † a dej, abychom
měli užitek z toho, co ony získaly svými zásluhami. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
O ženách mučednicích:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: °
tys posiloval svaté N a N, aby statečně snášely všechno mučení; † pomáhej
i nám, abychom na jejich přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy tvého království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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O mučedníkovi nebo mučednici

O MUČEDNÍKOVI NEBO MUČEDNICI
Mimo dobu velikonoční

Psalmodie

Kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem.
Ig

Q



    




  

AG 58*
(Mt 10, 32)

          

ui me conféssus fú-erit co-ram homı́nibus, confitébor et ego

 
  

e-um co-ram
 Patre me-o.

                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, || vezmi svůj kříž
a následuj mě.
Žalm 114 (116A)
Miluji Pána: uslyšel * mé naléhavé
volání.
On ke mně ucho naklonil * v den,
kdy jsem volal o pomoc.
Provazy smrti omotán, † v osidla
temnot zapleten, * tonul jsem v mu
kách úzkosti.
Tu jméno Páně vzýval jsem: *
„Zachraň mi život, Pane můj!“
Je vlídný Pán, je spravedliv, * on je
náš milosrdný Bůh.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

On vždycky prosté ochrání, *
v mé slabosti mi pomohl.
Už se, má duše, upokoj, * když Pán
tě dobrem obdařil,
vytrhl život ze smrti, * zrak ze
slz, nohy z pádu včas.
Teď budu kráčet před Pánem, * teď
zemí živých půjdu dál.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, || vezmi svůj kříž
a následuj mě.
A.2. Jestliže mi kdo slouží, || můj nebeský Otec ho zahrne poctou.

A.

Společné texty735

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Jestliže mi kdo slouží, || můj nebeský Otec ho zahrne poctou.
A.3. Kdo ztratí svůj život pro mne, || nalezne ho a bude žít navěky.
Kantikum
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

a učinil jsi nás našemu Bohu králov
ským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl zabit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
Krátké čtení 
1 Petr 4, 13–14
Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně
jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo
jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.
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 Zkoušel jsi nás, Pane, * a dopřál jsi nám odpočinutí.  Zkoušel.

 H S     S   S    S

 

 Tříbil jsi nás ohněm jako stříbro.  A dopřál jsi nám.

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zkoušel.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 53*
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16, 24)
Ig

Q



               




  

ui vult ve-nı́re post me,

ábneget semetı́psum, et tollat cru-

  
   
cem su-am, et sequátur me.

                      



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatí dosáhli věčného pokoje || a přebývají v nebeské slávě.

Kantikum Panny Marie
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.
A.

Společné texty737

Prosby
Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví,
tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny
překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti,
dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
Otče náš.

738

O mučedníkovi nebo mučednici

Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí a milosrdný Bože, † tys dal svatému N sílu vydržet všechny
útrapy mučení; ° pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, †
abychom pod tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí, věčný Bože, † tys posiloval svatého N, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; ° na jeho přímluvu dej i nám sílu, †
abychom z lásky k tobě snášeli všechny obtíže a usilovně směřovali k tobě,
jedinému zdroji života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
O panně mučednici:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté N, jejíž výroční památku s radostí slavíme, † a dej, abychom měli užitek
z toho, co ona získala svými zásluhami. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
O ženě mučednici:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: °
tys posiloval svatou N, aby statečně snášela všechno mučení; † pomáhej
i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy
tvého království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty739

O MUČEDNÍCÍCH V DOBĚ VELIKONOČNÍ
Psalmodie

Svatí a spravedliví, radujte se v Pánu, aleluja;
Bůh si vás vyvolil za své dědictví, aleluja.

 

AG 114*
(Srov. Jak 2, 5)

                       
S ancti et iusti in Dómino gaudéte, allelúia: vos elégit De-us
          

in hereditá tem sibi, allelúia.

                    
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o více mučednících:

A.1. Těla svatých odpočívají v pokoji || a jejich jména žijí navěky.
Aleluja.
O mučedníkovi nebo mučednici:

A.1. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, || vezmi svůj kříž a následuj
mě. Aleluja.
Žalm 114 (116 A)
Miluji Pána uslyšel * mé naléhavé
volání.
On ke mně ucho naklonil * v den,
kdy jsem volal o pomoc.
Provazy smrti omotán, † v osidla
temnot zapleten, * tonul jsem v mu
kách úzkosti.
Tu jméno Páně vzýval jsem: *
„Zachraň mi život, Pane můj!“
Je vlídný Pán, je spravedliv, * on je
náš milosrdný Bůh.

On vždycky prosté ochrání, *
v mé slabosti mi pomohl.
Už se, má duše, upokoj, * když Pán
tě dobrem obdařil,
vytrhl život ze smrti, * zrak ze
slz, nohy z pádu včas.
Teď budu kráčet před Pánem, * teď
zemí živých půjdu dál.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

740

O mučednících v době velikonoční

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o více mučednících:

Těla svatých odpočívají v pokoji || a jejich jména žijí navěky.
Aleluja.
A.2. Viděl jsem ty, kteří byli zabiti pro Boží slovo || a pro svědectví, které
vydali. Aleluja.
A.

O mučedníkovi nebo mučednici:

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, || vezmi svůj kříž a následuj
mě. Aleluja.
A.2. Jestliže mi kdo slouží, || můj nebeský Otec ho zahrne poctou.
Aleluja.
Žalm 115 (116B)
A.

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o více mučednících:

Viděl jsem ty, kteří byli zabiti pro Boží slovo || a pro svědectví, které
vydali. Aleluja.
A.3. To jsou svatí, †|| kteří pro Boží svědectví vydali svůj život | a vyprali
své roucho v Beránkově krvi. Aleluja.

A.

O mučedníkovi nebo mučednici:

Jestliže mi kdo slouží, || můj nebeský Otec ho zahrne poctou.
Aleluja.
A.3. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho || a bude žít navěky.
Aleluja.
A.

Společné texty741

Kantikum
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
všichni vzdávali slávu a čest,
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
lomit její pečeti,
protože jsi byl zabit † a svou krví
jsi nás vykoupil Bohu * z každého
kmene a jazyka, lidu i národa,

 

a učinil jsi nás našemu Bohu králov
ským lidem a kněžstvem * a budeme
nad zemí vládnout.
Hoden je Beránek, který byl za
bit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

                       
S
ancti et iusti in Dómino gaudéte, allelúia: vos elégit De-us
          

in hereditá tem sibi, allelúia.

   nezpívá
  chorálně
Pokud
   seantifona
   – o více mučednících:
   vydali svůj život | a vyprali
A. To jsou svatí, || kteří pro Boží svědectví
VIIIG

†

své roucho v Beránkově krvi. Aleluja.

O mučedníkovi nebo mučednici:

Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho || a bude žít navěky.
Aleluja.
Krátké čtení
Zj 7, 14b–17
To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. 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.
A.
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Ale-luja, aleluja.  Spravedliví.
         K  
     Ú  J7
 Všichni, kdo jsou čistého srdce, budou se radovat.  Ale-luja,
 S
  H S       


  


 Spravedliví budou v království svého Otce zářit jako slunce. *

aleluja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedliví.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 115*

Příbytek svatých je v nebeském království, aleluja;
naleznou odpočinutí navěky, aleluja.

          
         
I n cæléstibus regnis sanctórum habitáti-o est, allelúia; et in

        
ætérnum ré qui-es e-ó-rum, allelúia.






















  
 
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o více mučednících:

A.

Radujte se, svatí, před Beránkovým trůnem, || v království,
které je pro vás připravené od založení světa, aleluja.

O mučedníkovi nebo mučednici:

A.

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře,
zůstane samo; || odumře-li však, přinese hojný užitek, aleluja.

Společné texty743

Kantikum Panny Marie
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.
A.
Prosby
Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví,
tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky
a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti,
dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
Otče náš.

744

O mučednících v době velikonoční

Závěrečná modlitba
O více mučednících:
Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty dáváš věřícím vytrvalost, ty dáváš slabým sílu; ° dej nám na přímluvu svatých mučedníků N a N, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení tvého Syna, † abychom s nimi dosáhli u tebe dokonalé radosti. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys dával svatým mučedníkům N a N sílu, aby odvážně vyznávali
umučení a vzkříšení tvého Syna a prolili svou krev při slavné mučednické
smrti; ° prosíme tě, pomáhej i nám, kteří dnes slavíme jejich památku, † ať
radostně vyznáváme, že jsme vykoupeni. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
O pannách mučednicích:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svatých N a N, ° jejichž výroční památku s radostí slavíme, † a dej, abychom
měli užitek z toho, co ony získaly svými zásluhami. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
O ženách mučednicích:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: °
tys posiloval svaté N a N, aby statečně snášely všechno mučení; † pomáhej
i nám, abychom na jejich přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy tvého království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty745
O mučedníkovi nebo mučednici:
Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby svým svědectvím přispěli k slávě tvé
církve; ° prosíme tě, veď i nás, ať ve stopách svatého N následujeme tvého
Syna v utrpení † a dojdeme do věčné radosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
O panně mučednici:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté N, jejíž výroční památku s radostí slavíme, † a dej, abychom měli užitek
z toho, co ona získala svými zásluhami. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
O ženě mučednici:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: °
tys posiloval svatou N, aby statečně snášela všechno mučení; † pomáhej
i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy
tvého království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

746

O duchovních pastýřích

O DUCHOVNÍCH PASTÝŘÍCH
Psalmodie

To je ten věrný a rozvážný správce,
kterého Pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo.
III a

F

     

   

AG 82*
(Mt 24, 45)
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T.P. Allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia, || jak to bylo ve shodě s darem
Boží milosti. (T. P. Aleluja.)
Žalm 14 (15)
Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo životem jde bez poskvrn, *
je řádný, upřímného srdce,
kdo neukřivdí jazykem, † bližnímu
svému neuškodí, * souseda svého
nehanobí,
kdo bohaprázdným pohrdá, *
zato si váží bohabojných,
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

kdo, i když ztrácí, drží slib: * svých
peněz neužívá k lichvě
a proti zájmům nevinného † ničím se nedá podplatit. * Kdo žije
tak, je provždy pevný.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Stal jsem se služebníkem evangelia, || jak to bylo ve shodě s darem
Boží milosti. (T. P. Aleluja.)
A.2. Hle, věrný a rozvážný služebník, || kterého Pán ustanovil nad svou
čeledí. (T. P. Aleluja.)
A.

Společné texty747

Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude po
žehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Hle, věrný a rozvážný služebník, || kterého Pán ustanovil nad svou
čeledí. (T. P. Aleluja.)
A.3. Moje ovce uposlechnou mého hlasu || a bude jen jedno stádce, jen
jeden pastýř. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a bu
dou se před tebou klanět, * pro
tože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Krátké čtení
1 Petr 5, 1–4
Vaše duchovní představené vybízím – já sám duchovní představený jako
oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v budoucnu
zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne
proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale
ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.
Krátké responsorium
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  S  Û S 7

 Toto je milovník bratří * a mnoho se přimlouvá za lid.  Toto.

 H S     S   S    S  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Toto.

 I svůj život vydal za své bratry.  A mnoho se přimlouvá.

    

Ú J
7
 Toto je milovník bratří a mnoho se přimlouvá za lid. * Ale-luja,
 S
     K        Ú  J7

aleluja.  Toto.  I svůj život vydal za své bratry.  Ale-luja,
 S
H S         







A

 K

       

7

V době velikonoční:

aleluja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Toto.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Správně, služebníku dobrý a věrný.
Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím, praví Pán.

AG 83*

     S
    7

 ֔        S   T S S
E u- ge serve bone et fidé- lis, qui-a in pauca fu-ísti fidé Ú     Ú S  S Ú   
 ÚK  8
lis, supra multa te con
T.P. Dóminus, al#H stítu-am dicit Dóminus.
#
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Ig

(Mt 25, 21)

le- lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

To je ten věrný a rozvážný správce, †|| kterého Pán ustanovil nad
svou čeledí, | aby jim dával včas jídlo. (T. P. Aleluja.)
nebo: Děkuji ti, Kriste, dobrý pastýři, †|| žes mě dovedl do nebeské slávy, |
dej, ať na ní spolu se mnou má podíl i stádce, které jsi mi svěřil.
(T. P. Aleluja.)
A.

Kantikum Panny Marie
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.
A.

750
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Prosby
Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Oslavujme ho a pokorně ho prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to,
cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem,
aby se neztratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa,
— shromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid,
aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:
O papeži:

Všemohoucí, věčný Bože, † tys postavil svatého N do čela své církve, aby jí
sloužil slovem i příkladem; ° na jeho přímluvu chraň všechny pastýře svého lidu i společenství věřících svěřené jejich péči † a veď je cestou k věčné
spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O biskupovi:

Bože, tys naplnil svatého N svou láskou, dals mu víru, která přemáhá zlobu
světa, a přidružils ho k zástupu svatých biskupů; ° na jeho přímluvu dej
i nám vytrvalost ve víře a lásce, † abychom měli spolu s ním účast na tvé
slávě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty751
O zakladateli místní církevní obce:

Všemohoucí a milosrdný Bože, † děkujeme ti, žes našim předkům poslal
svatého (biskupa) N, aby jim přinesl světlo evangelia, ° a prosíme tě: pomáhej nám, † ať křesťanskou víru, kterou jsme přijali, vyznáváme nejen
ústy, ale i životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O duchovním pastýři:

Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, † tys povolal svatého N, aby sloužil tvé církvi svým kázáním i příkladem; ° pomáhej nám, abychom na jeho
přímluvu zachovali víru, kterou hlásal, † a kráčeli cestou, kterou ukazoval
svým životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys naplnil svatého N duchem pravdy a lásky, aby byl dobrým pastýřem tvého lidu; ° veď nás, abychom i my podle jeho příkladu rostli ve víře
a lásce, † a na jeho přímluvu nás provázej svou pomocí. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
O misionáři:

Milosrdný Bože, † tys poslal svatého N, aby těm, kdo dosud Krista neznali,
zvěstoval nevystižitelné bohatství jeho lásky; ° dej nám, kteří jsme pravdu
evangelia už poznali, † ať stále roste naše poznání o tobě a přinášíme ovoce
dobrých skutků. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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O učitelích církve

O UČITELÍCH CÍRKVE
Psalmodie ze společných textů o duchovních pastýřích, str. 746.

Krátké čtení
Jak 3, 17–18
Moudrost shora je především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná,
plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo
usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.
Krátké responsorium



7

   

  S Ú  S          7
 Uprostřed shromáždění * otevřel mu Pán ústa.  Uprostřed.
 H S  S   J        S Ú  S  
7

 Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání.  Otevřel.
 H S     S   S    S   
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Uprostřed.
 Sláva
7
V době velikonoční:
A
       K       Ú  J S   7


 Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa. * Ale-luja, aleluja.
   
7
    K        

A

 Ú 

     H S       

  

 Uprostřed.  Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání.

 Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Uprostřed.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 87*
(Mt 7, 24)
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imilábo e- um viro sa- pi-énti, qui ædi-ficávit domum su

    
   
am supra petram.
 T.P. petram, alle- lúia.
                       


Podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.
ID



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatý N, učiteli víry a světlo církve, †|| tys čerpal moudrost z Božího
zákona, | přimlouvej se za nás u Božího Syna. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.
A.
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Prosby
Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Oslavujme ho a pokorně ho prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to,
cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem,
aby se neztratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa,
— shromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid,
aby byli s tebou tam, kde jsi ty, a viděli tvou slávu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, tys dal svatému N schopnost chápat hloubku tvé pravdy; ° na jeho
přímluvu dej i nám, † abychom se tvé pravdy věrně drželi a také podle ní
žili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty755

O PANNÁCH
Psalmodie

Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“

AG 96*
(Mt 25, 6)

                  
M édi-a nocte clamor factus est: Ecce sponsus ve-nit, exı́te 
      
   
óbvi- am e-i. T.P.
 e-i, alle-lúia.  

                      
IVA

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pro tebe zachovám čistotu, || tobě, Ženichu, jdu vstříc s hořící
lampou. (T. P. lampou. Aleluja.)
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeru
zaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať v tvých branách rozhostí se pokoj *
a v tvých domech bezpečí ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pro tebe zachovám čistotu, || tobě, Ženichu, jdu vstříc s hořící
lampou. (T. P. lampou. Aleluja.)
A.2. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
(T. P. Boha. Aleluja.)

A.

756O pannách

Žalm 126 (127)
Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: *
sám ho dá i za spánku svým mi
lým.

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
(T. P. Boha. Aleluja.)
A.3. Má mysl je v Kristu || pevná a bezpečná. (T. P. bezpečná. Aleluja.)
Kantikum
Ef 1, 3–10
A.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * ~před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.
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M édi-a nocte clamor factus est: Ecce sponsus ve-nit, exı́te 
      
   
óbvi- am e-i. T.P.
 e-i, alle-lúia.  






  chorálně:
           
Pokud
  nezpívá
  se antifona
A. Má mysl je v Kristu || pevná a bezpečná. (T. P. bezpečná. Aleluja.)
IVA



Krátké čtení 
1 Kor 7, 32b.34a
Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši.
Krátké responsorium

      S Ú

7

 Ke králi přivádějí panny * s radostným jásotem.  Ke králi.

7

 H S     S   S    S
 
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Ke králi.
 Sláva

7

A

  H S  J

S 

Û S 
SÚ

 

Û S 

 A dovnitř v králův palác vcháze-jí.  S radostným jásotem.

7

       K  
Ú J
 
7
 Ke králi přivádějí panny s radostným jásotem. * Ale-luja,
 S
7
    K     

aleluja.  Ke králi.  A dovnitř v králův palác vcházejí.
 Ú 
     H S       
 

A

V době velikonoční:

 Ale-luja.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Ke králi.

758O pannách
O více pannách:

Antifona ke kantiku Panny Marie

Prozíravé panny, připravte si lampy.
Ženich je tady! Jděte mu naproti!

AG 95*

(Srov. Mt 25, 6)









      
  

P rudéntes vı́rgines aptáte lámpadas vestras: ecce sponsus ve- 
           
   
nit, exı́te óbvi am
 e-i. T.P. e-i, alle- lú ia.








          
 
IVA

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

To je rod těch, kdo hledají Pána, || hledají tvář Boha Jákobova.
(T. P. Jákobova. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.
A.

Společné texty759
O jedné panně:

Antifona ke kantiku Panny Marie 

AG 96*

                      
V
eni, sponsa Christi, áccipe corónam, quam tibi Dóminus
      
   


Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán.
VIIIG




                      

præparávit in ætérnum. T.P. ætérnum, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o panně mučednici:

A.

Jedinou obětí dosáhla dvojího vítězství: || jako panna i jako
mučednice. (T. P. Aleluja.)

O jedné panně:

A.

~Přistup, nevěsto Kristova, || a přijmi korunu, kterou ti od věků
připravil Pán. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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 po,šil,
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.
A.

760O pannách

Prosby
Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se
mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
R. Ježíši, králi panen, vyslyš nás.
Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen
žijeme stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen,
které ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
— uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.
Otče náš.
Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté srdce; ° vyslyš naše prosby a na
přímluvu svaté panny N nám dej svou milost, † ať žijeme tak, abychom
byli tvým důstojným příbytkem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Připomínáme si, Bože, ctnosti svaté panny N ° a prosíme tě, pomáhej
i nám, † aby naše láska k tobě nikdy nepřestala a stále rostla. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O více pannách:

Otevři nám Bože, bohaté prameny svého milosrdenství ° a dej, abychom
žili v trvalém společenství se svatými pannami N a N, † jejichž památku
dnes slavíme. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty761

O SVATÝCH MUŽÍCH
Psalmodie

Blahoslavení tvůrci pokoje,
blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Ig

B



AG 35*
(Mt 5, 8.9)

                   






e- á-ti pacı́-fici, be- áti mundo corde: quóni-am ipsi De-um

 
 
 
vi-débunt. T.P.
Al

le- lúia.

                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Byl shledán bez poskvrny a dokonalý, || bude mu to k věčné slávě.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 14 (15)
Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo životem jde bez poskvrn, *
je řádný, upřímného srdce,
kdo neukřivdí jazykem, † bližnímu
svému neuškodí, * souseda svého
nehanobí,
kdo bohaprázdným pohrdá, *
zato si váží bohabojných,
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

kdo, i když ztrácí, drží slib: * svých
peněz neužívá k lichvě
a proti zájmům nevinného † ničím se nedá podplatit. * Kdo žije
tak, je provždy pevný.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Byl shledán bez poskvrny a dokonalý, || bude mu to k věčné slávě.
(T. P. Aleluja.)
A.2. Bůh je milostivý a slitovný ke svým svatým || a má v lásce své
vyvolené. (T. P. Aleluja.)
A.
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O svatých mužích

Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
kdo se těší z jeho přikázání.
Bude mocný na zemi v svých
dětech, * rodu věrných bude po
žehnáno.
Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
navždy setrvá v své poctivosti.
Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
dobrý, slitovný je spravedlivý.
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
své věci řídí podle práva.
Nestane se, aby zakolísal, * věčnou památku má spravedlivý.

Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
svrchu hledí na své protivníky.
Rozdělí se, štědře dává chudým, † navždy setrvá v své poctivosti. * Roste
jeho moc a jeho vážnost.
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
zuby skřípe, užírá se hněvem. *
Nazmar vyjde žádostivost hříš
ných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bůh je milostivý a slitovný ke svým svatým || a má v lásce své
vyvolené. (T. P. Aleluja.)
A.3. Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým ||
a spolu s nimi se ozývala zpěvem země. (T. P. Aleluja.)
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé ces
ty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?

Neboť ty jediný jsi svatý, †
a všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, * protože se zjevily tvé spravedlivé
soudy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Společné texty763
Ig
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e- á-ti pacı́-fici, be- áti mundo corde: quóni-am ipsi De-um

 
 
 
vi-débunt. T.P.
 Alle- lúia.




Pokud
  nezpívá
    chorálně:
            
 seantifona

A. Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým ||



a spolu s nimi se ozývala zpěvem země. (T. P. Aleluja.)
Krátké čtení 
Řím 8, 28–30
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo
jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha
bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
Krátké responsorium
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 Pán je vskutku spravedlivý, * rád má spravedli- vé skutky.  Pán.

 H S     S   S    S 
  Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán.
 Sláva

 Zbožní spatří jeho tvář.  Rád má spravedli- vé skutky.

  

7

7
7

       Ú  J7
 Pán je vskutku spravedlivý, rád má spravedlivé skutky. * Ale-luja,
 S 
       Ú JS
7

aleluja.  Pán.  Zbožní spatří jeho tvář.  Ale-luja, aleluja.
     H S        


A
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V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán.
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O svatých mužích

Antifona ke kantiku Panny Marie

Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého pána.

AG 82*
(Mt 25, 21)

                   

S erve bone et fidé lis, intra in gáudi-um Dó- mini tu-i.
                 
 


 
III a



T.P. Allelúia.

Chorální antifona o řeholníkovi je na str. 773.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Služebníku dobrý a věrný, || pojď se radovat se svým Pánem.
(T. P. Aleluja.)

O více svatých:

A.

Byli věrní až do smrti || a obdrželi od Pána za odměnu život.
(T. P. Aleluja.)

O řeholníkovi:

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný. (T. P. Aleluja.)
nebo: Bůh žehná těm, kdo ho oslavují || v bratrském společenství.
(T. P. Aleluja.)

A.

O muži, který vynikal milosrdnými skutky:

A.

~Amen, pravím vám: || Cokoli jste udělali pro jednoho z mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. | Pojďte, požehnaní
mého Otce, | přijměte jako úděl království, které je pro vás
připravené od založení světa. (T. P. Aleluja.)

O vychovateli:

A.

Nechte děti přicházet ke mně, || neboť takovým patří Boží
království. (T. P. Aleluja.)

Kantikum Panny Marie
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.

Společné texty765

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.
A.
Prosby
Svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám, abychom opravdovým křesťanským životem směřovali k dokonalosti. Spolu s nimi prosme našeho
nebeského Otce, neboť on jediný je dárce svatosti:
R. Otče, posvěť svůj lid.
Otče, ty jediný jsi pramen všeho dobra,
ty chceš, abychom se nazývali tvými syny a skutečně jimi byli,
— dej, ať se k tobě všichni křesťané hlásí jako k svému Otci.
Ty nás posíláš, abychom ti vydávali svědectví životem podle tvé vůle,
— provázej nás svou pomocí, abychom přinášeli trvalý užitek.
Tys dal světu svého Syna, aby nás s tebou smířil,
— chraň všechny, kdo v tebe věří, aby se od tebe nikdy neodloučili.
Ty nás živíš Kristovým tělem,
— dej, ať přijímáním tohoto pokrmu roste naše láska, abychom došli
k nebeské hostině, kterou jsi připravil pro všechny, kdo tě milují.
Odpusť všem hříšníkům jejich provinění,
— a přijmi naše zemřelé do svého světla.
Otče náš.
Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty jediný jsi svatý, † ty jediný jsi pramen všeho dobra; ° pomáhej nám
na přímluvu svatého N, ať svůj život uspořádáme podle tvé vůle, † abychom se nepřipravili o účast na tvé slávě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

766
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Nebo:

Všemohoucí Bože, † ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem
povzbuzují k lepšímu životu; ° veď nás, abychom svatého N nejen oslavovali, † ale také se od něho stále učili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
O více svatých:

Všemohoucí, věčný Bože, † ty ukazuješ svou slávu na svých svatých, a tím
nám dáváš stále nové důkazy své lásky; ° pomáhej nám, † abychom povzbuzeni jejich příkladem a provázeni jejich přímluvou věrně následovali
tvého jednorozeného Syna. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
O řeholníkovi:

Bože, tys povolal svatého N, aby následoval tvého Syna v jeho chudobě
a pokoře; ° pomáhej i nám, † abychom věrní tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
Nebo (když to byl opat):

Bože, tys vedl svatého opata N, aby nám svým příkladem ukázal, jak žít
podle evangelia; ° vyslyš naše prosby † a dej, abychom uprostřed proměn
tohoto světa toužili celým srdcem po tom, cos nám připravil v nebi. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O muži, který vynikal milosrdnými skutky:

Bože, tys nám zjevil, že láska k tobě a k bližnímu je naplněním všech tvých
přikázání; ° pomáhej nám, abychom jako svatý N ochotně prokazovali milosrdenství, † a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O vychovateli:

Bože, tys povolal svatého N, aby v tvé církvi ukazoval cestu ke spáse; ° dej,
ať povzbuzeni jeho příkladem následujeme Krista † a jednou i my dojdeme
k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Společné texty767

O SVATÝCH ŽENÁCH
Psalmodie

Jako slunce, jež vychází na horách Páně,
je krása dobré ženy ve spořádaném domě.

AG 106*
(Sir 26, 16)

                        
S icut sol óri-ens mundo in altı́ssimis De-i, sic mulı́-eris bonæ
         
   

spéci-es in ornaméntum do mus su-æ. T.P. su-æ, allelúia.
                    
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Tvá služebnice, Pane, || se raduje z tvé spásy. (T. P. Aleluja.)
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Jeru
zaléme, v tvých slavných branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován * v pevné
město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
tak to káže Izraeli zákon, * aby
jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní stolce, *
pevné stolce Davidova domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ať v tvých branách rozhostí se po
koj * a v tvých domech bezpečí ať
trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším Bo
hem, * za tvůj zdar se stále budu
modlit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

A. Tvá služebnice, Pane, || se raduje z tvé spásy. (T. P. Aleluja.)
A.2. Jak jsou pevné základy na skále, || tak jsou Boží přikázání v srdci
svaté ženy. (T. P. Aleluja.)
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O svatých ženách

Žalm 126 (127)
Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před ránem, *
pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: *
sám ho dá i za spánku svým mi
lým.

Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
sporem v bráně sok ho nezahanbí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždyc
ky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jak jsou pevné základy na skále, || tak jsou Boží přikázání v srdci
svaté ženy. (T. P. Aleluja.)
A.3. Ruka Páně ji posilovala, || proto bude požehnaná na věky.
(T. P. Aleluja.)
Kantikum
Ef 1, 3–10
A.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe
zahrnul všemi možnými duchovními
dary,
vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, † abychom
byli svatí a neposkvrnění * před
ním v lásce.
Podle svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil, † abychom skrze Ježíše
Krista * byli přijati za jeho syny,
ke chvále jeho božsky vznešené
dobrotivosti, * kterou nám projevil svou lásku ve svém milovaném
Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho
krev, * odpuštění hříchů.
Podle bohatství své milosti, †
kterou nám tak štědře projevil *
s veškerou moudrostí a rozumností,
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.

  U     S  K    T          8
S  icut sol óri-ens mundo in altíssimis De-i, sic mulí-eris bonæ
 SK    Û    
 S  
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spéci-es in ornaméntum domus su-æ. T.P. su-æ, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ruka Páně ji posilovala, || proto bude požehnaná na věky.
(T. P. Aleluja.)
Krátké čtení 
Řím 8, 28–30
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo
jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha
bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
Krátké responsorium
A.





  S Ú

8

 Vyvolil ji Bůh * a dal jí přednost přede všemi.  Vyvolil.

7

 H S     S   S    S
 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vyvolil.

7

A

  S  Û

 H S  S  J    S Ú

   

  S  Û

 

    7

 Uvedl ji do svého stánku.  A dal jí přednost přede všemi.

A


     Ú  J S   7
 Vyvolil ji Bůh a dal jí přednost přede všemi. * Ale-luja, aleluja.
      K     Ú J S
7


 Vyvolil.  Uvedl ji do svého stánku.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
 

   K     

V době velikonoční:

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vyvolil.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

(Sir 26, 15)



²  ֔   8
T

Darem nad dary je žena svatá a cudná:
všechny odvážené poklady se nevyrovnají zdrženlivosti duše.
V

G

  ²   

S  

AG 109*

    S S    S    
 S 7
autem ponderáti-o non
# est digna# continén
# tis ánimæ. T.P. ánimæ,
           EB EB     EB EB   EB 
 S 

rá-ti- a super grá-ti-am múli-er sancta et pudo- ráta: omnis

allelúia.

Chorální antifona o řeholnici je na str. 773.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mé srdce jásá v Pánu, †|| směle otevírám své srdce, | neboť se smím
radovat z jeho pomoci. (T. P. Aleluja.)

O řeholnici:

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný. (T. P. Aleluja.)
nebo: Bůh žehná těm, kdo ho oslavují || v bratrském společenství.
(T. P. Aleluja.)
A.

O ženě, která vynikala milosrdnými skutky:

A.

Amen, pravím vám: || Cokoli jste udělali pro jednoho z mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. | Pojďte, požehnaní
mého Otce, | přijměte jako úděl království, které je pro vás
připravené od založení světa. (T. P. Aleluja.)

O vychovatelce:

A.

Nechte děti přicházet ke mně, || neboť takovým patří Boží
království. (T. P. Aleluja.)
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Kantikum Panny Marie
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.
A.
Prosby
Život svatých žen zjevuje světu Boží lásku, která se projevuje na církvi,
a jejich příklad a modlitby nám pomáhají. Spolu s nimi volejme:
R. Bože, rozpomeň se na svou církev.
Na přímluvu svatých mučednic,
které s obdivuhodnou statečností obětovaly svůj život,
— dej své církvi sílu, aby obstála ve všech zkouškách.
Na přímluvu žen, které svatě žily v manželství,
— dej své církvi, aby věrně plnila své poslání.
Na přímluvu svatých vdov,
které modlitbou a péčí o druhé přemáhaly svou osamělost,
— dej své církvi, aby byla světu znamením tvé lásky.
Na přímluvu svatých matek,
které své děti nejen přivedly na svět, ale také je vedly k tobě,
— dej své církvi, aby rodila k životu věčnému
a přiváděla do tvého království všechny lidi.
Na přímluvu všech svatých žen,
které už mohou hledět tváří v tvář na tvou krásu,
— uděl všem věrným zemřelým,
aby se navěky radovali ve světle tvé slávy.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba

Pokud není vlastní, říká se následující:

Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svaté N ° a prosíme tě: nauč nás poznávat a plnit tvou vůli, † abychom tak jako ona žili příkladným křesťanským životem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys dal své služebnici N správné poznání a naplnils ji svou láskou; °
prosíme tě: naplň těmito svými dary i nás, † abychom ti sloužili s upřímným srdcem jako ona a vydávali o tobě svědectví svou vírou i životem. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O více svatých:

Prosíme tě, všemohoucí Bože, ° dej nám na přímluvu svatých N a N odvahu a sílu, † abychom následovali příklad, který nám daly svým životem
podivuhodně zapojeným do díla spásy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
O řeholnici:

Bože, tys povolal svatou N, aby následovala tvého Syna v jeho chudobě
a pokoře; ° pomáhej i nám, † abychom věrni tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
O ženě, která vynikala milosrdnými skutky:

Bože, tys nám zjevil, že láska k tobě a k bližnímu je naplněním všech tvých
přikázání; ° pomáhej nám, abychom jako svatá N ochotně prokazovali milosrdenství, † a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
O vychovatelce:

Bože, tys povolal svatou N, aby v tvé církvi ukazovala cestu ke spáse; ° dej,
ať povzbuzeni jejím příkladem následujeme Krista † a jednou i my dojdeme k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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O ŘEHOLNÍKOVI NEBO ŘEHOLNICI
Vše ze společných textů o svatých mužích, str. 761, resp. svatých ženách, str. 767.
Pokud se antifony zpívají chorálně, použije se ke kantiku Panny Marie následující:

Antifona ke kantiku Panny Marie

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám, praví Pán.
Ig

V




AG 35*
(Jan 15, 14)

             
      



os amı́ci me- i estis, si fecé-ri-tis quæ præcı́pi-o vobis, di-

  
 
cit Dóminus.  T.P. Alle- lúia.

                      



Kantikum Panny Marie
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.
A.
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ZA ZEMŘELÉ
1. antifona

Pán tě od zlého střeží, on střeží celý tvůj život.

PG 231
(Žl 120, 7)

                       
D óminus cus tódit te abom ni ma-  lo: custódi-at ánimam tu-am
    
      
VIIIG

Dóminus.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán tě od zlého střeží, || on střeží celý tvůj život.
Žalm 120 (121)
K horám pozvedám oči, * odkud
přijde mi pomoc?
Od Pána přichází pomoc, * on
stvořil nebe i zemi.
On ti klopýtnout nedá, * nezaspí ten,
jenž tě chrání.
Nezaspí, nezdřímne strážce, *
jenž chrání Izraele.
Pán tě střeží a stíní, * je po tvé pravici stále.

Za dne ti neškodí slunce, * ani
za noci měsíc.
Pán tě od zlého střeží, * on střeží
celý tvůj život.
Střeží tvůj odchod i návrat * nyní
a po všechny věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

2. antifona

Kdybys, Pane, dbal na viny, kdopak, Pane, obstojí?

PG 232
(Žl 129, 3)

          


    
S i iniquitátes observáveris, Dómi-ne: Dó-mine, quis sustiné                    
VIIIG

bit?

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Kdybys, Pane, dbal na viny, || kdopak, Pane, obstojí?
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Žalm 129 (130)
Z hloubi volám k tobě, Pane, * Pane,
vyslechni můj hlas!
Ať tvé ucho vlídně slyší * na mé
snažné volání!
Kdybys, Pane, dbal na viny, * kdopak,
Pane, obstojí?
Ty však dáváš odpuštění, * abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, * na
tvé slovo vyčkávám.

Na Pána má duše čeká † víc než
strážní na úsvit, * noční strážní
na úsvit.
Izrael ať čeká Pána! † U Pána je slitování, * on nás štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele * z jeho provinění všech.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

3. antifona

               
O -pe- ra mánu-um tu-á rum, Dómine, ne despı́- ci-as.
                    

Dílo svých rukou, Pane, neopouštěj.
II

PG 233
(Žl 137, 8)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Jako Otec křísí mrtvé a je oživuje, || tak i Syn oživuje, koho chce.
Kantikum
Flp 2, 6–11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou při
rozenost, * nic nelpěl na své vzne
šenosti, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka † a stal se
jako jeden z lidí, * navenek byl
jako každý jiný člověk.
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil † a dal
mu jméno * nad každé jiné jmé
no,

takže při Ježíšově jménu musí po
kleknout každé koleno * na nebi, na
zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha
Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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Za zemřelé

Krátké čtení 
1 Kor 15, 55–57
Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec? Ten bodec
smrti je hřích a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Krátké responsorium





 V tebe, Pane, doufám, * nebudu zahanben navěky.  V tebe.

7

 H S     S   S    S
 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  V tebe.

7

A

    S Ú

7
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  S Û S   
 S Ú
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 Zajásám, zaplesám nad tvou láskou.  Nebudu.

    

A

Nebo:

  S

Ú

  H S  S  J    S Ú

 S   S   

 S   S   

 

 Pane, ve svém milosrdenství * dej mu od-počinutí.  Pane.

 H S     S   S    S

 Až přijdeš soudit živé i mrtvé.  Dej mu od-počinutí.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pane.

7
7
7
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Antifona ke kantiku Panny Marie

PG 234
Slyšel jsem z nebe hlas: Blažení jsou ti, kdo umírají ve spojení s Pánem. (Zj 14, 13)
II

A



       

        
udı́vi vocem de cælo dicéntem mihi: Be-áti mórtu-i,  qui
                            

in Dómino mori-úntur.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, || a kdo ke mně přijde,
toho jistě neodmítnu.

Nebo, v době velikonoční:

A.

Ukřižovaný vstal z mrtvých || a vykoupil nás, aleluja.

Kantikum Panny Marie
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.
A.
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Za zemřelé

Prosby
S touhou očekáváme, že Kristus dá našemu smrtelnému tělu podobu svého těla oslaveného. A proto s důvěrou voláme:
R. Pane, ty jsi náš život a naše vzkříšení.
Kriste, Synu Boží, ty jsi vzkřísil svého přítele Lazara,
— ukaž svou lásku také našim zemřelým a probuď je k věčnému životu.
Těšiteli zarmoucených,
— potěš všechny, kdo oplakávají své zemřelé.
Spasiteli světa, ty jsi vstal z mrtvých a smrt už nad tebou nemá vládu,
— vysvoboď nás z područí hříchu,
abychom měli s tebou účast na věčném životě.
Náš Vykupiteli, tys prolil svou krev i za ty, kdo nemají naději,
protože tě neznají,
— přiveď je k víře ve vzkříšení a v život budoucího věku.
Ty jsi světlo světa, tys otevřel oči slepého, aby tě mohl vidět,
— uveď do světla věčné slávy také ty zemřelé,
kteří dosud nemohou hledět na tvou tvář.
V tobě nám zazářila naděje, že vstanem z mrtvých,
— až se rozpadne naše pozemské obydlí,
dej, ať u tebe najdeme domov věčný. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za našeho bratra N (naši sestru N)
a posilni naši naději, ° že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému životu i my † a že se u tebe znovu shledáme. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, ty jsi původce našeho života a tvůj Syn nás svou smrtí a vzkříšením
vykoupil, abychom celým svým životem směřovali do tvé slávy; ° smiluj
se nad svým služebníkem N (svou služebnicí N), † a pro jeho (její) víru
a naději ve vzkříšení ho (ji) přijmi k sobě do věčné blaženosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, dovoláváme se tvého slitování ° a prosíme tě za našeho bratra N (naši
sestru N), kterého (kterou) zde na světě pravá víra spojovala se zástupy
věřících: † uveď ho (ji) do společnosti svých svatých. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
Za více zemřelých:

Bože, tys vzal svého Syna, vítěze nad smrtí, do své slávy; ° vysvoboď z pod
ručí smrti také (všechny) naše zemřelé, † aby viděli tvou slávu a byli navěky
spojeni s tebou, svým Stvořitelem a obnovitelem. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
Za zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince:

Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni; ° otevři náruč svého milosrdenství našim zemřelým příbuzným, přátelům a dobrodincům † a dej
jim na přímluvu Panny Marie a všech svatých účast na věčné blaženosti. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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