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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.

6

Všeobecné pokyny

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.

Všeobecné pokyny7
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.

Základní nápěvy oficia9
23. Žalmy:
a) žalmové nápěvy se označují podle posledního tónu terminace,
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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ZÁKLADNÍ NÁPĚVY OFICIA

   

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 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.

Základní nápěvy oficia11

#
#
  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 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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#
#
  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 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.

Základní nápěvy oficia13

#
#
#

B
E
B
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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 ~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, * Abrahá
movi 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 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 svatému,
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 svatému,
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 ~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
svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * 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 ~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
svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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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 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * 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 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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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 svatému,
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 svatému,
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 ~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, * Abrahá
movi 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 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 ~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, * Abrahá
movi 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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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
- elevaci tonu orationis simplicis O.P.:
flexe a druhá

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.

26

A
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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. 35.

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. 35.
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A


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.

Ad processionem31

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.

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.

Ad processionem35

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

BĚHEM ROKU – LICHÝ TÝDEN

38

PER ANNUM
DOMINICA HEBDOMADÆ I

          
D
e- us, cre- á-tor ómni-um polı́- que rector, vésti- ens

          






di-em decóro lúmine, noctem sopó-ris grá-ti-a,
                 
  

AD I VESPERAS

          





 
mentés-que fessas állevet luctús-que solvat ánxi-os,
                 
3. Gra- tes perácto iam di-e et noc-tis exórtu pre-ces,

          






voti re-os ut ádiuves, hymnum canéntes sólvimus.
                 
2. Ar- tus solú-tos ut qui-es reddat labó-ris ú-su-i

















     










 
te dı́- ligat castus amor, te mens adó-ret só-bri-a,
                 

5. Ut cum profúnda cláuserit di-em ca-lı́-go nócti-um,

          







fides tenébras nésci- at et nox fide relú-ce-at.
    →


         

4. Te



cordis i-ma cóncinant, te vox canó-ra cóncre-pet,

Dx. Chris- tum rogá-mus et Patrem, Christi Patrı́sque Spı́-ri-tum;
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BĚHEM ROKU
NEDĚLE LICHÉHO TÝDNE

 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
T y Tvůrce vše-ho, Bo- že náš,
svět ří- díš a náš každý den
֔ ²  Ú 

H ֔
S
²

S
8
S

 ֕
v nádhe- ru světla oblékáš a v no- ci dá-váš blahý sen.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
2. A- by klid údům zna-veným pro dal-ší prá-ci sí-lu dal,

H ֔  ֔  ²  Ú  
8
S
²

S
S
 ֕
vlil svě- žest myslím zemdleným, uti- šil pláč i každý žal.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
3. My s díky za den skončený na pra- hu no-ci pro-sí-me

H ֔  ֔  ²  Ú  
S
²

S
8
S
 ֕
a chvá- líme tě písněmi: Nám po- moz, i když hříšní jsme.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
4. Kéž smí tě srdce opěvat, radostný hlas tě ve-le-bit,
 ֔ ² Ú 


H
֔
S
²

S
8

 ֕ S
nejčis-tší láska milovat, střízli- vá my-sl te-be ctít.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
5. Až převezme tma be-zedná po skončeném dni všechnu moc,
 ֔  ²  Ú 


H
֔
S
²

S
8

 ֕S
kéž ví- ra temnot nepozná, at’ ví- rou rozjasní se noc. →
֔ Ú  Ú Ú

֔  T Ú  Ú   V
8
PRVNÍ VEČERNÍCHVÁLY

Dx. Vzý- vejme Krista, Otce s ním, i s je- jich Du-chem spo-leč-

          





40 
BĚHEM ROKU – LICHÝ TÝDEN
fides tenébras nésci- at et nox fide relú-ce-at.
    

         
 
Dx. Chris- tum rogá-mus et Patrem, Christi Patrı́sque Spı́-ri-tum;
      











  
5. Ut cum profúnda cláuserit di-em ca-lı́-go nócti-um,



unum potens per ómni- a, fove precántes, Trı́-nitas. A-men.

DOMINICA HEBDOMADÆ I

                
L
u- cis cre- á-tor óptime, lucem di- é-rum pró-fe-rens,

          





 
primór-di-is lu-cis novæ mundi parans orı́-ginem;
                 
AD II VESPERAS







          






 
tætrum cha-os illábi-tur; audi preces cum flé-tibus.
                 

3. Ne mens gravá-ta crı́-mine vitæ sit exsul mú-ne-re,
     











  
dum nil perénne cógi- tat sesé- que culpis ı́lligat.
                 

4. Cæ- lórum pulset ı́ntimum, vitá- le tollat prǽmi-um;

          







vité- mus omne nóxi- um, purgé- mus omne péssimum.
      →

         


Dx. Præs-ta, Pater pi- ı́ssime, Patrı́- que compar Uni-ce,
 
2. Qui



mane iunctum vésperi di-em vocá-ri prǽci-pis:

H ֔  ֔  ²  Ú  
8
S
²

S
S
HYMNÁŘ
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kéž ví- ra temnot nepozná, at’ ví- rou rozjasní se noc.
֔ Ú  Ú Ú

֔  T Ú  Ú   V
8
Dx. Vzý- vejme Krista, Otce s ním, i s je- jich Du-chem spo-leč ֔²  Ú  ֔
 ֔

H
֔
S
²

S

S
֕S


5. Až převezme tma be-zedná po skončeném dni všechnu moc,

ným: V Troji- ci Bože jediný, nás, pro- sící tě, po-silni. A-men.

NEDĚLE LICHÉHO TÝDNE

 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
Ó Tvůrce svě-ta pře-dobrý, tys֔ u- stano-vil denní řád

H ֔
 ² Ú  
S
²

S
S
 ֕
a prou-dy světla rozhodil, když svě- tu základy jsi klad,
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

7

8

7

H ֔  ֔  ²  Ú  
8
S
²

S
S
 ֕
Hle, pa- dá temné noci stín – slyš pros-bu, vyslyš ná-řek náš.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
3. Ach, nedej, by nás stihla smrt, když svě- domí nám tí-ží hřích,

H ֔  ֔  ²  Ú  
S
²

S
8
S
 ֕
když ne- myslíme na věčnost v té sí- ti hří-chů ša-lebných.
֔  Ú  Ú Ú

֔  T Ú  Ú   V
֔
7
4. Vzbud’ naši touhu po nebi, kde věč-ný ži-vot če-ká nás:

H ֔  ֔  ²  Ú  
S
²

S
8
S
 ֕
a po- moz odlo-žit vše zlé a smý- ti z du-še každý kaz.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú →
Ú ֔
7
Dx. To splň nám, do-brý Otče náš, i ty, jenž rovné božství máš,
 ֔


2. a

spojils rá-no s ve-čerem a dnem tu do-bu na-zý-váš:
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vité- mus omne nóxi- um, purgé- mus omne péssimum.
    

         


Dx. Præs-ta, Pater pi- ı́ssime, Patrı́- que compar Uni-ce,
       











 
4. Cæ- lórum pulset ı́ntimum, vitá- le tollat prǽmi-um;



cum Spı́- ritu Pa-rácli-to regnans per omne sǽculum. A-men.

FERIA II HEBDOMADÆ I

          

I m mén se cæli cóndi-tor, qui, mixta ne confúnderent,
         


aquæ flu- énta dı́vi-dens, cælum dedı́sti lı́mi-tem. A-men.




2. Firmans locum cæléstibus
simúlque terræ rívulis,
ut unda flammas témperet,
terræ solum ne díssipet:

4. Lucem fides invéniat,
sic lúminis iubar ferat;
hæc vana cuncta térreat,
hanc falsa nulla cómprimant.

3. Infúnde nunc, piíssime,
donum perénnis grátiæ,
fraudis novæ ne cásibus
nos error átterat vetus.

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.

H ֔ 
S
²

S
S
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֔ ²  Ú 
8
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a po- moz odlo-žit vše zlé a smý- ti z du-še každý kaz.
 ֔  T Ú  Ú   V ֔  Ú  Ú Ú ֔
7
Dx. To splň nám, do-brý Otče náš, i ty, jenž rovné božství máš,
 ֔ ²  Ú  ֔


H
֔
S
²

S

S
 ֕ S



4. Vzbud’ naši touhu po nebi, kde věč-ný ži-vot če-ká nás:

i Du- chu, který těšíš nás a vládneš, Bo-že, v každý čas. A-men.



K

PONDĚLÍ LICHÉHO TÝDNE


 

    
        

dyž, Tvůrce nebes nezměrný, jsi dělil vodnı́ prameny,



          


by nesli-ly se v mocnou hráz, oblohu vodám zbudo-vals. A-men.



2. Dals místo proudům nebeským
a břehy tokům pozemským,
by voda oheň chladila
a souši nerozrušila.

4. Ať víra najde jas a s ní
se naše nitro rozjasní,
ať vyhne se všem nástrahám
a neupadne v žádný klam.

3. Přesvatý, vlej nám do útrob
bohatý milostí svých proud!
Ať nesvede nás novou lstí
starý blud ve své otroctví.

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

         
T  el lúris ingens
cóndi-tor, mundi solum qui éru-ens,

           


pulsis aquæ molésti- is, terram dedı́sti immóbi-lem. A-men.



2. Ut germen aptum próferens,
fulvis decóra flóribus,
fecúnda fructu sísteret
pastúmque gratum rédderet:

4. Iussis tuis obtémperet,
nullis malis appróximet,
bonis repléri gáudeat
et mortis actum nésciat.

3. Mentis perústæ vúlnera
munda viróre grátiæ,
ut facta fletu díluat
motúsque pravos átterat,

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.

      Ú        
C  æ liÚDe-us sanctíssi-me, qui lúcidum centrum poli 
    Ú     Ú  ֔ S


candóre pingis ígne-o augens decóri lúmi-na. A-men.
FERIA IV HEBDOMADÆ I

7

2. Quarto die qui flámmeam
solis rotam constítuens,
lunæ minístras órdini
vagos recúrsus síderum.

4. Illúmina cor hóminum,
abstérge sordes méntium,
resólve culpæ vínculum,
evérte moles críminum.

3. Ut nóctibus vel lúmini
diremptiónis términum,
primórdiis et ménsium
signum dares notíssimum:

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
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ÚTERÝ LICHÉHO TÝDNE



 
        



y, Tvůrce země nesmı́rný, vynořiv půdu z hlubiny

    
         
nad hladinu vod neklidnou, dal jsi nám zemi nehybnou. A-men.





2. By plodíc dobré plodiny,
poseta květy pestrými,
zároveň nesla hojnou žeň
a pastvu milou tvorům všem.

4. Ať vždycky příkazů tvých dbá
a všemu zlu se vyhýbá,
ať se jen dobrem naplní,
šíp smrti ať ji nezraní.

3. Vyprahlou duši v bolesti
ztiš balzámem své milosti,
ať smyje pláčem viny své
a krotí tužby vášnivé.

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

  Ú        



P  řes
vatý Bože nebeský, ty jasné pláně blankytu
   Ú  Ú       Ú ֔ S


žhavými zdo-bíš paprsky, je barvíš nachem úsvi-tu. A-men.


STŘEDA LICHÉHO TÝDNE

7

2. A čtvrtého dne rozžíháš
sluneční kolo v jeden plam,
pevný řád luně ukládáš
a dráhy bludným kometám.

4. Zbav lidská srdce každé tmy,
smyj z duše všechny poskvrny,
okovy hříchu uvolni
a břímě viny odval z ní.

3. Bys nočním tmám i světlu dne
vymezil pevné hranice
a znamení dal zřetelné,
kdy nastává nov měsíce.

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

M ag næÚ De-us poténti-æ, qui ex aquis ortum genus 
   Ú     Ú  ֔

S 

partim remíttis gúrgi-ti, partim levas in á- e-ra. A-men.

7

FERIA V HEBDOMADÆ I



2. Demérsa lymphis ímprimens,
subvécta cælis írrogans,
ut, stirpe una pródita,
divérsa répleant loca:

4. Ut culpa nullum déprimat,
nullum levet iactántia,
elísa mens ne cóncidat,
eláta mens ne córruat.

3. Largíre cunctis sérvulis,
quos mundat unda sánguinis,
nescíre lapsus críminum
nec ferre mortis tǽdium,

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.



  

     

FERIA VI HEBDOMADÆ I

Ú

P  las máÚtor hóminis, De-us, qui, cuncta solus órdinans,

 Ú      Ú  ֔ S


humum iubes prodúce-re reptántis et feræ ge-nus. A-men.







7

2. Qui magna rerum córpora,
dictu iubéntis vívida,
ut sérviant per órdinem
subdens dedísti hómini:

4. Da gaudiórum prǽmia,
da gratiárum múnera;
dissólve litis víncula,
astrínge pacis fœ́dera.

3. Repélle a servis tuis
quicquid per immundítiam
aut móribus se súggerit,
aut áctibus se intérserit.

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
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 7
   Ú      


V  še moc
ný Bože, ty jsi rod všech živočichů vzešlých z vod,
   Ú  ֔ S
  Ú  Ú 





ČTVRTEK LICHÉHO TÝDNE

navrátil zčásti do hlu-bin a zčásti zvedl do vý-šin. A-men.

2. Ty dolní noříš v chladnou tůň,
ty horní zvedáš k nebesům,
ať různá místa naplní,
ač z téhož zdroje zrozeni.

4. Ať nejsou hříchem sklíčeni,
ať nenadme je chlubení,
by sklíčený duch nezchřadl
a chlubný z výše nespadl.

3. To uděl věrným sluhům svým,
tvou krví hříchů zbaveným,
ať neoctnou se v moci zla,
by krutá smrt je nestihla.

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

 7


K  dyž,
Bože, lidi ztvárňu-ješ, řád vkládáš v dílo stvoření,
   Ú  ֔ S
  Ú  Ú 



poroučíš hlíně vydat zvěř se všemi plazy na ze-mi. A-men.


 

 Ú  

 

PÁTEK LICHÉHO TÝDNE



2. I statná těla zvířat těch,
jež na tvůj rozkaz oživla,
by podle řádu v dobách všech
člověku věrně sloužila.

4. Odměň nás svými radostmi,
pouta všech svárů rozetni,
zahrň nás štědře milostmi
a svazky míru upevni.

3. Vzdal to, co žádostivostí
doléhá na nás ze všech stran,
ať skrývá se v plášť zvyklostí,
či vkrádá se až v činy nám.

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

    
   


R
e- rum, De-us, fons ómni-um, qui, re- bus actis ómni-bus,
                

totı́- us orbis ámbi-tum censu replésti mú-nerum,
                 
2. Ac, mole tanta cóndita, tandem qui- é-tem dı́-ce-ris

          





 
sumpsı́s-se, dans la-bóribus ut nos levé-mur grá-ti-us:
                 
  

AD I VESPERAS

          





 
instá- re iam virtútibus et mu- nerá-ri prósperis,
                 
4. Ut cum treméndi iú-dicis horror supré-mus cœ́pe-rit,

          






læté- mur omnes ı́nvi-cem pacis replé-ti mú-nere.
    




 
  

3. Con-céde nunc mortá-libus deflé- re vi-tæ crı́-mi-na,



          







Dx. Præs-ta, Pater pi- ı́ssime, Patrı́- que compar Uni-ce,





 

cum Spı́- ritu Pa-rácli-to regnans per omne sǽculum. A-men.
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NEDĚLE SUDÉHO TÝDNE

         

B
o- že, všech vě-cı́ pra-meni, po do- konče-nı́ pra-cı́ svých

          






napl- nils vesmı́r stvořený množstvı́m svých darů nesmı́rných.
                 
2. Stvo- řiv ten ko-los vesmı́rný odpo- činul sis na chvı́-li,

          





 
bychom po práci též i my odde- chem sı́-ly šetři-li.
                 
  



PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY

     









 
vı́c u- silovat o ctnos ti, za da- ry tvé ti dě-kovat.
                 
4. Až bude se svět před Soudcem třást ne- výslovnou úzkostı́,

          






naplň nám nitro poko- jem a vem nás do svých ra-dostı́.
                 

3. Všem lidem dej čas k lı́-tosti, at’ ze svých vin se mo-hou kát,



       





 

    

Dx. Las- kavý Vládce, Je-žı́ši, bud’ s Ot-cem ti čest nejvyššı́,





















i Du- chu, který těšı́ nás, po vše- chny vě-ky, v každý čas. A-men.
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DOMINICA HEBDOMADÆ II
AD II VESPERAS

              
 
 
O
lux, be-áta Trı́ni-tas et prin- cipális Uni-tas,
           

      
iam sol recédit ı́gne-us: infún- de lumen córdi-bus.
   
                 
2. Te ma- ne laudum cármi-ne, te de- precémur véspe-re;
           

      
te nostra supplex glóri- a per cun- cta laudet sǽcu-la.

                    
Dx. Christum rogámus et Pa-trem, Christi Patrı́sque Spı́-ri-tum;
           

       
unum potens per ómni- a, fove

precántes, Trı́ni-tas. A-men.
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 S  
7
    S Ú  S       S Ú 
J edi- ný Bože v Tro-ji-ci, ty svě- tlo v duši blaží-cí,
  S  ² S²
8
 S       S Ú 
ohnivé slunce klesá níž, nám srd- ce světlem naplň již!
 S  
7
    S Ú  S       S Ú 
2. Ráno ti chvály zpívá-me, večer tě vroucně vzývá-me.
   S  ² S ² S  
8
    SÚ 

Kéž chvalozpěv náš pokorný po všechny věky tobě zní.

S       S Ú  S       S Ú 8
Dx. Vzývej- me Krista, Otce s ním, i s je- jich Duchem společ
  S  ² S ²  S      S Ú  ֔ S

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

ným. V Trojici Bože jediný, nás, pro- sící tě, posilni. A-men.
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   K          S  J     8
L úminis fons, lux et orígo lucis, tu pi-us nostris précibus fa    H   ² K  
 
        ֔ S
véto, luxque, peccá-ti ténebris fugátis, nos tua adórnet. A-men.
FERIA II HEBDOMADÆ II

2. Ecce transáctus labor est diéi,
teque nos tuti sumus adnuénte;
en tibi grates ágimus libéntes
tempus in omne.
3. Solis abscéssus ténebras redúxit:
ille sol nobis rádiet corúscus
luce qui fulva fovet angelórum
ágmina sancta.
4. Quas dies culpas hodiérna texit,
Christus deléto pius atque mitis,
pectus et puro rútilet nitóre
témpore noctis.
∆. Laus tibi Patri, decus atque Nato,
Flámini Sancto párilis potéstas,
cuncta qui sceptro régitis suprémo
omne per ævum. Amen.
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K  
SJ  7










P rameni světla, světlo, dárce jeho, skloň se dnes k naší pros 
H   ² K  
   
 
    8

bě s vlídnou tváří, nás, jež jsi zba-vil temnot hříchu všeho, naplň

  ֔ S
PONDĚLÍ SUDÉHO TÝDNE

svou září. A-men.

2. Je skončena už denní práce dnešní,
jsme v bezpečí tu pod křídly tvé přízně
a v každé době chcem ti zpívat vděčni
děkovné písně.

3. Zapadlo slunce, noc se zas k nám sklání,
kéž dál nám září slunce nehasnoucí,
jež oblažuje všechny nebešťany
svou září skvoucí.
4. Viny, jež den chtěl ve svém shonu skrýti,
umyj z nás, Kriste, svou laskavou mocí,
ať naše srdce čistotou se třpytí
i v temnu noci.
∆. Otci i Synu ať vše slouží k chvále,
svatému Ohni budiž táž moc vždycky.
Ty, Bože, pevným žezlem řídíš stále
celý rod lidský. Amen.
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      Ú      
S  a tor prinÚcépsque témpo-rum, clarum di-em labóribus 

 Ú       Ú  ֔ S



FERIA III HEBDOMADÆ II

7

noctémque qui sopóri-bus fixo distínguis órdi-ne. A-men.

2. Mentem tu castam dírige,
obscúra ne siléntia
ad dira cordis vúlnera
telis patéscant ínvidi.

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.

3. Vacent ardóre péctora,
faces nec ullas pérferant,
quæ nostro hæréntes sénsui
mentis vigórem sáucient.

   






 Ú 
 
S  ol, ecÚce, lentus ócci-dens montes et arva et ǽquora 

  Ú 
   Ú  ֔ S




mæstus re-línquit, ínno-vat sed lucis omen crásti-næ. A-men.


FERIA IV HEBDOMADÆ II

7

2. Mirántibus mortálibus
sic te, Creátor próvide,
leges vicésque témporum
umbris dedísse et lúmini.

4. Spe nos fidéque dívites
tui beámur lúmine
Verbi, quod est a sǽculis
splendor patérnæ glóriæ.

3. Ac dum, tenébris ǽthera
siléntio preméntibus,
vigor labórum déficit,
quies cupíta quǽritur,

5. Est ille sol qui nésciat
ortum vel umquam vésperum;
quo terra gestit cóntegi,
quo cæli in ævum iúbilant.
→
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   Ú        
7

T  y strůjÚ ce věků, Pane náš, člověku k práci jasný den 
   Ú 
    Ú  ֔ S


 


ÚTERÝ SUDÉHO TÝDNE

a k odpočinku noční sen svým pevným řádem uklá-dáš. A-men.

2. Ochránce čisté mysli buď,
by malátného spánku klid
pro závistníkův zrádný šíp
neodkryl zranitelnou hruď.

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

3. Ať nitra tvůj žár uchvátí,
vášněmi však ať nevzplanou,
které když mysl zasáhnou,
horlivost mysli rozvrátí.

  






 Ú 
 
S lunÚce, jež zvolna zapa-dá, loučí se s moři, horami, 
  Ú  ֔ S
    Ú 



i s poli a jim nechá-vá slib zítřejšího sví-tá-ní. A-men.


STŘEDA SUDÉHO TÝDNE

7

2. Nad důmyslem tvým, Tvůrce náš, 4. Nadějí pevnou, vírou svou
lidský duch jat je údivem,
nás blaží tvého Slova jas,
vždyť světu zákon ukládáš,
ono je slávou Otcovou
jak střídat se má noc i den.
od věků po veškerý čas.
3. Když ponenáhlu opřádá
celou zem hustá příze tmy,
ruch denních prací ustává
a vrací se klid toužebný.

5. Toť Slunce, jehož blahý svit
od věků plá a nehasne,
zem zalita jím touží být,
jím skví se nebe přešťastné.
→
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∆. Hac nos seréna pérpetim
da luce tandem pérfrui,
cum Nato et almo Spíritu
tibi novántes cántica. Amen.

FERIA V HEBDOMADÆ II

            
D e- us, qui claro lúmi-ne di-em fecı́sti, Dómine,
  
      



tu-am rogá-mus glóri- am dum pronus di-es vólvi-tur. A-men.



2. Iam sol urgénte véspero
occásum suum gráditur,
mundum conclúdens ténebris,
suum obsérvans órdinem.

4. Ut non fuscátis méntibus
dies abscédat sǽculi,
sed tua tecti grátia
cernámus lucem prósperam.

3. Tu vero, excélse Dómine,
precántes tuos fámulos
diúrno lassos ópere
ne sinas umbris ópprimi,

∆. Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sǽculum. Amen.
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∆. Dej, ať jsme jednou světlem tím,
náš Otče, věčně blaženi,
ať Synu s Duchem vznešeným
táž píseň jako tobě zní. Amen.

ČTVRTEK SUDÉHO TÝDNE

         


D  o brý Bože a Pane náš, ty světlem svým dny rozžı́háš,

  
      



nynı́ na sa-mém sklonku dne tvou jasnou slávu prosı́-me. A-men.


2. Večer vůz slunce pobízí,
ten k západu již přijíždí,
a jak mu tvůj řád ukládá,
svět závojem tmy opřádá.

4. Ať s nitrem neposkvrněným
projdeme dnem nám určeným
a chráněni tvou milostí
uzříme světlo věčnosti.

3. Ty, Pane náš, tam v nebesích,
slyš prosby služebníků svých,
znavených denní lopotou,
nenech je zasout těžkou tmou.

∆. To splň nám, dobrý Otče náš,
i ty, jenž rovné božství máš,
i Duchu, který těšíš nás
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
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7
     Ú      
H  o risÚ peráctis únde-cim ru-it di-es in vésperum; 
 Ú
   Ú  ֔ S
 



solvámus omnes débi-tum mentis libénter cánti-cum. A-men.
FERIA VI HEBDOMADÆ II

2. Labor diúrnus tránsiit
quo, Christe, nos condúxeras;
da iam colónis víneæ
promíssa dona glóriæ.

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

3. Mercéde quos nunc ádvocas,
quos ad futúrum múneras,
nos in labóre ádiuva
et post labórem récrea.

SOLLEMNITATES DOMINI
TEMPORE PER ANNUM OCCURENTES
Feria V post Pentecosten

 Ú S  S Ú    Ú U S Ú  S  
Æ -térne, Christe, póntifex novi Úsacérdos fœ́deris,
 S  ²  Ú
T Ú  S
² S    
te nostra vota cóndecent, te grati amó-ris cántica.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

2. E Pa-tris aula pró-di-ens, nostri misértus crímina,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
ve-nis in alvum Vírginis, egénus atque o-bœ́di-ens.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

3. Delens vetústa et ómni-a, in lu-men aptans gráti-æ,

D.N.I.C. SUMMI ET ÆTERNI SACERDOTIS

7

8

7

8
7

→
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     Ú       
J edenáctÚ hodin od rá-na přešlo a večer nastává. 
  Ú     Ú  ֔

S 

At’ nyní na-ším nitrem zní děkovná píseň večerní. A-men.
PÁTEK SUDÉHO TÝDNE

2. Je denní úkol dokonán,
k němuž nás najals, Kriste, sám.
Dělníkům na své vinici
dej odměnu, jak slíbil jsi.

7

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

3. Dej, ať mzda tebou slíbená,
budoucí naše odměna,
nás povzbuzuje při práci
a po ní síly navrací.

SLAVNOSTI PÁNĚ
BĚHEM ROKU
Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

K riste, věčný veleknězi, ty jsi knězem
no-vé smlouvy,
Ú
 S  ²  Ú
T
Ú  S 
² S    
8
k to-bě se naše mo-dlitby povznáší v dě-kovné písni.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

2. Naše viny tě rmoutily, proto jsi od Otce vyšel,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
do lůna Panny sestoupil, chudobný byl a poslušný.
→
S
Ú

Ú
Ú

U
 S 
7
Ú S S
 

3. Zrušil jsi staré, pro-měnil všechno světlem své milosti,


JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Ú Ú
T


S  KRISTA KNĚZE8
 JEŽÍŠE
² S  
ve-nis in alvum Vírginis, egénus atque o-bœ́di-ens.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

3. Delens vetústa et ómni-a, in lu-men aptans gráti-æ,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
a Patre digne ac Spí-ritu princeps sacérdos úngeris.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

4. Tu pu-ra solus hósti-a, amó-re fundis sánguinem,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
do-nas a-móre ut fí-li-i iam pace Pa-tris gáude-ant.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

5. Nostræ salúti iú-giter te das in a-ris víctimam;
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
thro-no su-prémo et ássides perfécte ut u-nus ímpetres.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

Dx. Sit, Christe, summe póntifex tibi Patríque glóri-a,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S ֔ S
² S  
qui vivis, offers, ímperas in sempi-térna sǽcula. A-men.

 S  ²  Ú
60

2. E Pa-tris aula pró-di-ens, nostri misértus crímina,

Dominica post Pentecosten

SANCTISSIMÆ TRINITATIS

             


I m ménsa et una, Trı́-nitas, cuius potéstas ómni-a
                
fa-cit re-gı́tque témpora et exstat ante sǽcula,

              



2. Tu so-la pleno súfficis tibi be-áta gáudi-o;
 
     





 





→



ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S 
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do lůna Panny sestoupil, chudobný byl a poslušný.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

3. Zrušil jsi staré, pro-měnil všechno světlem své milosti,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


S 
² S  
od Otce a je-ho Ducha veleknězem po-mazán jsi.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

4. Jedi-ná tys čistá obět’, z lásky k nám prolé-váš svou krev,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
da-ruješ tak dě-tem radost z usmíření s na-ším Otcem.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

5. Bez ustání k naší spáse obě-tuješ na oltářích
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
svě-ta se-be za nás Otci, s kterým trůn nejvyšší sdí-líš.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

Dx. Náš ve-leknězi, Kriste, bud’ tobě i Otci sláva vždy,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S  ֔ S
² S  
jenž ži-ješ, obět’ při-nášíš, ale též vládneš na věky. A-men.
2. Naše viny tě rmoutily, proto jsi od Otce vyšel,

7

8

7

8

7

8

7

Neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
N es mírný Bože v Tro-jici, od věků eÚxistující,
 S  ²  Ú
T Ú  S
² S    
moc tvoje všechno ztvárňuje, nad všemi vě-ky panuje.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S

2. K své bla-ženosti ú-plné sám sobě stačíš jedině,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T



 S 


8
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7

8
7

→

I

mménsa et una, Trı́-nitas, cuius potéstas ómni-a

 
     





  NEJSVĚTĚJŠÍ
62
TROJICE
   
fa-cit re-gı́tque témpora et exstat ante sǽcula,

              




2. Tu so-la pleno súfficis tibi be-áta gáudi-o;
 
     




 
   

tu pura, simplex, pró-vida cælos et orbem cóntines.

              




3. Omnis, Pater, fons grá-ti-æ, Lumen patérnæ glóri-æ,
 
     





   

Sancte utri-úsque Spı́-ritus interminá-ta cáritas,
    








 





4. Ex te supréma orı́-gine, Tri- as benı́gna, próflu-it

     




 
   

cre- áta quicquid sústinet, quicquid decó-re pérficit.

              




5. Quos et coróna mú-neras adopti-ónis ı́ntimæ,
 
     





   

nos templa fac ni-ténti-a tibi placé-re iúgiter.
                 


6. O vi-va lux, nos ángelis da iungi in aula cǽlica,
 
     




   
   
ut grati a-móris láudibus te conciná-mus pérpetim. A-men.
Vel tonus proprius (vide AG p. 531).

Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
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S  
moc tvoje všechno ztvárňuje, nad všemi vě-ky panuje.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

2. K své bla-ženosti ú-plné sám sobě stačíš jedině,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
prostotou, čirým dů-myslem objímáš ne-be, svět i zem.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
7
S

3. Ty Otče, zdroji mi-losti, Synu, jenž jeho slávou jsi,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
i Duchu svatý o-bou dvou, planoucí láskou nezměrnou.
S Ú  S 

Ú
Ú

S

U

Ú S
 
7

4. Tro-ji-ce, z tebe bla-žené jak z pr-votního pramene
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
prýští vše, co na svě-tě je, i co je plo-dem vývoje.

 S Ú    Ú U S Ú  S   7
Ú
S

5. Z nás, kterým se ted’ če-lo skví koru-nou tvého synovství,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
vy-buduj chrámy zá-řivé, důstojná dí-la lásky tvé.
S Ú  S 

 S Ú    ÚU
Ú
S
 7

6. Ty, svě-tlo ži-tí, nás též vem k andělům v sídle nadhvězdném,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S  ֔ S
² S  
at’ chvá-lí-me tě s vděčností po všechny vě-ky věčnosti. A-men.

N

esmírný Bože v Tro-jici, od věků existující,

Nebo vlastní nápěv (viz AG str. 531).
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TĚLA A KRVE PÁNĚ

Feria V post Ss.mam Trinitatem

SANCTISSIMI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Tonus OP

        
        
P an ge, lingua, glori-ósi córporis mystéri-um,
            
sanguinı́sque preti-ósi, quem in mundi préti-um
                   
fructus ventris generósi Rex effúdit génti-um. A-men.

2. Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.

5. Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antíquum documéntum
novo cedat rítui;
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

3. In suprémæ nocte cenæ
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbæ duodénæ
se dat suis mánibus.

∆. Genitóri Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio;
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

4. Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.
Ubi expeditius videbitur, adhiberi poterit tonus Romanus.
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Čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice

TĚLA A KRVE PÁNĚ
Dominikánský nápěv

        
        
S vátost těla tajemného jazyku náš, vděčně chval,
         
  
  
slav též předrahou Krev jeho, kterou za nás v obět’ dal,
                   
on, plod lůna panenského všech národů věčný Král. A-men.

2. On, nám daný, z čisté Panny
kvůli nám se narodil,
procházeje zemské lány
zrno pravdy všude sil,
svoje zdejší putování
novým řádem dovršil.

5. Před svátostí touto slavnou
skloňme v úctě kolena,
bohoslužbu starodávnou
nahraď nová, vznešená.
Sílu smyslů, tam kde slábnou,
doplnit jas víry má.

3. Když u stolu, plný bolu,
s učedníky zasedal,
i v pokrmech s nimi spolu
předepsaných zvyků dbal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.

∆. Otci, Synu bez ustání
ať radostná chvála zní,
spása, úcta, díkůvzdání
ať vždy náš zpěv provází.
Duchu též ať vše se klaní,
který z obou vychází. Amen.

4. Slovo – Tělo slovu dává
moc v Tělo chléb proměnit,
z vína se Krev Páně stává,
ač jev ten je smyslům skryt,
čisté srdce víra pravá
sama stačí přesvědčit.
Zdá-li se to vhodnější, je možné použít římský nápěv.
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NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Feria VI post dominicam II post Pentecosten

A




SACRATISSIMI CORDIS IESU

    


     

 
 
          

lumen Patris de lú-mine De-úsque ve-rus de De-o:

           

2. Amor co-égit te tu-us mortá-le corpus súmere,
  



          
ut, novus A-dam, rédderes quod ve-tus ille abstúlerat:

             

3. Ille a-mor, almus ártifex terræ ma-rı́sque et sı́derum,
  

 
          
erráta pa- trum mı́-serans et nostra rumpens vı́ncula.

          


uctor be-áte sǽculi, Christe, Redémptor ómni-um,










               

hoc fonte gen-tes háuri-ant remissi- ó-nis gráti-am.

       
   



5. Ad hoc acérbam lánce-am passúmque ad hoc est vúlnera,
  



          

ut nos lavá- ret sórdibus unda flu- énte et sánguine.

→
           


Dx. Iesu, tibi sit glóri-a, qui corde fundis gráti-am,


                 
cum Patre et al-mo Spı́-ritu in sempi-térna sǽcula. A-men.
4. Non corde discé-dat tu-o vis illa amó-ris ı́ncli-ti:
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Pátek po druhé neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého

 Ú  Ú    T Ú S Ú Ú  
V
P ůvodce světa blažený, Vyku-pi-te-li, Ježíši,
  ֔Ú
Ú
 
² S   S Ú  S  
Otcova svě- tla pla-meni a z Bo-ha Bo-že nejvyšší.

Ú   Ú    T Ú S Ú Ú  
V
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA



Ú
   ֔ Ú ² S   S Ú  S  
bys to, co A-dam pro-mrhal, nám vrá-til, nový Adame.
Ú S Ú

Ú   Ú   T
Ú 
V
3. Ta láska tvá svou všemocí zem, hvězdy, mo-ře stvořila,
  ֔Ú
Ú
 
² S   S Ú  S  
se slitova- la nad otci, nás po-tupných pout zbavila.

Ú  Ú    T Ú S Ú Ú   
V
2. Donu-cen láskou, rád jsi vzal na se-be tě-lo smrtelné,



7
7
7
7
7
7
7

 ֔ Ú ² S   S Ú Ú  S  
7
at’ lidstvo mů- že na-jít v něm milost a odpuštění tvé.

Ú   Ú    T ÚS Ú Ú   
7
V
5. Proto je kopí probodlo, jím celým bo-lest pronikla,
  ֔ Ú
Ú Ú S
 
² S   S
   7
by obmyla z nás vše-chno zlo Krev s vo-dou z ně-ho vytrysklá.

Ú   Ú    T Ú S Ú Ú  →


7
V
 

4. Kéž nepřestane v srdci tvém plát o-heň lásky soucitné,

 
Ú Ú
  ֔ Ú ² S   S

Dx. Bud’ slá-va tobě, Kriste náš, jenž mi-lost srdcem rozléváš,
i Otce, Du- cha mi-losti

S   ֔ S

at’ věčně vše-chno tvorstvo ctí. A-men.


   SRDCE PÁNĚ
            NEJSVĚTĚJŠÍHO

ut nos lavá- ret sórdibus unda flu- énte et sánguine.

           


Dx. Iesu, tibi sit glóri-a, qui corde fundis gráti-am,


                 
cum Patre et al-mo Spı́-ritu in sempi-térna sǽcula. A-men.
5. Ad hoc acérbam lánce-am passúmque ad hoc est vúlnera,
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Dominica XXXIV per annum

 H    Ú S  ²    Ú
 S ²S
9
T eS sæ-V culórum príncipem, te, Christe, re-gem
génti-um,

Û     ֔ ² S ² S

T
8
S
te ménti-um, te córdi-um unum faté- mur árbi-trum.

H    Ú S  ²    Ú
V
 S²S
S
9
2. Quem prona adórant ágmina hymnísque laudant cǽli-tum,

Û       ֔ ² S² S

T
S
8
te nos ovántes ómni-um regem supré- mum díci-mus.

H    Ú S  ²    Ú
 S² S
V
S
9
3. O Christe, princeps páci-fer, mentes rebélles súbi-ce,

Û      ֔² S ² S

T
S
8
tu-óque amóre dévi-os ovíle in u- num cóngre-ga.

H    Ú S  ²    Ú
 S ²S
S V
9
4. Ad hoc cru-énta ab árbore pendes apértis brácchi- is,

Û      ֔ ² S ² S

T
S
8
diráque fossum cúspide cor igne fla- grans éxhi-bes.
→

H    Ú S  ²    Ú
V
 S² S
S
9
5. Ad hoc in a-ris ábde-ris vini dapísque imági-ne,
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by obmyla z nás vše-chno zlo Krev s vo-dou z ně-ho vytrysklá.

Ú  Ú    T ÚS Ú Ú   
V
7
Dx. Bud’ slá-va tobě, Kriste náš, jenž mi-lost srdcem rozléváš,
 
Ú Ú
  ֔ Ú ² S   S
 S   ֔ S
i Otce, Du- cha mi-losti at’ věčně vše-chno tvorstvo ctí. A-men.
5. Proto je kopí probodlo, jím celým bo-lest pronikla,

34. neděle během roku



JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

           

   

Z a vládce byl jsi věkům dán, tys národů král nejvyššı́, 

      








 
jsi našich srdcı́, myslı́ Pán, to vyznává- me, Ježı́-ši.
             
  



2. Zástu-py nebe skloněné pějı́ ti věčnou pı́seň chval,

         





my prohlašujem nadšeně, že jsi všech svr- cho-vaný Král.

            

  


3. Kris te, ty mı́ru vlada-ři, odbojné mysli uklidni,

         




rozběhlé ovce shromáždi svou láskou v ovčı́n jediný.

            

 


4. Pro-to na stromě krvavém svou náruč lidstvu otvı́-ráš

           




a v boku kopı́m proklaném planoucı́ srd-ce odkrý-váš.

      
→
    


  
 

5. A pro-to na oltářı́ch skryt pod chleba, vı́-na závo-jem



Û      ֔ ² S ² S
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S
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diráque fossum cúspide cor igne fla- grans éxhi-bes.

H    Ú S  ²    Ú
V
 S² S
S
9
5. Ad hoc in a-ris ábde-ris vini dapísque imági-ne,

Û      ֔² S ² S

T
8
S
fundens salútem fí-li-is transverberá- to pécto-re.

H    Ú S  ²    Ú
 S ² S
V
S
9
Dx. Iesu, tibi sit glóri- a, qui cuncta amó-re témpe-ras,

Û    ֔ ² S ² S ֔ S

T
S

cum Patre et almo Spíritu in sempitér-na sǽcu-la. A-men.
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a v boku– ko
pı́m proklaném planoucı́ srd-ce odkrý-váš.

      
     




5. A pro-to na oltářı́ch skryt pod chleba, vı́-na závo-jem

           





vyléváš spásu na svůj lid svým srdcem o- tevřeným všem.

            

    

Dx. Je-žı́-ši, jenž vše zmı́rňuješ svou láskou, kéž tě lidstvo ctı́,

             




i Otce s jasným Duchem též po všechny vě- ky věčnosti. A-men.
4. Pro-to na stromě krvavém svou náruč lidstvu otvı́-ráš
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34. TÝDEN BĚHEM ROKU

HEBDOMADA XXXIV PER ANNUM
Ad libitum adhiberi potest hymnum Dies iræ,
cum sequente tono sequentiæ vel modo hymni (repetitur tonus primæ strophæ).

                   
 hi quo- 
P  ec ca trı́cem qui sol vı́s ti et la tró- nem
 e xau dı́s ti, mi
 cem
 vı́sti  et la tró-nem exau dı́s
 hi quo ti, mi
P eccatrı́
  qui sol
 
 tu, bo nus,
 de dı́s ti. 2. Pre ces me- æ non
 sunt
que spem
  sed
 
  dig næ,
  tu, bo- nus,
 
sunt dignæ, sed
  dedı́s ti. 2. Preces me- æ non
que spem


 
      

  pe rén
 fac be nı́g ne ne


ni cremer igne.
3. Inter oves lo- cum præsta 



 3.  Inter
 benı́g ne ne perénni cre mer

oves
locum præsta
  igne.
 fac




 in  par te dex
  tu- ens
 hæ dis me se qués tra, stá

 et ab
tra.








     

me sequéstra, státu- ens
in parte dextra.



 et ab hæ dis




      
    



4. Confutátis ma- le dı́c tis,
flammis ácribus ad
 voca me cum 
 dı́c tis,




 futá tis ma- ledı́ctis, flam
 addı́ctis, voca me
 cum
mis ácri bus
4. Con
 









 con

be ne dı́c tis.
qua si cinis,
 5. Oro supplex et ac clı́nis,
  cor
 trı́tum



 nis,
  cor  con trı́ tum
  5. Oro sup
plex et acclı́
qua
si cinis, 
 tis.



bene dı́c



           
 



 gere curam
 re súrget ex
 6. La crimósa di-es illa, qua
i finis.
  me 



 me-i finis.  6. La cri mó sa  di- es illa, qua
 resúr get ex 
 ge re cu
      


  ram




 fa vı́l la  iudicándus ho-mo re-us:  hu- ic er go par ce, De- us.

 la addi
 us: hu ic ergo par  ce, De-us.   
vı́l
iudicán
 falibitum
Ad
potest:
 dus homo
 re
 dor
Dx. O tu, De- us ma ies tá tis,
 al me can
 Trinitá tis,
  nos con
 ge 
 iún
Dx. O tu, De us ma iestátis, alme candor Trinitátis, nos coniúnge
 cum
 be- á tis.
 Amen.

cum be-átis. A-men.
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34. TÝDEN BĚHEM ROKU
Ad libitum lze zpívat hymnus Dies iræ, buď s následujícím nápěvem sekvence,
nebo jako hymnus (opakuje se nápěv první sloky).

        S Ú Ú     S  Ú 8
H říšnici dals rozhřešení, lotr do-šel vyslyšení, i já doufám
        S Ú Ú  8
   
  Ӧ    Ý



7
 



Ú
S

dáti, že mě oheň nezachvátí. 3. Připoj mě k svým ov-cím věrným,
 :


S








    
   
v odpuštění. 2. Prosby mé jen málo platí, ty však mů-žeš z lásky

 Ӧ    Ý

         S      7

vrhneš zlo- řečené v ohně pro ně připravené, mě vem me- zi vy²  Ý
  
Ú  S  Ú  
 7
volené. 5. Křičím k tobě z hlu-bokosti s ni-trem plným zkrou-šeH
  Ӧ       Ӧ   SÚ    :
nosti: Měj můj konec v patrnosti! 6. Tot’ den pláče, hrůzy sa
 Ӧ    Ý





7
  
T    
mé, o němž na soud Bo- ží vstane hříšník z hrobo- vé- ho lože.
       S Ú Ú8
     T    
od zlých kozlů odděleným, po pravi- ci postaveným. 4. Až za-

  

    ֔ S

Ú
S

trojjediný, mezi blaže-né nás přijmi. A-men.

Ušetři ho po- tom, Bože. Dx. Bože velebný a vlídný, Bože jasný,

K sekvenci dodatečně přidaná doxologie se zpívá ad libitum.

HYMNÁŘ
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IANUARIUS
Die 15 ianuarii

SS. FRANCISCI FERNÁNDEZ DE CAPILLAS, PRESB.,
PETRI SANS, EP., ET SOC., MARTYRIBUS IN SINA

   

Memoria O.P.

     
 

F
rancı́sce lux Hibéri-æ

 






inter be-átos mártyres

    


 

 

reláte, summam pláudimus tu-i tri-úmphi glóri-am. A-men.
2. Regni Sinénsis ínclytum
6. Mortem libénter sústines,
te iure protomártyrem
docésque cunctos spérnere
salútat alma Ecclésia
terréna, ut immortálibus
victrix ubíque tártari.
gaudére possint prǽmiis.
3. Pro confiténdo nómine
Christi fidéque strénuus
ut miles, acri in prœ́lio
incédis, hostem térritans.

7. Regem precáre Cǽlitum,
gentes ut omnes lúmine
Iesu replétæ, sémitam
rectam salútis ámbulent.

4. Addúctus in prætórium
fers probra, contumélias,
suffers dolórem in málleis
pedum, stupénte iúdice.

8. Ætérna laus Altíssimo
qui láureis pulchérrimis
suos corónat mártyres,
vultu supérno cómpotes. Amen.

5. Non te flagélla cómmovent,
non arcta flectunt víncula,
non squalor atri cárceris,
non ensis ictus éfferus.
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LEDEN
15. ledna

SV. FRANTIŠKA FERNÁNDEZE DE CAPILLAS, KNĚZE,
A DRUHŮ, ČÍNSKÝCH MUČEDNÍKŮ

     S    S Ú   Ú
F rantišku, tys Iberi-e světlo; jsi také mučedník,
     ӥ

      ֔ S
Památka OP

tvé skutky obdivujeme i tvoje slavné vítězství. A-men.
2. Prvního Číny martyra
6. Ochotně podstupuješ smrt;
po právu v tobě poznává
učíš tak mnohé pohrdat
církev, jež vždycky vítězně
odměnami pozemskými
nepřátel peklo přemáhá.
a z nebeských se radovat.
3. Vyznávals jméno Kristovo
a ve víře jsi vytrval,
jak voják jsi v krutém boji
zaútočil a zlo zahnal.

7. Učíš, jak Krále v nebesích
prosit za všechny národy,
ať světlo Krista poznají,
po cestě správné kráčejí.

4. Výčitky snášíš, urážky,
když přiveden jsi před vládce,
chodidel rány ukrutné
k úžasu soudce vydržíš.

8. Buď věčná chvála, Nejvyšší,
tobě, jenž krásným vavřínem
korunu dáváš svědkům svým,
na skvělou tvář tvou patřícím.
Amen.

5. Bičování tě nepohne,
okovy těsné nezlomí,
ni vězení hnus příšerný,
ni prudké meče údery.

7
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Die 18 ianuarii

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS,
MATRIS UNITATIS CHRISTIANORUM

   S  Ú       ²  S  
E n, pasÚ si-ónis véspere, Magíster in Cená-culo
   S Ú S     S  Ú S ² 
fit Pónti-fex et Hó-sti-a, Iesus, Marí-æ Fí-li-us.
   S  Ú       ²  S  
2. Apóstolis mi-rántibus carnem dat atque sánguinem,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
ut ómnibus su-méntibus sit unitá-tis víncu-lum.
   S  Ú       ²  S  
Memoria

  SÚ

Ú S     S  Ú S ² 
firmat fidem, spem ró-borat, ut mane vincat cá-ri-tas.
   S  Ú       ²  S  
4. De-índe cordis íntima clamóre pandit férvido:
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
„Omnes ut u-num sint, Pater, in uno oví-li cóndi-ti“.
   S  Ú       ²  S  
5. Pastor, Sacérdos in cruce amóris afféctum si-tit
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
et uni-tá-tem córdi-um per sæculórum témpo-ra.
   S  Ú       ²  S  
6. Marí-a Mater sub cruce fidem precá-tur fí-li-is,
S Ú Ú

3. Amor potens et úni-ens apostolórum in córdibus

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8

→
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18. ledna

PANNY MARIE,
MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

   S  Ú       ²  S   8
V ečerÚ před u-tr-pením svým Ježíš, náš Pán, Syn Ma-ri-in,
   S Ú S     S  Ú S ² 
8
když u veče-ře za-sedal, knězem i obě-tí se stal.
   S  Ú       ²  S  
8
2. K úžasu apo-štolů všech jim podal tě-lo své a krev,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
by všichni, kdo jej při-jali, v něm sjednoceni zůsta-li.
   S  Ú       ²  S  
8
3. Láska vše sjedno-cující, on apoštolům do srdcí
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
vryl víru, na-děj u-pevnil, aby je láskou promě-nil.
   S  Ú       ²  S  
8
4. Pak svého srdce hlubiny jim zjevil slo-vy vroucími:
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
Můj Otče, at’ jsou svorni vždy, je v jeden ovčín shromá-ždi!
   S  Ú       ²  S  
8
5. Náš Veleknězi, Pastýři, po lásce žíznils na kříži
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
a zvlášt’ po věčném sbratření všech srdcí už zde na ze-mi.
   S  Ú       ²  S   →8
6. Mari-a, Matko, pod křížem dar víry vy-prošu-ješ všem,
Ú
Památka
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  S Ú Ú S     S  Ú S ² 
8
5. Pastor, Sacérdos in cruce amóris afféctum si-tit

²
  S  Ú        S  
6. Marí-a Mater sub cruce fidem precá-tur fí-li-is,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
dolóre summo quos parit ne perdat error péssi-mus.
   S  Ú       ²  S  
7. Christus Slavórum sit salus, Marí-a Ma-ter sit Slavis,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
omnes Slavos mox ú-ni-at spes et fides et cá-ri-tas.
   S  Ú       ²  S  
Dx. Da, sacrosáncta Trínitas, mundum pugíllo sústinens,
   S Ú Ú S     S  Ú S ²  ֔ S


et uni-tá-tem córdi-um per sæculórum témpo-ra.

ut pastor ú-ni-cus regat, quos Mater iungit úni-ca. A-men.

8
8
8
8
8

S Ú Ú S  
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Ú S ² 

5. Náš Veleknězi, Pastýři, po lásce žíznils na kříži

²  S  
S  Ú    
6. Mari-a, Matko, pod křížem dar víry vy-prošu-ješ všem,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
aby blud ne-za-hu-bil těch, jež zrodila jsi v bole-stech.
   S  Ú       ²  S  
7. Kriste, bud’ spásou Slovanů, Mari-a, vem je v o-chranu,
   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
at’ sjedno-tí už všechny je táž víra, láska, nadě-je.
   S  Ú       ²  S  
Dx. Dej, trojjediný Bože náš, jenž dlaní svou svět objímáš,
   S Ú Ú S     S  Ú
S²  ֔ S


a zvlášt’ po věčném sbratření všech srdcí už zde na ze-mi.

at’ děti Matky je-diné, za Pastýřem týmž kráčí-me. A-men.

8
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8
8
8
8
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Die 19 ianuarii

S. MARGARITÆ DE HUNGARIA, VIRGINIS, MON.

S  ²         Ú 
H ac marga-rí-ta Pánnonis or náta tellus gésti-at,
   
²    ֔ S
S

Ú
  
patrísque Guzman ádsonet lætánter ordo pláusibus. A-men.


Memoria O.P.

2. Periclitánte pátria,
sacris Deo recéssibus
piaculáris hóstia
dicánda, voto expóscitur.

4. Amóre Christi férvida,
inhǽret ipsi iúgiter,
eiusque membris ímpigra
servíre tendit lánguidis.

3. Recépta claustris, ócculit
ortum decúsque régium,
et corpus insons hórridis
flagris faméque mácerat.

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

8

Die 21 ianuarii

S. AGNETIS, VIRGINIS ET MARTYRIS
Memoria

              
A
gnes be-átæ vı́rginis natális est, quo spı́ri-tum

       
   






cælo refúdit débitum, pi-o sacráta sánguine. A-men.
2. Matúra martýrio fuit
3. Aras nefándi núminis
matúra nondum núptiis;
adolére tædis cógitur;
prodíre quis nuptum putet,
respóndet: «Haud tales faces
sic læta vultu dúcitur.
sumpsére Christi vírgines.



→
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19. ledna

SV. MARKÉTY UHERSKÉ, PANNY, MNIŠKY

       Ú 
P octěna slá-vou Markéty uherská země za-plesej,
     Ú
²     ֔ S
S

  
Guzmánův řáde, ta-ké ty radosti své dnes průchod dej. A-men.
 S  ² 

Památka OP (pro mnišky: Svátek)

8

2. Když vlast se octne v těžkostech, 4. Horoucí láska ke Kristu
v oběť se k smíru Božímu
ustavičně ji sílila,
nabídne a chce v svatých zdech
by jeho údům nemocným
modlit se za svou otčinu.
též neúnavně sloužila.
3. V klášteře potom původ svůj
i královskou čest tajila,
nevinné tělo důtkami,
častými posty trápila.

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

SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE

       S   S Ú  Ú
7
D nešní den je den nebeský blažené panny Anežky.
      ӥ
   ֔ S
  
Památka

V něm vrací duši Bohu zpět, když prolila svou svatou krev. A-men.
2. Pro mučednictví dospělá
3. Když zapálit má k oběti
o sňatku slyšet nechtěla.
kadidlo bůžkům, odvětí:
Ba zdálo se, že k sňatku jde,
Pochodeň tuto do rukou
když na smrt odváděna je.
Kristovy panny nevezmou.
→
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4. Hic ignis extínguit fidem,
hæc flamma lumen éripit;
hic, hic feríte, ut prófluo
cruóre restínguam focos».

Δ. Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.

5. Percússa quam pompam tulit!
Nam veste se totam tegens,
terram genu flexo petit
lapsu verecúndo cadens.
Die 25 ianuarii

IN CONVERSIONE S. PAULI, APOSTOLI

 S  ӥ

  S Û    Ú
7
E xcélsam Pauli glóri- am con  céÚlebret Ecclési-a,
 ÚÚ S Ú
        S 
8

quem mire sibi apó- stolum ex hos-te fe-cit Dóminus.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
2. Quibus succénsus ǽsti- bus in Christi no-men sǽvi- it,
   Ú
ÚÚ S Ú 
        S 
8
exársit his impén-si-us amó- rem Christi prǽdi-cans.

   S  S ӥ
  S Û    Ú
7
3. O magnum Pauli méri- tum! Cælum conscéndit térti-um,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
audit verba mysté- ri-i quæ nul-lus audet élo-qui.

   S  S ӥ    S Û    Ú →7
4. Dum verbi spargit sémi- na, seges surgit ubérrima;
   Ú Ú




 
 S
Ú SÚ 
8
sic cæli replent hór-re-um bonó- rum fru-ges ópe-rum.
 S  S  ӥ    S Û  

 S

Festum
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4. Ten oheň víru odnímá,
ten plamen světlo zhasíná.
Mou prolejte krev, aby v ní
uhasl oltář obětní.

85

Δ. Ať tebe všechno lidstvo ctí,
Ježíši, z Panny zrozený,
i Otci, Duchu milosti,
ať ustavičná chvála zní. Amen.

5. Pak sťata, jakou slávu má.
Závojem vlasů oděná
hroutí se na svá kolena
tím pádem nejvíc poctěná.
25. ledna

OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA

 ӥ


 S Û  
  S  S
 Ú 7
P avlovu slávu v nebe- sích at’ sla víÚcírkev v hymnech svých.
 ÚÚ SÚ
  S 
    
8

Jej odpůrce, jímž před-tím byl, Pán a- pošto-lem učinil.
 ӥ 

S
S

 
  S Û    7
2. Týmž ohněm, kterým tenkrát vřel, když jméno Krista smazat
   Ú Ú
 Ú        S 
Ú S Ú 
8
chtěl, mocněji plál pak hlá- saje, že Kris-tus láska sama je.
 ӥ
   S  S
  S Û    Ú
7
3. Té slávy zásluh Pavlo- vých! Vzat v třetí ne-be ještě živ
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
tajemná slova sly- šel tam, jež ne– směl nikdy zjevit nám.
 ӥ   S Û 
  S  S
  Ú→7

4. Když zasil svých slov seme- na, vyrostla setba nadějná
   Ú Ú




 S
  
Ú S Ú
8
a dobré skutky jsou tou žní, jež rajské sýpky naplní.
 S  S  ӥ    S Û  

Svátek

   Ú Ú





S
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Ú SÚ 
8
  
audit verba mysté- ri-i quæ nul-lus audet élo-qui.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Dum verbi spargit sémi- na, seges surgit ubérrima;
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
sic cæli replent hór-re-um bonó- rum fru-ges ópe-rum.
 ӥ

S
S

 
  S Û    Ú
7
5. Micántis more lámpa- dis perfúndit orbem rádi- is;
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ
8
fugat errórum té- nebras, ut so- la regnet vé-ri-tas.
 S  S  ӥ    S Û   Ú



7
Dx. Christo sit omnis glóri- a, cum Patre et almo Spíri-tu,

        S   Ú Ú Ú S Ú  ֔ S
3. O magnum Pauli méri- tum! Cælum conscéndit térti-um,

qui dedit vas tam fúl-gidum elec-ti- ó-nis géntibus. A-men.
Die 28 ianuarii

S. THOMÆ DE AQUINO,
PRESBYTERI ET ECCLESIÆ DOCTORIS

 ӥ   S Û 

S
S

 Ú


7
T homa, perénne Ecclési- æ  lumen
de-cúsque prǽni-tens,
 Ú Ú Ú SÚ
        S 
8

in lucra verte grá- ti-æ quæ pán-gi-mus prǽconi- a.
 ӥ   S Û 
 Ú
   S  S

7
2.Te corde mundo ac símpli- ci, tu luce mentis única

        S   Ú Ú Ú S Ú 
8
De-um be-átus cé-teris vidísti a-búnde clá-ri-us.
→
   S  S ӥ    S Û    Ú
7
Festum O.P.

   Ú Ú




S
HYMNÁŘ
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tajemná slova sly- šel tam, jež ne– směl nikdy zjevit nám.
 ӥ   S Û 
  S  S

  Ú
4. Když zasil svých slov seme- na, vyrostla setba nadějná
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú
a dobré skutky jsou tou žní, jež rajské sýpky naplní.
 ӥ   S Û 

S
S

 

  Ú
5. Jak jasný maják světlem svým ozářil svět a bludů stín
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
rozehnal, aby ce- lou zem napl- nit mohla pravda jen.

   S  S ӥ    S Û    Ú
3. Té slávy zásluh Pavlo-vých! Vzat v třetí ne-be ještě živ

  

    S     Ú

Ú Ú SÚ  ֔
S

Dx. Bud’ Kristu sláva, i čest mu, též Otci, Du-chu svatému,

8
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7

8

7

8

7

že Pavla, skvělou ná- dobu, vyvo- lil k spá-se náro-dů. A-men.
28. ledna

SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO,
KNĚZE A UČITELE CÍRKVE

 ӥ

S
S

  S Û    Ú

7
T omáši, církve
ozdo- bo a světlo stá-le zářící,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ
8
kéž chvála, kterou zpí- váme, je pro nás zdro-jem mi-lostí.
 ӥ 

S
S

  S Û    Ú
 
7
2. Se srdcem čistým a pros-tým jasněji než mnozí jiní
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
Boha jsi mohl u- vidět světlem své mysli přejasným.
→
 ӥ   S Û 
   S  S

 Ú
7
Svátek OP

   Ú Ú




 S
  
Ú S Ú
88Leden
8
De-um be-átus cé-teris vidísti a-búnde clá-ri-us.
   S  S ӥ    S Û    Ú
7
3.Supérna tu mystéri- a scrutátus alto acúmine
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
quam magna largus sǽ-culis das ve- ri-tá-tis pábu-la!
 ӥ
   S  S
  S Û    Ú
7
4.Quæ recta mens intróspi- cit, quæ nunti- á-vit Spíri-tus,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
scriptis refúndis lú- cidis, Christi pro-bá-tus láudi-bus.
S  S  ӥ    S Û   Ú
 

7
5.Silens, modéstus, ínno- cens, De-i fru- ens consórti-o,
 
        S   Ú Ú Ú S Ú 
8
fulgóre sol ut ví- vidus inter ma-gístros émi-cas.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
Dx.Sit Trinitáti glóri- a, quam, te fa-vénte, fídimus
   Ú Ú




  
 S
Ú S Ú  ֔ S
2.Te corde mundo ac símpli- ci, tu luce mentis única

et nos vidére in sǽ-cula semper no-vántes cánti-ca. A-men.

   Ú Ú




S
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Boha jsi mohl u- vidět světlem své mysli přejasným.
 ӥ   S Û 
   S  S

 Ú
3. Velmi bystře jsi prozkou-mal i ta nejvyšší tajemství;
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
jak veliký zdroj prav-dy tím dáváš též vě-kům budoucím!
 ӥ   S Û 

S
S

 

  Ú
4. Co jasnou myslí pozná- váš i to, co Duch ti oznámil,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú
do spisů skvělých u- kládáš, které sám Kristus pochvá-lil.

   S  S ӥ    S Û    Ú
2. Se srdcem čistým a pros-tým jasněji než mnozí jiní

   Ú Ú




  
 S
ÚSÚ 
a jako slunce zá- řící vyni- káš me-zi učenci.

   S  S ӥ    S Û    Ú
Dx. Bud’ věčná sláva Troji- ci, kterou, jak pevně věříme,
 
        S   Ú Ú Ú S Ú  ֔ S
5. Tichý, mírný a nevin-ný těšíš se z Bo-ží blízkosti

jednou i s tvojí po- mocí navě- ky s chvá-lou spatří-me. A-men.

8

89

7

8

7

8

7

8

7
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FEBRUARIUS
Die 2 februarii

IN PRÆSENTATIONE DOMINI

Q

Festum

 

      

    


uod chorus va tum venerándus olim Spı́ritu Sancto cécinit

  
 
replé tus,

              


in De-i factum genetrı́ce constat esse Ma-rı́- a. A-men.

2. Hæc Deum cæli Dominúmque terræ
virgo concépit peperítque virgo,
atque post partum méruit manére
invioláta.
3. Quem senex iustus Símeon in ulnis
in domo sumpsit Dómini, gavísus
ob quod optátum próprio vidéret
lúmine Christum.
4. Tu libens votis, pétimus, precántum,
regis ætérni génetrix, favéto,
clara quæ fundis Géniti benígni
múnera lucis.
Δ. Christe, qui lumen Patris es supérni,
qui Patris nobis réseras profúnda,
nos fac ætérnæ tibi ferre laudes
lucis in aula. Amen.
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ÚNOR
2. února

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svátek
  
      




    
T o, o čem dávno proroci početnı́ zpı́vali, Duchem svatým na
                 
plněni, to že se sta-lo Panně, Matce Bo žı́, neznámo nenı́. A-men.

2. Vždyť Boha nebes, Pána celé země
počala Panna, Panna porodila,
jež po porodu nedotčenou zjevně
pannou vždy byla.

3. Stařeček svatý, Simeon vzal Syna
tam v jeho chrámě do náruče vřelé,
vděčný, že může zřít očima svýma
Vykupitele.
4. Přijímej vlídně prosby lidu svého,
prosíme, Matko nebeského Vládce,
ty jasné dary Syna laskavého
všem dáváš v lásce.
Δ. Věčného Otce světlo, Kriste Králi,
jenž jsi nám odkryl v Otci skryté krásy,
dej, ať ti pějem v říši světla chvály
po věčné časy. Amen.

92Únor

Die 4 februarii

S. CATHARINÆ DE’ RICCI, VIRG., SOR. REG.

 S  ²   

     Ú 

Memoria O.P.

    Ú
S  ²    ֔ S


quam sponsus Agnus é-vocat ad sempi-térnas núpti-a. A-men.

 

S

ollémne laudis cánticum pangámus almæ vírgini,

2. Regális hanc Etrúria,
Senénsis instar prótulit
donis refértam grátiæ,
totóque plenam Númine.

5. O sponsa felix, áffluens
cæléstibus delíciis,
votis tuórum súpplicum
aures benígnas ádmove.

3. Oráre docta ab ángelo
cælum puélla tránsvolat,
corpusculíque mótibus
Christi dolóres éxprimit.

6. Te, sponse Iesu vírginum,
castæ paréntis Unice,
laudent beáti spíritus
in sæculórum sǽcula. Amen.

8

4. Sertum dat illi spíneum,
dat ánnulum, cor, stígmata,
et sponsus illam brácchiis
cingit crucis de stípite.
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,
    









  






→
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4. února

SV. KATEŘINY Z RICCI, PANNY, ŘEHOLNICE

      Ú 

Z pívejme panně vznešené slav nostní píseň na-šich chval;
    Ú
²    ֔ S
S


 
Beránek, její Snoubenec, ji k věčné svatbě povolal. A-men.
 S  ² 

Památka OP

2. V království blízko Sieny,
v Etrurii je zrozená
a dary ducha Božího
i milostí obdařená.

5. Snoubenko šťastná, nebeskou
ty blažeností oplýváš,
modlitby vyslyš laskavě
nás, kdo tě snažně prosíme.

3. Anděl ji modlit naučil,
že k nebesům až vzlétala
a na svém těle přeněžném
bolesti Krista prožila.

6. Snoubenče panen, Ježíši,
Synu Rodičky nejčistší,
kéž nebešťané blažení
věčně tě chválí písněmi. Amen.

8

4. Věnec jí dává trnový
Snoubenec její na kříži,
prsten i srdce, stigmata;
v objetí se k ní přiblíží.
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.
    









  


D

    






94Únor

 


  
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.

                

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

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.

                

6. Sit summa Christo glóri- a, qui nos det aulæ cǽlicæ
 
                   
ivı́na vox te déli- git, piscátor, ac pro rétibus

intráre per te iá- nu-am in sempi-térna gáudi- a. A-men.

P
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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.
      

    
  
ovolal tebe Božı́ hlas, rybáři, a ted’ za sı́-tě
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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.

    
          

6. Bud’ Kristu sláva; kéž i nám hřı́šným k tvým mocným přı́mlu    
           
   
4. Petře, dle slibu Kristo- va se jako pastýř lidstva skvı́š

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

96Květen

MAIUS
Die 15 maii

PATROCINII BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
Memoria OP

Hymnus Mole graváti críminum ut in memoria B. M. V. Reginæ, p. 154.

Die 16 maii

S. IOANNIS NEPOMUCENI,
PRESBYTERI ET MARTYRIS

Festum

ӥ
   S Û   Ú
 S S

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

Ú



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

S
S

 
  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
3. Sed hæc Io-ánnes déspi- cit, nec regis i-ram réspicit:
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
secréta non vult pán-dere, horret si-gíllum fránge-re.

   S  S ӥ    S Û    Ú

   Ú Ú




S



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


  

7

8

7

8

7

8

7

→

4. Stat mutus agnus ínno- cens, nil de te-géndis próferens:

8
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KVĚTEN
15. května

PANNY MARIE, OCHRÁNKYNĚ ŘÁDU KAZATELŮ
Památka OP

Hymnus Pod jařmem hříchu sehnuti jako o památce P. Marie Královny, str. 155.

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.





        
 

3. Tı́m všı́m Jan jenom pohr- dá, králova hně-vu stěžı́ dbá:
 
                 

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.
             


   Ú Ú





S
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Ú S Ú 
8
 
secréta non vult pán-dere, horret si-gíllum fránge-re.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Stat mutus agnus ínno- cens, nil de te-géndis próferens:
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
stat; dumque rex nil é- licit, e pon-te iu-stum dé- i-cit.
 ӥ   S Û 

S
S



 Ú

7
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.

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,
   
Memoria O.P.
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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.
 




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

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

                
3. Tı́m všı́m Jan jenom pohr- dá, králova hně-vu stěžı́ dbá:

 
                 
a veliká zář na nebi Ja
no- vu lásku vele-bı́.






     




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

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

        ֙       ֔ Ú 
100Květen8
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,
        ֙       ֔ 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

P

ræco salútis cǽ- li-cæ, quem no-men ipsum, Spí-ritu

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

   ֙
     ֔ Ú 
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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
֔
²




Ú


   8
  
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,
        ֙       ֔ 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
 

T

ys věč-né spásy hla- sa-tel; již jmé- no tvé nazna-čuje,

at’ s tebou věčně blaženi

může- me Bohu slá- vu pět. A-men.

102Květen

Die 30 maii

S. ZDISLAVÆ DE LEMBERK,
MATRISFAMILIAS, SODALIS LAICÆ

Festum O.P.

ӥ
   S Û   Ú
  S S

7
C anámus læti glóri- am Zdís la væ,Ú nostræ dóminæ,
 Ú Ú S Ú
        S 
8

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

S
S

 

 Ú
7
2. Hæc fí-li-a Morávi- æ marítum, virum exími-um

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

S
S

 

 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.
 ӥ   S Û 

S
S

 

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
salútem so-lam sǽcu-li:


 Ú Ú
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30. května

SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA,
MATKY RODINY, TERCIÁŘKY

 ӥ

S
S

  S Û    Ú

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 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,
  Ú
Svátek OP

   Ú Ú





S
104Květen
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
sa
lú
tem
solam
s
ǽ
culi:

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

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
Dx. Sit Christe, rex pi-íssi- me, tibi Pa-trí-que glóri- a,
   Ú Ú




 S
  
Ú S Ú ֔ S
5. Ardóre vique gráti- æ réfove corda frígida,

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

→

   Ú Ú





S
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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
5. Dej, at’ milosti svěží dech zahřeje srdce chladnoucí

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

→

106Červen

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.

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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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.

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.

108Červen

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.

HYMNÁŘ – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

109

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 rázné cestou spásy dali,
ať smíme v chrámě sídla nebeského
ti zpívat chvály. Amen.

110Červen
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15. června

SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

              

Č eská ty země Boha chval, ochránci Vı́-tu zanot’ zpěv,
       

       

nebot’ se mučednı́kem stal, když hrdinně svou prolil krev. A-men.
2. Už jako hoch se za Kristem
5. Jím nehne kotel s olovem
ve stopách rázně vydává
do běla rozežhaveným:
a vírou, láskou roznícen
V plamenech, v kotli ohnivém
za oběť se mu zcela dá.
moc Boží chválí zpěvem svým.
3. Marně se snaží otec lstí
ze správné cesty hocha svést.
Ten veden Boží milostí
prohlédne jeho slibů lest.

6. Znamením kříže Kristova
mučedník zkrotí lvici zlou
a smrt svou smrtí přemoha
se vznáší v říši zářivou.

4. Nadarmo tyran zběsilý
mu hrozí, že jej mučit dá;
okovy, biči, mučidly
bojovník Kristův pohrdá.

Δ. Trojici Boží sláva, dík
za to, že její milostí
statečný vítěz, svatý Vít,
dosáhl věčných radostí. Amen.

112Červen

Die 24 iunii

IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTÆ
AD I & II VESPERAS
Sollemnitas

                   
U t que-ant laxis re so náre fibris mi-ra gestó-rum fámuli tu-ó         
       
  
rum, sol- ve pollúti lábi-i re-á- tum, sancte Io-án-nes. 2. Núnti                         
us cælo véni-ens suprémo, te patri magnum fore nascitúrum, no                        
men et vitæ séri-em gerén-dæ órdine pro- mit. 3. Ille promı́s                        
si dúbi-us supérni pérdidit promptæ módulos loquélæ; sed re                  
    
formásti génitus perémptæ órgana vo- cis. 4. Ventris obstrú-so
                        
pósitus cubı́-li sénseras regem thálamo manéntem; hinc parens na                
      
ti méri-tis utérque ábdita pan-dit. Dx. Láudibus cives célebrant
                        
supérni te, De-us simplex paritérque trine; súpplices ac nos vé               
ni-am precá- mur: parce redémptis. A-men.
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24. června

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

²   ² S J  7




A -by tvé slavné činy, svatý Jene, slu-hové tvo-ji mohli
          7
     ֔     J 

srdcem volným ra- dostně hlásat, nám rty poskvrně- né očisti od
 ² SJ 7
 
  T Ú SK       ² 
vin. 2. Z nebe je poslán anděl s Boží zvěstí, že budeš slavným
       ֔     J        7
sy-nem otce svého, kte- rému zjeví s jménem tvým běh pří- ští

      
 T Ú SK       ²  ²SJ7
života tvé- ho. 3. Ten ale vá-há v Boží přislíbení uvěřit, začež
       ֔     J           8
schopnost mluvy ztrácí, až jemu teprv tvoje naroze- ní dar řeči
 ² SJ7
   
  TÚSK       ² 
vra- cí. 4. Když odpočívals v lůně jako robě, po-cí-tils Vládce
       ֔     J             7
ve svatebním loži. Tu obě matky zjeví, díky to- bě, tajemství Bo
 
  T Ú SK       ²  ² SJ  8
ží. Dx. At’ tobě věčně, Bože trojjediný, nejhlubší úctu vzdá      ֔     J           8
   T Ú SK  

    ֔ S

vá celé nebe. Nám vykoupeným odpust’ všechny vi- ny, prosíme
te- be. A-men.

114Červen

Die 29 iunii

SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM
AD I VESPERAS
Sollemnitas

   S Û  J   ²       S  ֔ K  S  8
²
V
A u-re-a lu- ceÚ etS decó- re róse- o, lux lu- cis, omne perfudís   J     S   S  ֔
²  
8

ti sǽculum, déco-rans cæ- los ínclito martýri-o hac sa- cra diÛ  J   ²      7

 K
S

²     S
V
e, quæ dat re-is véni-am. 2. Iá-nitor cæli, doctor orbis pári- ter,
  S  ֔ K  S  ²     Ú S     J   7
²
iúdi- ces sæ-cli, vera mundi lúmina, per cru-cem al- ter, alter
    S   S  ֔ K 
  7
²    S 
V
ense tri-úmphans, vitæ sená- tum laure-áti póssident. 3. O Ro S Û  J   ²       S  ֔ K  S  ² 8
²
ma fe-lix, quæ tantó-rum prínci- pum es pur- purá- ta preti-óso
     Ú S     J      S   S  ֔
8
sánguine, non laude tu- a, sed ipsórum méri-tis excél- lis omÛ  J   ²      7
 K

S

²     S 
V
nem mundi pulchritúdinem. 4. O-lívæ binæ pi-etá-tis úni- cæ,
  S  ֔ K  S  ²     Ú S     J     8
²

 SÛ7
  S   S  ֔ K 
²   S
V
géminæ post mor- tem car-nis impetráte vívere. Dx. Sit Trini-tá Ú S :
  J   ²       S  ֔ K  S  ²    →
²
fide



devó- tos, spe robústos máxime, fonte replé- tos caritátis



ti sempi-térna glóri- a, honor, potés-tas atque iubi-láti-o, in u-ni-
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29. června

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

S

 

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

  

      



  

květ jsi, Svě- tlo









    
   
 
 
svě- ta, naplni-lo celý svět a ne-be zdo- bı́š mučednictvı́m vzne  
               


šeným dnes v po- svátný den, který zbavuje nás vin. 2. U-čitel
  
  
              
lidstva a s nı́m klı́čnı́k nebes bran, soudco- vé vě- ků, světla,
      






      
vým zlatým ja-sem, svěžı́m ja-ko růžı́

    
      
     
s věn-ci slá- vy v nebesı́ch se věčně skvı́. 3. Ty št’astný Řı́me,

                    
obleče-ný v rudý plášt’ převzác-né kr- ve knı́žat dvou, nám dra          


        

hých zvlášt’; ne sláva tvo- je, ale jejich zásluh jas většı́ se krá       
    
 


sou skvı́ než celý vesmı́r náš. 4. Vy olivy dvě s nedostižnou
 














  





která zářı́ nám, z nich je-den křı́- žem, druhý mečem vı́tězı́, a

láskou svou všem, co

svou vı́- rou a nadě-jı́ pevnı́ jsou a které

                      →
  
pra- men dvojı́ lásky naplnı́, dejte, at’ s vá- mi věčně po smr-ti
  




 SÛ7
  S   S  ֔ K 
²   S
116Červen
V
géminæ post mor- tem car-nis impetráte vívere. Dx. Sit Trini-tá  J   ²       S  ֔ K  S  ²     Ú S :
²
ti sempi-térna glóri- a, honor, potés-tas atque iubi-láti-o, in u-ni     J      S   S  ֔ K 
²     S 7
tá- te, cui manet impéri-um ex tunc et mo- do per ætérna sǽcula.

֔ S
A-men.
fide

devó- tos, spe robústos máxime, fonte replé- tos caritátis

 ӥ   S Û 
 Ú

  SS
A -postolórum pássi- o di- em  sacÚ rá-vit sǽcu-li,
 Ú Ú S Ú
        S 

Petri tri-úmphum nó- bilem, Pauli co-ró-nam prǽferens.

   S  S ӥ    S Û    Ú
vel ut ad Laudes matutinas:

   Ú Ú




 S
  
Ú S Ú
De-um secútos prǽ-sulem Christi co-ro-ná-vit fides.

   S  S ӥ    S Û    Ú
3. Primus Petrus apósto- lus; nec Paulus impar gráti- a,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú
electi-ónis vas sacræ Petri a-dæquá-vit fidem.

   S  S ӥ    S Û    Ú
2. Coniúnxit æquáles vi- ros cru-or tri- umphális necis;

   Ú Ú
        S 
Ú SÚ
suspénsus ascéndit, dati non ímme-mor o-rácu-li.
 S S  ӥ
 S Û 

4. Verso crucis vestígi- o Simon, ho-nó-rem dans De-o,

7

8

7

8

7

8

7

8

→
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láskou svou všem, co svou vı́- rou a nadě-jı́ pevnı́ jsou a které
                        

pra- men dvojı́ lásky naplnı́, dejte, at’ s vá- mi věčně po smr-ti
                  
  

žı́t smı́. Dx. Bud’ věčná sláva Nejsvětějšı́ Troji- ci. Jejı́ moc
         
        

nad všı́m každý z nás at’ chválı́, ctı́ v téže jedno- tě, s nı́ž svou
                
   
prozřetelnostı́ dnes a vždy vládne nekonečnou věčnostı́.
sou skvı́ než celý vesmı́r náš. 4. Vy olivy dvě s nedostižnou

      

nebo jako v ranních chválách:

S
S
  ӥ    S Û    Ú

D en smr-ti apoštolů dvou nám
slavností je posvátnou.



Ú Ú ÚS Ú
        S 

V něm Petra zdobí ví- tězství a Pa- vel vavřínem se skví.
ӥ    S Û  
 S  S
 Ú

   Ú Ú




S

Ú SÚ 

 
vždyt’ k Bohu s vírou v Kris-ta šli a věn-ců sláv-y dosáhli.
 ӥ   S Û 

S
S

 

 Ú
3. Apoštol Petr první je, milostí míň se neskvěje
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
Pavel, nádoba vy- braná, vírou se Pe-tru vyrovná.

   S  S ӥ    S Û    Ú
 

2. Spojila muže šlechetné krev jejich smr-ti vítězné,

7

8

7

8

7

8

7

    S     Ú Ú Ú S Ú  →8
upřený k Bohu vděčný hled, myslí na danou předpo-věd’.
 S  S  ӥ 
 S Û 

  

4. Na obrácený dolů kříž přibitý Šimon zvedá výš

 S  S  ӥ    S Û  
118Červen

Ú
7
4. Verso crucis vestígi- o Simon, ho-nó-rem dans De-o,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ
8
suspénsus ascéndit, dati non ímme-mor o-rácu-li.
 ӥ
   S  S
  S Û    Ú
7
5. Hinc Roma celsum vérti- cem devoti- ó-nis éxtu-lit,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ
8
fundáta tali sán-guine et va- te tanto nóbi-lis.
 ӥ
  S Û    Ú
  S  S
7
6. Huc ire quis mundum pu- tet, concúrre-re plebem po-li:
   Ú Ú




 
 S
Ú S Ú
8
elécta génti-um caput sedes ma-gístri génti-um.
 ӥ 
  S  S
  S Û    Ú
7
7. Horum, Redémptor, quǽsu- mus, ut prínci-pum consórti-o
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú  ֔ S
electi-ónis vas sacræ Petri

a-dæquá-vit fidem.

iungas precántes sérvulos in sempi-térna sǽcu-la. A-men.

SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM
AD II VESPERAS
1. O Roma felix, quæ tantórum príncipum
es purpuráta pretióso sánguine!
Excéllis omnem mundi pulchritúdinem
non laude tua, sed sanctórum méritis,
quos cruentátis iugulásti gládiis.
2. Vos ergo modo, gloriósi mártyres,
Petre beáte, Paule, mundi lílium,
cæléstis aulæ triumpháles mílites,
précibus almis vestris nos ab ómnibus
muníte malis, ferte super ǽthera.

 S  S  ӥ    S Û   Ú
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4. Na obrácený dolů kříž přibitý Šimon zvedá výš
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
upřený k Bohu vděčný hled, myslí na danou předpo-věd’.
 ӥ 
   S  S
  S Û    Ú 7
5. Tam zbožnosti své mocný tým k nebesům vzty-čil vděčný Řím,
   Ú Ú




 S
  
Ú SÚ
8
jenž základ v jejich kr- vi má, na je- jich zvěsti spočívá.
 ӥ 
  S  S
  S Û    Ú
7
6. Veškerý svět by měl sem jít, zde shromáždit se věrný lid:
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
On hlavou je všem ná- rodům, uči- tel lidstva má zde trůn.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
7. Vykupiteli světa, slyš: Ke kníža-tům svým přived’ blíž
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ  ֔ S
Pavel, nádoba vy- braná, vírou se Pe-tru vyrovná.

prosící služební- ky své na vě- ky ne-po-mí-ji-vé. A-men.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. Ty šťastný Říme, oblečený v rudý plášť
převzácné krve knížat dvou, nám drahých zvlášť,
ne slova tvoje, ale jejich zásluh jas
se větší krásou skví než celý vesmír náš,
když zahubila je tvá krvelačná zášť.
2. Vy mučedníci, kteří slávou záříte,
ty svatý Petře, Pavle, světa výkvěte,
nebeských sborů bojovníci přeslavní,
nás před každým zlem chraňte svými prosbami
a pak nás ve svou nadhvězdnou vlast vezměte.

120Červenec

Δ. Glória Patri per imménsa sǽcula,
sit tibi, Nate, decus et impérium,
honor, potéstas Sanctóque Spirítui;
sit Trinitáti salus indivídua
per infiníta sæculórum sǽcula. Amen.
Vel ut ad I Vesperas vel Laudes matutinas.

IULIUS
Die 5 iulii

SS. CYRILLI, MONACHI, ET METHODII, EPISCOPI,
PATRONORUM EUROPÆ
AD I VESPERAS
Sollemnitas

    ² K          H    J      7
 
S édibus cæli ní-tidis recéptos dícite athlé- tas géminos, fidé   ²
7
  K    S Ú  ֔  Ú ² 
les; Slávicæ du-plex cólumen, decúsque dí- ci-te gentis.
    ² K          H    J      7
 
2. Hos amor fra-tres soci-ávit unus, únaque abdú- xit pí-etas eré     ² K    S Ú  ֔ Ú
 7
 
 ² 
mo, quo daret multis cí-ti-us be- á-tæ pí- gnora vi-tæ. 3. Luce,
 H   

  ²



K
J     7
     
quæ templis súperis renídet, Búlgaros complent, Móravos, Bohé    ²
7
  K    S Ú  ֔  Ú ² 
mos; dévi-as turmas numerósa Pe-tro ág-mina du-cunt.
  H    J  →
   ²



K



 7

 
4. Débitam cincti méri-tis corónam pérgite o fle- cti lácrimis pre-

HYMNÁŘ – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

121

Δ. Buď Otci sláva po věků věk nesmírný,
buď Tobě, Synu, vláda, vždy ať dík ti zní,
svatému Duchu budiž stejná moc a čest,
Trojici Boží ať vzdávána věčně jest,
nejhlubší úcta veškerého stvoření. Amen.
Nebo jako v prvních večerních či ranních chválách.

ČERVENEC
5. července

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,
PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

    ² K          H    J    8
 
D obyvate-le jasných sídel rajských, věřící, chval-te oba bo     ² K   SÚ 
֔  Ú 7
 
jovníky, vzácným těm sloupům národů slovanských vzdá- vejte

   ²  K          H    J 8

²
díky. 2. Táž láska srdce obou bratří vzní-tí a z ústraní je
 H          ² K    S Ú  ֔ 7
 

vede zápal tentýž: Všem lidem příslib nebeského ži-tí při- nést
 Ú
   ² K         :

² 
co nejspíš. 3. Světlo, jímž zá-ří nebes chrámy jasné, Bulharům
 H    J      
   ²  K  7

ne- sou, na Moravu, do Čech. Z cest bludných ve-dou k Petru
  S Ú  ֔ Ú
   →
²  K 8

²

ovce št’astné v ne- sčetných houfech. 4. Vy, jímž ted’ právem
  

 

   ²  K    S Ú  ֔  Ú
7
² 

mos; dévi-as turmas numerósa Pe-tro ág-mina du-cunt.
  H    J  
   ²



K



 7

 
4. Débitam cincti méri-tis corónam pérgite o fle- cti lácrimis pre      ² K    S Ú  ֔ Ú
 ² 7
 
cántum; prisca vos Sla-vis opus est dató-res do- na tu- é-ri.
 H    

    ²



J  7
  K    
5. Quæque vos cla-mat generósa tellus servet æ- tér-næ fíde-i nitó 
   ²  K    S Ú  ֔  Ú
7
² 

rem; quæ dedit princeps dabit ipsa semper Ro- ma sa-lú-tem.
    ² K          H    J   7
 
6. Gentis humá-næ Sator et Redémptor, qui bonus no- bis bona
        ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ²7
cuncta præbes, sint tibi gra-tes, tibi sit per omne gló- ri- a sæ
 ֔ S
clum. A-men.
quæ templis súperis renídet, Búlgaros complent, Móravos, Bohé-

122Červenec

SS. CYRILLI, MONACHI, ET METHODII, EPISCOPI,
PATRONORUM EUROPÆ


   S  S ӥ    S Û    Ú
7
L ux o decóra pátri- æ, Sla
vísque a-mí-ca géntibus,
  Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
salvéte, fratres: án-nu-o extól- li-mus vos cánti-co;
 S  S  ӥ    S Û   Ú→



7
2. Quos Roma plaudens éxci- pit, compléxa ma-ter fí-li-os,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
AD II VESPERAS

honóris auget lú- mine novó- que firmat róbo-re.

 H    J      
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7

ne- sou, na Moravu, do Čech. Z cest bludných ve-dou k Petru
  S Ú  ֔ Ú
   ²  K8


²
ovce št’astné v ne- sčetných houfech. 4. Vy, jímž ted’ právem
          H    J         7
co nejspíš. 3. Světlo, jímž zá-ří

nebes chrámy jasné, Bulharům



  ²8
²   K    S Ú  ֔  Ú ² 

nům poklad kdysi daný vá-mi v o- chranu vemte. 5. Kéž celý svět
 K          H    J         7
 
si uchová i dále jas živé ví- ry pro zásluhy vaše. Řím, jenž
  ² K    S Ú  ֔ Ú
   ² 8
 

²
byl prvním, bude ne-ustá-le vůdcem ke spáse. 6. Kriste, jenž lid  H    J      7




K





 
stvu ve svých sluzích dal jsi tak znameni- té Boží věrozvěsty,
    ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ² ֔ S
dík tobě, že nám chystáš ve své vlasti nej- vyšší štěstí. A-men.
věncem zdobí skráně slzami pro- seb obměkčit se nechte. Slova-

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,
PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

             


S vé vlasti světla, zá řı́- cı́ nad
slovanský-mi zeměmi,
   


  
  
   

vás, bratři, národ vě- řı́cı́ rok co rok chvá-lı́ pı́sně-mi.
→
 
   
        

2. Řı́m s jásotem vás přivı́- tal jak matka dra-hé syny své,
    








  

 



vám k velkým poctám na- vı́c dal i no- vou sı́-lu v doby zlé.

   Ú Ú





S
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Ú S Ú 
8
 
salvéte, fratres: án-nu-o extól- li-mus vos cánti-co;
 S  S  ӥ    S Û   Ú



7
2. Quos Roma plaudens éxci- pit, compléxa ma-ter fí-li-os,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
honóris auget lú- mine novó- que firmat róbo-re.
 ӥ   S Û 

S
S

 

 Ú
7
3. Terras ad usque bárba- ras inférre Chri-stum pérgi-tis;
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
quot vanus error lú- serat, almo re-plé-tis lúmi-ne.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Noxis solúta pécto- ra ardor su-pérnus ábripit;
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
mutátur horror vé- pri-um in san-cti-tá-tis flóscu-los.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
5. Et nunc seréna cǽli- tum locáti in aula, súpplici
   Ú Ú




  
 S
Ú S Ú 
8
adéste voto: Slá- vicas servá- te gentes Dómi-no.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
6. Erróre mersos úni- cum ovíle Chri-sti cóngreget;

        S   Ú Ú Ú S Ú 
8
factis aví-tis ǽ- mula fides vi-ré-scat púlchri-or.
 S  S  ӥ    S Û   Ú



7
Dx. Tu nos, be-áta Tríni- tas, cælésti a-mó-re cónci-ta,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ ֔ S

L

ux o decóra pátri- æ, Slavísque a-mí-ca géntibus,

patrúmque natos ín-clita da pér-se-qui ve-stígi- a. A-men.

S
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2. Řı́m s jásotem vás přivı́- tal jak matka dra-hé syny své,
    








  

 
vám k velkým poctám na- vı́c dal i no- vou sı́-lu v doby zlé.
  




        
 
3. Do zemı́ tkvı́cı́ch v pohanstvı́ zvěstovat Krista spěcháte,

                 
tonoucı́m ve tmách mod-lářstvı́ nese- te světlo přesva-té.
  
        
    
vé vlasti světla, zářı́- cı́ nad slovanský-mi zeměmi,

    
          
 
a plevel vzešlá s bod-láčı́m se v rajské kvı́-tı́ obrá-tı́.

                
5. Nynı́ už z rajské otči- ny křest’anský o-chraňujte svět,
    
          
   
at’ vı́ra, hrdá na činy svých Ot-ců, zas je samý květ.
    
    



4. Jich mysl, zbavenou všech vin, nebeský o-heň uchvá-tı́

    
          
    

Dx. Bud’ sláva svaté Troji- ci. At’ všem, kdo následujı́ vás,
pomůže odměn do- sı́ci, jež bu- dou věčně blažit nás. A-men.
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Die 9 iulii

S. IOANNIS DE KÖLN, PRESBYTERI,
ET SOCIORUM, MARTYRUM

   ²  J  7
S  K 



 que robur, palma victó-rum, decus
M ártyrum virtus validúm
  
   S  K       Ú  7
et coróna, Christe rex, tanti mémorum tri-úmphi vócibus adsis.
 ֔ S
  

Memoria O.P.

A-men.
2. Hac die sacra pópulus fidélis
mílites Christi, fídei colúmnas,
agmen invíctum celebráre digno
cármine gestit.

3. Inter hos noster iúbilans triúmphum
ordo præclári récollit Ioánnis,
qui suam pastor bonus immolávit
pro grege vitam.
4. Férvidi sacro pietátis igne,
pábulum præbent pópulo salútis
nec minæ terrent: Deus ipse corda
próvidus afflat.
Δ. Sit Patri virtus, honor et potéstas,
Fílio sit laus párilis per ævum,
Flámini sancto résonent perénni
cántica voce. Amen.
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9. července

SV. JANA KOLÍNSKÉHO, KNĚZE,
A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

    S K       ² J    8
N ezlomná skálo, mučedník ů sílo, vítězů palmo, koruno a
   Ú  7
      SK    

skvoste, Kriste, náš Králi, tomuto vítězství vzpomínku dopřej.
 ֔ S
Památka OP

A-men.
2. V tento den věrný lid zde svátek slaví
vojáků Krista, těchto sloupů víry,
neporažené chválí je a písně
vděčně jim zpívá.
3. S nimi i náš řád společně teď chválí
svatého Jana vítězství přeslavné,
on jako pastýř dobrý za své stádo
položil život.

4. S planoucím žárem víry ve svém nitru
pokrmy věčné spásy lidu dají.
Nedbají hrozeb; sám Bůh v jejich srdce
odvahu vlévá.
Δ. Buď Otci sláva, moc a pocta věčná,
též jeho Synu ať zní stejná chvála,
Plameni Duchu svatému též pějme
oslavnou píseň. Amen.

128Červenec

DIE 11 IULII
S. BENEDICTI, ABBATIS, PATRONIS EUROPÆ

                       
 
I nter ætérnas súperum corónas, quas sacro par-tas cólimus
                 
 
   
tri-úmpho, émicas celsis méri-tis corúscus, o Bene-dícte!
     

    





  
     
2. Sancta te compsit pú-erum senéctus, nil sibi de te rápu-it
                 
 
   
volúptas, áru-it mundi
tibi flos, ad alta men-te le-vá-to.
                        
 
3. Hinc fuga lapsus pátri-am, paréntes déseris, fervens némorum
                
 
  
colónus; inde conscrí-bis documénta vitæ pul- chra be- átæ.
         
   










 
4. Iam docens omnes pópulos subésse légibus tan-dem placi-tís      
               
que Christi, fac tu-is cuncti précibus petá-mus cǽ- lica semper.

                         

Dx. Cláritas Pa-tri genitǽque Proli, Flámini San-cto decus atque
                
 
    
cultus, gráti-a quo-rum tibi tanta laudis gló- ri- a lu-cet. A-men.
Festum
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11. července

SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
Svátek

     
           


Z nebeských věnců, jimiž svatí skví se a v nichž my ctí- me
                    
 

mzdu za ži-tí čisté, leskem svých zásluh jak hvězd na ti-síce pláš,


 








     
  

Bene-dikte. 2. Tebe už v mlá-dí zdobí ctnosti zralé, nemohla
               
       
v ni- čem rozkoš svésti tebe, pohrdáš slá-vou a svým duchem
     
            


 
stá-le za- létáš v ne-be. 3. Opouštíš tajně domov a kraj rodný,
                      
 
ve hvozdech pus-tých trávíš život skrytý, abys tam napsal doklad
       
         
 

vskutku hodný sva- tého ži-tí. 4. Tys hlásal, že všech přikázání
                     
   
Páně i jeho rad vždy pilně dbáti máme, vypros nám, at’ se
         
       
  

k nebi odhodlaně za tebou dáme. Dx. Bud’ věčná chvá-la Synu
                   
  
  

           
 

   
přízně tobě úcta vroucí všu- de se vzdá-vá. A-men.

a s ním Otci, svatému Ohni bud’ též stejná sláva, vždyt’ z jejich

130Červenec

Die 22 iulii

S. MARIÆ MAGDALENÆ
Festum

                  
M ágdalæ sidus, múli-er be-áta, te pi-o cultu venerámur om                 

nes, quam sibi Christus soci-ávit arcti fœ́dere amó-ris. A-men.
2. Cum tibi illíus pátefit potéstas
dǽmonum vires ábigens treménda,
tu fide gaudes potióre necti
grata medénti.
3. Hæret hinc urgens tibi caritátis
vis ut insístas pédibus Magístri,
férvidis illum comitáta semper
sédula curis.
4. Tuque complóras Dóminum, crucíque
ímpetu flagrans pietátis astas;
membra tu terges studiósa et ungis
danda sepúlcro.
5. Quos amor Christi péperit, triúmphis
nos fac adiúngi sócios per ævum,
atque Dilécto simul affluénter
pángere laudes. Amen.

HYMNÁŘ – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

131

22. července

SV. MARIE MAGDALÉNY

S K         ² J7
M agdalská hvězdo, vzácná že no svatá, všichni svou úctu
 8
         SK  




dnes projevit jdou ti, nebot’ jsi byla s Kristem úzce spjata vrou   Ú ֔ S
   

Svátek

cími pouty. A-men.
2. Když je ti zjevná jeho moc tak děsná,
že mizí před ním duchové zla v temnu,
s bezmeznou vírou svěřuješ se vděčná
Lékaři svému.
3. Odtud ta síla lásky, jež tě nutí,
u nohou Mistra stále abys dlela,
abys jej péčí svou při každém hnutí
doprovázela.
4. Také ty v pláči dlíš pod křížem Pána,
vroucí svou láskou jako přikovaná,
pak jeho tělo myješ, mastmi mažeš
a v hrob je kladeš.
5. Nám, kterým z lásky Kristus vrací žití,
na slávě své dej věčnou účast míti,
ať Miláčkovi s tebou chvály vděčné
vzdáváme věčně. Amen.

132Červenec

Die 26 iulii

SS. IOACHIM ET ANNÆ,
PARENTUM BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
Memoria

                  
D um tu-as festo, pater o colénde, cántico laudes habet hæc co      
       




róna, vocis ac mentis, Ió-achim, benı́gne áccipe mu nus. A-men.

2. Longa te regum séries avórum
Abrahæ prolem tulit atque David;
clárior mundi dómina corúscas
prole María.

3. Sic tuum germen benedícta ab Anna
éditum, patrum repetíta vota
implet, et mæsto próperat reférre
gáudia mundo.
Δ. Laus tibi, Prolis Pater increátæ;
laus tibi, summi Súboles Paréntis;
summa laus, compar, tibi sit per omne,
Spíritus, ævum. Amen.
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26. července

SV. JÁCHYMA A ANNY,
RODIČŮ PANNY MARIE
Památka

            
C tihodný kmete, když tě věn čı́ skvoucı́ koruna slávy zpěvy
     
         




svátečnı́mi, Jáchyme, služby našich rtů a srdcı́ laskavě přijmi.
 Dlouhý řad králů jako syna tebe
2.
  

od Abraháma přes Davida vede,
a skvíš se dcerou, Paní světa slavnou,
Marií Pannou.

3. Tak poupátko tvé, které vyrašilo
ze svaté Anny, brzy naplnilo
praotců tužby, nesouc náruč květů
smutnému světu.
Δ. Čest Otci Syna, který stvořen není,
buď Synu Otce nebeského sláva,
ať tobě, Duchu, vždy po celé zemi
táž čest se vzdává. Amen.

134Červenec

Die 29 iulii

S. MARTHÆ
Memoria

        
T e gratulántes pángimus, Martha, be- áta mú- li-er,
   
      






quæ meru- ı́sti sǽpi-us Christum domi recı́- pere. A-men.
     

2. Tantum libénter hóspitem
curis ornábas sédulis,
in plúrima sollícita
amóris dulci stímulo.

5. Magístri felix hóspita,
corda fac nostra férveant,
ut illi gratæ iúgiter
sint sedes amicítiæ.

3. Pascis dum læta Dóminum,
soror ac frater ávide
possunt ab illo grátiæ
vitǽque cibum súmere.

Δ. Sit Trinitáti glória,
quæ nos in domum cǽlicam
admítti tandem tríbuat
tecúmque laudes cánere. Amen.



4. Captúro mortis trámitem
dante soróre arómata,
extrémi tu servítii
vigil donásti múnera.
Die 31 iulii

S. IGNATII DE LOYOLA, PRESBYTERI

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
M agnæ cohórtis prín-ci-pem Igná- ti-um laus cóncinat,
       ֙       ֔ Ú 
8
clarum loquélis, áctibus ducem ci-éntem mí- li-tes.
→8
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. Regi suprémo cǽ- li-tum amó- re vinctus ú-nico,
        ֙   ֔ Ú
Memoria
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29. července

SV. MARTY
Památka







       

V děčně tě z duše upřı́mné, přeš
t’astná Marto, chvá- lı́me,
   

        
   

nebot’ jsi smě-la častokrát v domě svém Krista u- vı́tat. A-men.
   

2. Vzácnému hostu vroucně jsi
sloužila s péčí největší,
láska ti klidu nedala,
o mnohé ses vždy starala.

5. Teď u Pána tys návštěvou.
Dej, ať nám srdce k němu lnou,
aby zůstala pro něho
sídlem přátelství věrného.

3. Když staráš se oň pečlivě,
tvá sestra s bratrem dychtivě
sytí se jeho milostí,
stravou to žití, svatosti.

Δ. Buď sláva svaté Trojici,
že v nebeský chrám zářící
dovolí též nám vystoupit,
ji s tebou věčně velebit. Amen.

4. Pouť smrti když mu nastala
a sestra masti chystala,
tys bděla, chtějíc spolu s ní
mu přispět v službě poslední.
31. července

SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
A t’ vůd- ci velké ar- má-dy, Igná- ci, čest se vzdá-vá vždy.
     ֙
      ֔ Ú 
8
On slovy, činy bojovník, stmelil své věrné v je- den šik.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú →
  8
2. Věčné- mu Vládci bez výhrad byl oddán a s ním navždy spjat,
 
 
֙ 
 ֔ Ú
Památka

    ֙  
    ֔ Ú 
8
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clarum loquélis, áctibus ducem ci-éntem mí- li-tes.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Regi suprémo cǽ- li-tum amó- re vinctus ú-nico,
        ֙       ֔ Ú 
8
eius fovénda glóri-a nil cén-su-it iucún-di-us.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Hinc se su-ósque dé- vo-vet, urgéntis instar ágminis,
        ֙       ֔ Ú 
8
ut iura Christi víndicet, erró- ris umbras dís- si-pet.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Sancto monénte Spí- ri-tu, certam salú-tis sé-mitam
        ֙       ֔ Ú 
8
scrutátor altus sǽculis doctór-que prudens dé- no-tat.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Su-is alúmnis dís- si-ta missis in orbis lí-tora,
        ֙       ֔ Ú 
8
Ecclési-am quot éxpetit frondé- re lætam gén- ti-bus!
֔  ²

8
 Ú 
      ֔ ² Ú 
Dx. Sit Tri- nitáti gló- ri- a, quæ nos det hu-ius mí-li-tis
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
 

M

agnæ cohórtis prín-ci-pem Igná- ti-um laus cóncinat,

exémpla fortes pérsequi

in Christi honórem pér- pe-tim. A-men.

     ֙
      ֔ Ú 
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On slovy, činy bojovník, stmelil své věrné v je- den šik.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
2. Věčné- mu Vládci bez výhrad byl oddán a s ním navždy spjat,
 
 
֙       ֔ Ú 
8
po ničem v duši nezaplál, než a- by došel je- ho chval.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Zasvě- til sebe, věr- né své jako- by v če-ty ú-derné,
        ֙       ֔ Ú 
8
aby práv církve hájily a hra- deb temnot do- by-ly.
֔ ²

8
      ֔ ² Ú 
 Ú 
4. Z vnuknu- tí Ducha sva- té-ho pro do- bro lidstva ce-lého
        ֙       ֔ Ú 
8
on, moudrý vůdce, vyznačil bezpeč-né cesty v bla- hý cíl.
֔

      ֔ ² Ú   ²  Ú   8
5. Svých věr-ných druhů sku- pi-ny v dale- ké vyslal kra-jiny,
        ֙       ֔ Ú 
8
by církev mezi národy vnesla jas pravé ob-ro-dy.
֔  ² Ú

    
 ֔ ² Ú 

  8
Dx. Troji- ci bud’ vždy slá- va, dík. Kéž nám dá sí-lu mužně jít
        ֙       ֔ Ú  ֔ S

A

t’ vůd-ci velké ar-má-dy, Igná- ci, čest se vzdá-vá vždy.

za tímto Božím vojínem k větší cti Ježíšo- vě jen. A-men.
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AUGUSTUS
Die 6 augusti

IN TRANSFIGURATIONE DOMINI

 Ú S  S Ú    Ú U S Ú  S  
7

O na-ta lux de lú-mine, Iesu, redém
ptor sǽculi,
Ú
 S  ²  Ú
T Ú  S
² S    
8
dignáre clemens súpplicum laudes precésque súmere.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

2. Præ so-le vultu flámme-us, ut nix amíctu cándidus,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
in monte dignis téstibus apparu- ísti cónditor.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

3. Vates alúmnis ábditos novis vetústos cónferens,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
utrísque te di-vínitus De-um dedísti crédere.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

4. Te vox patérna cǽlitus su-um vocávit Fí-li-um,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
quem nos fidé-li péctore regem faté-mur cǽlitum.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
7
Ú
S

5. Qui carne quondam cóntegi digná-tus es pro pérdi-tis,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S
² S  
8
nos membra confer éffici tu-i be- á-ti córporis.
→

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

Festum
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SRPEN
6. srpna

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

S Ú  S 
Ú
Ú
U

S

7

ÚS



Z e světla jase zro-zený, Vyku-pite-li, JeÚžíši,
 S  ²  Ú
T Ú  S 
² S    
8
chvá-ly a náš zpěv pro-sebný slyš s pozorností nejvyšší.

 S Ú    Ú U S Ú  S   7
Ú
S

2. Nad slunce plála tvo-je tvář, když v rouchu bí-lém jako sníh
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
proměnil ses, ty Tvůrce náš, uprostřed svědků důstojných.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

3. Proro-ky nové – žá-ky své – přibrals k těm staro-zákonním,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


S 
² S  
8
a-bys je z moci ne-beské přesvědčil, že jsi Boží Syn.

 S Ú    Ú U S Ú  S   7
Ú
S

4. Z nebe se ozval Otcův hlas, žes je-ho Syn, jejž v lásce má!
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S 
² S  
8
Z ce-lé své duše každý z nás vládcem tě ne-bes uznává.

 S Ú    Ú U S Ú  S   7
Ú
S

5. Vzals kdy-si z lásky k li-dem všem na se-be tělo smrtelné;
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


S 
² S  
8
dej, at’ na svatém tě-le tvém živými ú-dy stále jsme.
→

Ú U S Ú  S   7
S Ú 
Ú
S




Svátek

ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S
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² S  
8
nos membra confer éffici tu-i be- á-ti córporis.

 S Ú    Ú U S Ú  S  
Ú
S
7

Dx. Laudes tibi nos pángimus, di-léctus es qui Fí-li-us,
ÚÚ
 S  ²  Ú
T


 S ֔ S
² S  
quem Patris atque Spí-ritus splendor revé-lat ínclitus. A-men.
5. Qui carne quondam cóntegi digná-tus es pro pérdi-tis,

Die 8 augusti

S. P. DOMINICI, PRESBYTERI
AD I VESPERAS
Sollemnitas O.P.


                   
T e patrem magnum cólimus libéntes, quem sibi fe- cit Dómi                  
 


nus sacrátum, nomine insígni propri-óque iungens píg-nora a
                      


mó-ris. 2. Sígnifer sanctæ sápi-ens cohórtis, éxcitas il-lam, gre                   
 
  
gis ut redémpti et fides vi-vat vige-átque virtus in-teme-rá-ta.
                        
 
3. Prǽdicas, instas, alacrésque fratres mittis ut cun-ctas próperent
                 
 
   
ad oras, lumen ut Christi referántque vi-tæ do- na su-pérnæ.
                        
 
4. Tu De-o fi-dus Dominíque Sponsæ, ínnocens, pau-per ni-tidúm     
               
que morum factus exémplar, rénovas ad alta pú- raque mundum.

                       →




  

Ú Ú
 S  ²  Ú
T
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S  O SVATÝCH  S 
dej, at’ na svatém tě-le tvém živými ú-dy stále jsme.

Ú U S Ú  S   7
S Ú 
Ú
S


Dx. Pějem ti chvály s nadšením, vždyt’ tys ten mi-lý Boží Syn,
Ú Ú
 S  ²  Ú
T


 S  8
² S  
jejž Otec s Duchem vzne-šeným ve slávě zje-vil věrným svým.
5. Vzals kdy-si z lásky k li-dem všem na se-be tělo smrtelné;

8. srpna

SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost OP


  ²   K         H    J     7
D nes, velký otče, tebe uctíváme, kterého sám Pán zasvětil si
      ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ² 7
v obět’; své vlastní jmé-no dal ti na zname-ní, v zá- stavu lás
   ²  K          H    J  8


ky. 2. Moudrý jsi vůdce posvátného vojska, povzbuzu- ješ ho, a         ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ²  7
by víra žila vykoupené-ho lidu a ctnost rostla ne- poru-še-ná.
    ² K          H    J   7
 
3. Kážeš, nalé-háš, bratry rozesíláš, by do všech kon-čin země
        ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ²  7
pospíchali, tam světlo Krista nesli a věčné-ho ži- vota da-ry.

   ²  K          H    J   7

4. Vždy věrný Bo-hu i snoubence Páně, nevinný, chu- dý, bělo  
     ²  K    S Ú  ֔  Ú

7
skvoucích mravů; příklady dá-váš a svět obnovu-ješ v lep-ší a
H    J 8

   ²  K          →

² 


     
               
142Srpen
que morum factus exémplar, rénovas ad alta pú- raque mundum.

                         

Dx. Glóri-æ laudes Trí-adi be-átæ, quæ tibi tan-tos státu-ens ho                
 
   
nóres, te sequi no-bis tríbu-at, datú-ra gáu- di- a cæli. A-men.
4. Tu De-o fi-dus Dominíque Sponsæ, ínnocens, pau-per ni-tidúm-

S. P. DOMINICI, PRESBYTERI
AD II VESPERAS


            
 
P ræco salú tis cǽli- cæ, quem  no men ipsum, Spı́ri-tu
   
    
    
movénte læta in ó- mina, summo di-cá-vit Prı́nci-pi.
 




        
 
2. Te corde tanto dı́vi- tem quod esset orbe láti-us,

                 
fides popóscit stré- nu-um De-i su- ı́-que vı́ndi-cem.
      
 
    
 

    
          
  
tu veritátis ı́n-tegræ aggrés-sus es certámi-na.

                
4. Venti ut sonántis ı́mpe- tu erróris umbras dı́ssipans
    




 
  
   
securi-óre Ecclé- si-am gressu de-dı́sti pérge-re.

                

3. Prudens, benı́gnus, cándi- dus, zeli sed æstu férvidus,













→









     ²  K    S Ú  ֔  Ú
1437

skvoucích mravů; příklady dá-váš a svět obnovu-ješ v lep-ší a

   ²  K          H    J 8

² 
čistší. Dx. Bud’ čest a slá-va Trojici Nejvyšší, která ti po- cty
 H          ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 7
tak veliké dává; kéž nám dopře-je následovat te-be do slávy

²  ֔ S
ne-be. A-men.
 

4. Vždy věrný Bo-hu

i snoubence Páně, nevinný, chu- dý, bělo-
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SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE

 ӥ

S
S


  S Û    Ú
7
T ys věčné spásy hlasa- tel; již jméÚ no tvé naznačuje,

ÚÚ SÚ 
        S 
8
že ty vždy Pánu ná- ležíš, jak nám Duch sva-tý zjevu-je.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
2. Víra sama si žáda- la, abys byl bo-hatý srdcem
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
širším než svět a po- soudil, co Bůh je a co ty jsi jen.
 S  S  ӥ    S Û   Ú



7
3. Vždy čistý, moudrý, laska- vý, nadšený, s ho-roucí láskou,
   Ú Ú




 S
  
Ú SÚ 
8
na cestu boje vstou-pil jsi za prav-du ne-po-ruše-nou.

   S  S ӥ    S Û    Ú →7
4. Jak mocný vichr vydal ses všech bludů stí-ny rozhánět,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
tak církvi chtěl jsi u- možnit po ces-tě bezpečné krá-čet.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
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tu veritátis ı́n-tegræ aggrés-sus es certámi-na.

                

4. Venti ut sonántis ı́mpe- tu erróris umbras dı́ssipans
    
          
   

securi-óre Ecclé- si-am gressu de-dı́sti pérge-re.
  




        
 

5. Ardóris huius ı́nti- mi fac simus et nos cómpotes,
 
                 

fidéque spem perén-niter firmé- mus ad cælésti- a.

                

6. Virı́-liter per áspe- ra da transi-gá-mus sǽculum,

                   
3. Prudens, benı́gnus, cándi- dus, zeli sed æstu férvidus,

tecum be-áti ut pér-petim De-o ca-ná-mus glóri- am. A-men.

Vel cum tono ut in Translatione S.P.N.D., vide p. 98.

   Ú Ú





S
HYMNÁŘ
   – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH Ú S Ú 
na cestu boje vstou-pil jsi za prav-du ne-po-ruše-nou.

   S  S ӥ    S Û    Ú
4. Jak mocný vichr vydal ses všech bludů stí-ny rozhánět,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
tak církvi chtěl jsi u- možnit po ces-tě bezpečné krá-čet.
 ӥ   S Û 

S
S

 

  Ú
5. Kéž i my, tvoje rodi- na, takovým žá-rem planeme,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
a vírou stále na- ději na spá- su u-pevňuje-me.

   S  S ӥ    S Û    Ú
6. Dej nám přes všechny těžko- sti statečně svě-tem procházet,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ  ֔ S
3. Vždy čistý, moudrý, laska- vý, nadšený, s ho-roucí láskou,

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

Nebo s nápěvem jako o památce Přenesení ostatků, viz str. 99.

8

145

7

8

7

8

7
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Die 10 augusti

S. LAURENTII, DIACONI ET MARTYRIS

  





 

 H    8
J

²  K   
M ártyris Christi  cólimus tri-úmphum, dona qui mun-di
 H          ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 7
peritúra spernit, fert opem nu-dis, aliménta, nummos tra- dit e
   ²  K          H    J   7

²
génis. 2. Igne torqué-tur, stábi-li tenóre cordis accén-sus súpe       ²
  K    S Ú  ֔  Ú ²  7
rat mináces ígni-um flammas in amóre vitæ semper o-pímæ.
  H    J    7
  ²



K





 
3. Spíritum sumpsit chorus angelórum, íntulit cæ- lo bene laure    ² K 
S Ú  ֔  Ú ²  7
 
ándum, ut scelus la-xet hóminum, precándo omnipo-téntem.
    ² K          H    J     7
 
4. Súpplici vo-to rogitámus ergo ómnibus, mar-tyr, véni-am pre      ² K    S Ú  ֔ Ú
 8
 ² 
 
céris, cordis ardó-res, fíde-i tená-cem us-que vi-gó-rem. Dx. Gló   ² K          H    J       7
 
ri-am Pa-tri resonémus omnes, eius et Na- to modulémur apte,
    ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ²  ֔ S
cum quibus regnat simul et cre- á-tor Spí- ri-tus almus. A-men.
Festum
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10. srpna

SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA

    ² K          H    J    8
 
S lavíme tri-umf mučedníka Páně, jenž pomí- ji- vých darů svě       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 

² 
ta nedbal, chudé odí-val, sytil, v jejich dlaně zla- t’áky scho-val.
  H    J   8
   ²



K





 
2. Je mučen ohněm, protože však v srdci plamenem ho- ří, ani ne       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 

²
pocí-tí palčivost ohně, ve své touze vroucí po plném ži-tí.
    ² K          H    J   7
 
3. Andělské sbo-ry vezmou duši jeho do nebe, kde ted’ věnec
        ² K    S Ú  ֔
 
 Ú7
slávy nosí. Kéž zbaví hříšné vin a Všemocné-ho za lidstvo
  H   7

   ²  K       

² 
pro-sí. 4. Vzýváme te-be prosbou úpěnlivou: Nám, mučední  J H          ²
  K    S Ú  ֔ 8
ku, vypros smilování, dej srdce, jež plá vírou pevnou, živou až
:






K

²




Ú

 
² 
do sko-ná-ní. Dx. Velebme vděčně všichni Boha Otce, chval   H    J          ²
  K    S 7
me i Sy- na radostnými hlasy. S oběma vládne vznešený Duch
 Ú  ֔ Ú
 ²  ֔ S
Tvůrce na věčné ča-sy. A-men.
Svátek
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Die 15 augusti

IN ASSUMPTIONE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS



G





AD I & II VESPERAS
Sollemnitas

   S
 K   

J

 7

 
áudi-um mundi, nova stella cæli, prócre-ans solem, páriÚ    S Ú K  

  S     8

ens paréntem, da manum lapsis, fer opem cadúcis, virgo Marí-a.

֔ S

A-men.
2. Te Deo factam liquet esse scalam
qua tenens summa petit Altus ima;
nos ad excélsi remeáre cæli
cúlmina dona.
3. Te beatórum chorus angelórum,
te prophetárum et apostolórum
ordo prælátam sibi cernit unam
post Deitátem.
Δ. Laus sit excélsæ Tríadi perénnis,
quæ tibi, Virgo, tríbuit corónam,
atque regínam statuítque nostram
próvida matrem. Amen.
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15. srpna

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 J   8
S


K




     
R adosti světa, tys ta nová hvězda, z níž vzešlo Slunce a zrodil
  Ú    S Ú K  

  S       8
se Tvůrce. Pomáhej slabým, podej ruku padlým, Panno nejčistší.

֔ S


A-men.
2. Bůh v tobě dal nám žebřík k rajským hradbám,
jenž Pána z nebe dolů na zem vede,
nás pak má vésti k vrcholnému štěstí
nebeských výší.
3. Andělské šiky pějí tobě díky,
s proroky spolu i sbor apoštolů
v úctě se sklání před tebou, svou Paní,
po Bohu první.
Δ. Trojici Boží budiž věčná chvála,
že hvězdným věncem zdobí, Panno tebe,
že v moudrosti své za matku nám dala
královnu nebe. Amen.
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Die 17 augusti

S. HYACINTHI DE POLONIA, PRESBYTERI

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
C hristi fidélis nún-ti- us dum præ-dicá-tor míttitur,
       ֙       ֔ Ú 
præco salútis cǽlicus late per orbem fún-di-tur.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. Ubí- que verbi sé- mi-na, rectí- que spargit lú-mina,
        ֙       ֔ Ú 
flu-unt ab ore fáculæ, vitæ corúscant ré- gu-læ.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
3. Rectas salútis sé- mi-tas dignós-que mo-res é-docet,
        ֙       ֔ Ú 
verbóque tangens ánimas ad pæ- niténdum cómmo-vet.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
4. Ab hos-te prædas é- ri-pit, dum du- ra mollit péctora,
        ֙       ֔ Ú 
cælóque dignos éfficit, dum fran-git hostis ró- bo-ra.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
5. Tibi, De-us, sit gló- ri- a in sempi-térna sǽcula;
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
Memoria O.P.

et nos Hyacínthi précibus adiún-ge cæli cœ́- ti-bus. A-men.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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17. srpna

SV. HYACINTA Z POLSKA, KNĚZE

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
K dyž věr-ný Kristův po- sel jest za ka- zate-le po-volán,
  ֙ 
 
     ֔ Ú 
8
roznáší blahou spásy zvěst dale- kým světa kon-či-nám.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
2. Símě slov všude roz-sé-vá, zář Pravdy v proudech rozlévá,
        ֙       ֔ Ú 
8
plameny z úst mu šlehají, zása- dy ži-tí trys-ka-jí.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
3. Přímým vždy cestám ke spá-se učí a mravům šle-chetným,
        ֙       ֔ Ú 
8
pokání každý oddá se, koho se jen tkne slo- vem svým.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
4. Tvrdá hrud’ měkne ja- ko vosk, nepří- tel vzdá se ko-řisti
        ֙       ֔ Ú  8
a když v něm zlomí vzdor a zlost, pak pro nebe jej za- jistí.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
5. Bud’ slá- va tobě, Bo- že náš, po vše- chny vě-ky v každý čas.
    ֙
 
8
      ֔ Ú 
Památka OP

֔ S

Nás k prosbám Hy-acintovým připoj i v nebi k sbo- rům svým.
A-men.
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Die 20 augusti

S. BERNARDI, ABBATIS ET ECCLESIÆ DOCTORIS

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
B ernárde, gemma cǽ- li-tum, laudes, tibi quas pángimus,
       ֙       ֔ Ú 
in nostra verte gáudi-a salú- tis atque mú- ne-ra.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
2. Te Chris-tus ussit ín- ti-mo dilec-ti-ó-nis vúlnere
        ֙       ֔ Ú 
Memoria

8
8
8
8

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Almus dedit te Spí- ri-tus os ve- ri-tá-tis pró-flu-um
        ֙       ֔ Ú 
8
et angelórum pábuli arcá- na mella pró- fe-rens.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Amó- ris æstu cán-di-di te Vir-go Ma-ter ímbu-it,
        ֙       ֔ Ú 
8
quam nemo te facúndi-us vel præ- dicávit ál- ti-us.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Te quæ- si-érunt ár- bi-trum reges, magístri, prǽsules,
        ֙       ֔ Ú 
8
cultórque solitúdinis fama replésti sǽ- cu-lum.
→
֔ ²

8
      ֔ ² Ú 
 Ú 
Dx. Sit Tri- nitáti gló- ri- a, quæ se vidéndam lárgi-ens,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
Sponsǽque fecit próvidus scutum, colúmnam, lámpa-da.
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20. srpna

SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE

       ֔ ² Ú
B ernarde, nebes per- la jsi;
  ֙
  

֔ 

Památka

²  Ú 

8

     ֔ Ú 
8
obrat’ nám v radost ze spásy a k vět-ší věčné od-měně.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
2. Kristus tvé srdce po- ra-nil, když lás-ky šíp v ně vetkl hloub,
        ֙       ֔ Ú 
8
v moudrosti z tebe učinil štít cír-kve, světlo, moc-ný sloup.
    
  ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
3. Tebe nám vznešený Duch dal, bys prou-dy pravdy rozléval,
        ֙       ֔ Ú 
8
a nektar stravy nebeské rozná- šel v kraje po- zemské.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Panen-ská Matka v ni- tru tvém žár čis-té lásky rozní-tí,
        ֙       ֔ Ú 
8
nikdo ji s větším zápalem nechvá- lil dosud než- li ty.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Pastý- ři, mistři, vlád-co-vé hleda- li často ra-dy tvé.
        ֙       ֔ Ú 
8
Tys, poustevníku, jménem svým zářil jak maják sta- le-tím.
→
֔


8
²

²
֔
Ú
      
 Ú  
Dx. Troji- ci sláva, čest i dík, že v nes-mírné své štědrosti
        ֙       ֔ Ú  ֔ S


chvály, jež dnes ti pě-jeme,
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       ֙       ֔ Ú 
8
cultórque solitúdinis fama replésti sǽ- cu-lum.
֔ ²

8
      ֔ ² Ú 
 Ú 
Dx. Sit Tri- nitáti gló- ri- a, quæ se vidéndam lárgi-ens,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
5. Te quæ-si-érunt ár-bi-trum reges, magístri, prǽsules,

tecum benígna gáudi-o nos det perénni pér- fru-i. A-men.
Die 22 augusti

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS REGINÆ

   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.
→
   S  Ú       ²  S  
8
5. Regnátrix mater ómni-um, vota comple fidé-li-um,
S Ú Ú

Memoria



  

 

֙       ֔ Ú 
Tys, poustevníku, jménem svým zářil jak maják sta- le-tím.
֔  ²

      ֔ ² Ú 
 Ú  
Dx. Troji- ci sláva, čest i dík, že v nes-mírné své štědrosti
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
5. Pastý- ři, mistři, vlád-co-vé hleda- li často ra-dy tvé.
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8

a do- jít věčných ra- dostí. A-men.
22. srpna

PANNY MARIE KRÁLOVNY

   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

²  S  


S


8


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  



8
S


5. Královno, matko dětí svých, splň snažné prosby vě-řících.
 S Ú


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

   S Ú Ú S     S  Ú S ² 
156Srpen8
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.
Die 23 augusti

S. ROSÆ FLORES SEU DE LIMA,
VIRGINIS, SODALIS LAICÆ

 S ²    

 

   Ú 

Memoria O.P.

 ²    ֔
  
S

Ú
S



eiúsque laudes cóncinant a solis ortu ad Hésperum. A-men.

T

ellúris omnes íncolæ plaudant Rosæ sollémni-is,

2. Hæc a paréntis úbere
prævénta donis grátiæ
Deóque plena, víndicem
armávit in se déxteram.

4. Nunc læta pœniténtiæ
largo potítur prǽmio,
novúmque psállit cánticum,
Agni sequens vestígia.

3. Miris modis innóxios
afflíxit artus, spíneis
cinxit coróllis vérticem,
cibósque felle pólluit.

Δ. Horum Datóri múnerum
sit laus decúsque pérpetim,
qui trinus unus ómnia
regit Deus per sǽcula. Amen.

8

  S Ú

Ú S     S  Ú S ²
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4. Královno svatá, k prosbě tvé druží se sbo-ry ne-beské.



   ²  S  
 S  Ú  
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


Kéž obměkčen tvou přímluvou Pán zahrne nás láskou svou.

8
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8
8
8

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

SV. RŮŽENY FLORESOVÉ NEBOLI Z LIMY,
PANNY, TERCIÁŘKY

S  ²   

   Ú  

Památka OP

  

N

 Ú 

Růženě chválu zpí-vejte

 S  ²     ֔ S

árody všechny jásejte, snášejte růže ze zahrad,

2. Od prsu takřka matčina
dotčena dary milosti
a plna Boha nadšená
zjednává duchu vítězství.
3. Nevinné údy mučila,
rozličný způsob volila,
čelenku z ostnů stočila,
žlučí si jídlo polila.

z východu slunce na západ. A-men.
4. Kajícnost už ji nebolí,
odměny štědré dochází,
již novou píseň hlaholí
všude Beránka provází.

Δ. Dárci všech těchto milostí
buď chvála s neustálou ctí,
vše Trojí Jeden s moudrostí
řídí přes čas do věčnosti. Amen.

8
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Die 28 augusti

S. AUGUSTINI, EPISCOPI ET ECCL. DOCT.

  S SÚ      

Festum O.P.

M


 H 

      :

   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

  7
  Ú S   U   Û   




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


    Ú S   

S
Ú

 S

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      
 Û

S    8
ad pátri-am.
   →
Ú S 7
impé- ri-um; Trinitáti laus et
   

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

Dx. Regi regum salus, vita, decus, et

HYMNÁŘ – VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

159

28. srpna

SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

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
 
  
 S SÚ    8
Svátek OP

   

 H 

til, v tvých o Písmu

    



 

Ú S  7

promluvách. 3. To, co bylo dříve tem-

Û            Ú 7

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


S


   
 S S Ú  
jsi vytvořil. 4. Pro své bratry sestavil jsi řeholi svou po       Ú S   U   Û   
8
svátnou; kdo podle ní s láskou žije, kráčí cestou královskou,
  Ú S →





 
   8


ve tvých stopách, svatý vůdce, dosáhne vlast nebeskou.
  H     
8
  U 



né, ty jsi pro nás zpří- stupnil, nám též ze slov Spa-si- te-

     Ú S  

Û  
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8

  
nent régi-am atque tu-o sancto duc-tu réde-unt ad pátri-am.
H     
    Ú S 7
  S S Ú      
scri-bis ré- gulam, quam qui a-mant et se- quúntur vi-am te-

    7


 

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

Dx. Regi regum salus, vita, decus, et impé- ri-um; Trinitáti laus et

nó-rum cívi-um. A-men.

Die 29 augusti

IN PASSIONE S. IOANNIS BAPTISTÆ
Memoria

            
P ræcéssor almus gráti-æ et veritá-tis ángelus,
       

       

lucérna Christi et pérpetis
2. Prophetíæ præcónia,
quæ voce, vita et áctibus
cantáverat, hæc ástruit
mortis sacræ signáculo.

3. Nam nascitúrum sǽculis,
nascéndo quem prævénerat,
sed et datórem próprii
monstráverat baptísmatis,

evangelı́sta lúminis. A-men.
4. Huiúsce mortem innóxiam,
qua vita mundo est réddita,
signat sui præságio
baptísta martyr sánguinis.
Δ. Præsta, Pater piíssime,
sequi Ioánnis sémitas,
metámus ut pleníssime
ætérna Christi múnera. Amen.



  

    Ú S   U   Û   
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svátnou; kdo podle ní s láskou žije, kráčí cestou královskou,
  Ú S





 
   8


ve tvých stopách, svatý vůdce, dosáhne vlast nebeskou.
 H       8





 
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
jsi

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

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

UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE

P





Památka

        

         

ředchůdce vzácný milostı́



  

    

a posel pravdy, radosti,



jak maják Kristův vrhal proud věčného světla do temnot. A-men.
2. Prorockou zprávu hlásal všem
4. Smrt Páně nevinnou, jež nám
slovy i skutkem, životem
vrátila život, Křtitel Jan,
a potvrdil ji vzápětí
Mučedník krve, proroctvím
své svaté smrti pečetí.
oznámil učedníkům svým.
3. Toho, jejž zrodem předešel
a jenž se věkům zrodit měl,
ohlásil označuje ho
za původce křtu pravého.

Δ. Laskavý Otče, dej nám všem,
kdo ve stopách jdem za Janem,
ať smíme sklízet s jásotem
Kristových darů věčnou žeň.
Amen.

162Září

SEPTEMBER
Die 3 septembris

S. GREGORII MAGNI, PAPÆ ET ECCLESIÆ DOCTORIS

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
A ngló- rum iam após-to-lus, nunc angeló-rum só-ci-us,
   ֙
 
      ֔ Ú 
8
ut tunc, Gregóri, géntibus, succúr-re iam credén- ti-bus.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Tu lar-gas opum có- pi- as omnémque mundi gló-ri-am
        ֙       ֔ Ú 
8
spernis, ut inops ínopem Iesum sequáris prín-ci-pem.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Te cel-sus Christus pón-ti-fex su-æ præfert Ecclé-si-æ;
        ֙       ֔ Ú 
8
sic Petri gradum pércipis, cuius et normam sé- que-ris.
֔

8
      ֔ ² Ú   ²  Ú  
4. Scriptú- ræ sacræ mýs- ti-ca mire solvis ænígmata,
        ֙       ֔ Ú 
8
excélsaque mystéri-a te do- cet ipsa Vé- ri-tas.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. O pón-tifex egré- gi- e, lux et decus Ecclé-si-æ,
        ֙       ֔ Ú 
8
non sinas in perículis quos tot mandátis ín-stru-is.
→
֔ ² Ú
֔


²
8
Ú



 
   
Memoria
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ZÁŘÍ
3. září

SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
A ngli- e apošto- le, již s andě- ly v ne-bi bla-žen dlíš,
   ֙
  
      ֔ Ú 
8
Řehoři, stůj zas jako dřív při ná- rodech už vě- ří-cích.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. Bohat-stvím, světa nád-he-rou a je- ho slá-vou veškerou
        ֙       ֔ Ú 
8
pohrdáš, abys v ži-tí svém šel chud za chudým Je- ží-šem.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Kristus, velekněz nej- vyšší, v čelo církve tě povýší,
        ֙       ֔ Ú 
8
po Petru stolec přejímáš i je- ho zásad věr- ně dbáš.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Vylo- žit umíš mis- tr-ně výro- ky Písma ta-jemné,
        ֙       ֔ Ú 
8
a sama Pravda učí tě pronik-nout v taje u- kry-té.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
5. Ty ve- leknězi vý- tečný, výkvě- te, svě-tlo církevní,
        ֙       ֔ Ú  8
nás v nebezpečí nezanech, když dbáš nás ve svých pří- ka-zech.
→
֔ ² Ú

8
²

֔



Ú
   
  
Památka

        ֙       ֔ Ú 
164Září8
non sinas in perículis quos tot mandátis ín-stru-is.
֔ ² Ú

8
 
      ֔ ² Ú 
Dx. Sit Pa- tri laus ingé- ni-to, sit de- cus Unigé-nito,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
5. O pón-tifex egré- gi- e, lux et decus Ecclé-si-æ,

sit utri-úsque pári-li

maiés-tas summa Flá- mi-ni. A-men.
Die 8 septembris

IN NATIVITATE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
Festum

          




 
B
e-áta De- i génetrix, nitor humá- ni géne- ris,
      
             

per quam de ser- vis lı́be- ri lucı́sque sumus fı́-li- i;

            


   
2. Marı́-a, vir-go régi-a, David stirpe progéni- ta,
      
             

non tam patér- na nóbi- lis quam dignitáte súbo-lis,

            

 
   
3. Tu nos, avúl-so véteri, complánta no- vo gérmi- ni;
      

            

per te sit ge- nus hómi- num regále sacer-dóti- um.

            

 
  
4. Tu nos culpá- rum néxibus sacris absól-ve préci- bus;
            
   
   

tu-a promén- tes méri- ta ad cæli transfer prǽmi- a.
→

            


 
  
Dx. Sit Trini- tá- ti glóri-a, o Virgo no- bi-lı́ssi- ma, quæ te


    ֙
      ֔ Ú  1658
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nás v nebezpečí nezanech, když dbáš nás ve svých pří- ka-zech.
֔ ² Ú

8
      ֔ ² Ú 
  
Dx. Nezro- zenému Ot-ci čest i Sy- nu, jenž jediný jest,
        ֙       ֔ Ú  ֔ S


5. Ty ve- leknězi vý- tečný, výkvě- te, svě-tlo církevní,

bud’ rovnému jim Plameni

moc, ú- cta, stejné kla- ně-ní. A-men.
8. září

NAROZENÍ PANNY MARIE
Svátek

            



 
  
B
lažená Bo- žı́ Rodičko, záři-vá lid-stva hvězdič-ko,
      
             

v tobě jsme, dřı́v otroci tmy, synové světla svobodnı́.

            






2. Královská dce- ro, Mari-a, vyšla jsi z ro- du Davi- da,
     
              

vı́c nežli slav- ným rodem svým slavná jsi Dı́tkem vzneše-ným.

            

 
    
3. Když zlomi- la se uschlá snět’, nás na-roubuj na nový štěp,
      
              
v tobě bud’ lid- ské pleme- no v královské kněžstvo změně-no.

            

 
   
4. Nás přı́mluva- mi mocnými z osi-del hřı́- chu vytrh-ni,
      
             

a za osla- vu zásluh tvých nás odměň štědře v nebe-sı́ch.

→
            
 


   
Dx. Trojici bud’ čest nejvyššı́, že v tobě, Pan-no nejčis-tšı́, nám


4. Tu nos culpá- rum néxibus sacris absól-ve préci- bus;

            
   
   
166Září

tu-a promén- tes méri- ta ad cæli transfer prǽmi- a.


            
 
 
  
Dx. Sit Trini- tá- ti glóri-a, o Virgo no- bi-lı́ssi- ma, quæ te
   
                
su-ó- rum múne- rum thesáurum dat mag-nı́-fi-cum. A-men.
Die 13 septembris

S. IOANNIS CHRYSOSTOMI,
EPISCOPI ET ECCLESIÆ DOCTORIS


                  
L  aude te cives súperi corónant, magne Io-ánnes, soci-úsque
               


Memoria

noster iúngitur cantus, generóse præsul, celse magı́ster. A-men.
2. Aureo profers veheménter ore
verba quæ dives facilísque amóris
vena progígnit, fériunt vel acri
vúlnere noxas.
3. Ipse virtútum spéculum nitéscis
ac tuæ plebi méritis corúscas,
ómnibus, Pauli velut æmulátor,
ómnia factus.
4. Nemo te frangit, nihil imperántum
te domant iræ rutilǽque honórem
óbtines palmæ venerándus exsul,
péctore martyr.
5. Nunc tuis valde précibus iuvémur,
ut Dei sedem céleres petámus,
dúlcibus tecum sonitúri amóris
vócibus hymnos. Amen.

4. Nás přı́mluva- mi mocnými z osi-del hřı́- chu vytrh-ni,

      
     
 TEXTY
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a za osla- vu zásluh tvých nás odměň štědře v nebe-sı́ch.

            
 

    
Dx. Trojici bud’ čest nejvyššı́, že v tobě, Pan-no nejčis-tšı́, nám
    
                
vzácný po- klad věnu- je, jenž nade všechny skvosty je. A-men.
13. září

SV. JANA ZLATOÚSTÉHO,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

 
               
O bča né nebes  pějı́ chvály k cti tvé, veliký Jene, a k nim náš
           


Památka

zpěv hlasný družı́ se, slavný učiteli cı́rkve, biskupe jasný.
2. Z tvých zlatých úst zní mocná slova tvoje,
plynoucí lehce z bohatého zdroje
Atvémen.
lásky, i když bičují zlé jevy
ostrými šlehy.

 

3. Zrcadlem ctností věřícím vždy byl jsi,
dobrými skutky příklad lidem dáváš,
ač i ty, jako svatý Pavel kdysi,
všem se vším stáváš.
4. Nic nezlomí tě, před hněvivým vládcem
necouvneš nikdy, až vyhnanče ctěný,
v nebi ti předá, mučedníku srdcem,
Pán věnec cenný.
5. Pomáhej dnes nám přímluvami svými,
ať dojdem šťastně v Boží sídlo věčné,
abychom pěli s tebou sladké hymny
své lásky vděčné. Amen.
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Die 14 septembris

IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS



  S H    

֔ ²

      S ²
S

Festum



7

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     ֔      

²
S ²S 
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

V

exíl la re- gis pró- de-unt, fulget crucis mysté-ri-um,
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14. září



POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

S H 

֔  ²       S ²
8

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

H T    
S

²




 8
 
²
S

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

H     ֔      
S

S ² 8
S² S
² 

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

  

Svátek

H T    

²
S
7




 S ² S 
  ²
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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,

Die 15 septembris



BEATÆ MARIÆ VIRGINIS PERDOLENTIS

  H         ²




 
8
 

S ancta mater, istud agas, Crucifíxi fige plagas cordi me-o vá
  H         8





 


lide. 2. Tu-i Nati vulneráti, tam dignáti pro me pati pœnas mecum
  7








     
² 
dí-vide. 3. Fac me vere tecum flere, Crucifíxo condolére, donec
 ;

ӥ 








  
²
e- go víxero. 4. Iuxta crucem tecum stare ac me tibi soci-áre
  ӥ 
7
²



   

Memoria

     →
  7

5. Virgo vírginum præclára, mihi iam non sis amára; fac me tecum
   

in planctu desídero.



H T    

²
S




 S ² S  1717
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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,

15. září



PANNY MARIE BOLESTNÉ

  H         8




 
  

S vatá Matko, rány tvého Pána ukři-žovaného vtiskni navždy

  H    7




²  
 
  

v srdce mé. 2. Díl muk tvého laskavého Syna pro mne zmučené    
   
 7


²  



ho dovol nésti ta-ké mně. 3. Dej, at’ celým srdcem vřelým Ukři        ӥ   
 
 
²
8
žovaného želím do nejdel-ší smr-ti své. 4. Pod křížem chci s te   ӥ 




7





²



bou státi, spolu s tebou toužím lkáti z duše věr-né, upřímné.
→
           
  7



 
5. Panno panen, jasná Paní, nezamítej moje přání, dej, at’ žal tvůj
Památka



 ӥ 
7
 ²
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           7
5. Virgo vírginum præclára, mihi iam non sis amára; fac me tecum
 S 
   
        
 8
plángere. 6. Fac ut portem Christi mortem, passi-ónis fac me sor          
     S
tem et plagas recólere. 7. Fac me plagis vulnerári, cruce hac ine-7
         8
 






 
bri-ári et cru-óre Fí-li-i. 8. Flammis urar ne succénsus, per te,
  H  
    

    7




   
Virgo, sim defénsus in di-e iudíci-i. 9. Christe, cum sit hinc exí 8
     H     



   

re, da per matrem me veníre ad palmam victóri- æ. 10. Quando
 H                   

   ֔ S
cor-pus mori-étur, fac ut ánimæ donétur paradísi glóri- a. A-men.
in planctu desídero.



    



 ӥ
   ² 7
173

 
bou státi, spolu s tebou toužím lkáti z duše věr-né, upřímné.
           

      7
5. Panno panen, jasná Paní, nezamítej moje přání, dej, at’ žal tvůj
 S
            
7
prožívám. 6. At’ smrt Páně sílu dá mně nést kříž svůj vždy ode
      :

  S  


 
vzdaně na památku jeho ran. 7. At’ mne každý bol s ním sblíží,
  7
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               8
la mne nezachvátí, budeš-li ty při mně státi, svatá Panno, v soud  H  
  
         7
ný den. 9. Dej mi, Kris-te, po smr-ti mé, at’ mne tvoje Matka
  H  
  
  :









  
přijme do tvé slávy vítěz-né. 10. Až se o- ctnu tělem v hrobě,
    H     
        ֔ S
dej mé du-ši v oné době blaho říše nadhvězdné. A-men.
 

at’ mám lásku k jeho kříži. Svatou krví zpit at’ jsem. 8. Žár pek-
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Die 16 septembris

S. LUDMILÆ, MARTYRIS

       S   S Ú  Ú
T erris Bohémis ínsitus Lúdmila palmes cǽlicus,
     ӥ

    ֔ S
Memoria non obligatoria

ave, benígna pátri-æ mater parénsque mártyrum. A-men.
2. En grata es arbor fértilis,
5. Ut agna corpus cándida
florens perénni grátia,
cædi lubénter pórrigis;
ornáta palmæ fróndibus
insóntis instar víctimæ
rosæ et decóre fúlgido.
occúmbis, ut firmes fidem.
3. Ad astra dux et ángelus
natum trahébas fílii;
lumen fovébas spléndidum,
throno Bohémo príncipem.
4. Gregi patróna párvulo,
sacro colúmna cœ́tui,
aras colébas sédula,
opem ferébas índigis.

6. Tua hinc ovántes glória
Deum canámus cármine,
qui matris hunc nostræ diem
fecit triúmpho nóbilem. Amen.

7
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16. září

SV. LUDMILY, MUČEDNICE

Nezávazná památka (v Čechách: Památka)

      
       
L udmilo, révo, v půdu Čech z nebeských vinic štı́pená,
       
   
    

prolilas mučednickou krev, své země matko vznešená. A-men.
2. Jak plodný, ušlechtilý kmen
5. Ovečko tichá, bělostná,
milostí stále rozkvétáš,
své tělo kladeš na oltář
palma tě zdobí s vavřínem
a jako oběť očistná
a z rudých růží věnec máš.
svou smrtí víru podpíráš.
3. Mladého vnuka, anděla,
vedla jsi cestou k nebesům,
chráníc to světlo přeskvělé,
na které čekal český trůn.
4. Své malé stádo stále chraň,
záštito duší pokorných,
kterás tak milovala chrám
a bylas matkou ubohých.

6. Kvůli tvé slávě zpěvem svým
dnes Boha chvalme s jásotem,
že naší matky vítězstvím
proslavil navždy českou zem.
Amen.
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Die 18 septembris

S. IOANNIS MACIAS, RELIGIOSI
Memoria O.P.

   



L audem be-áti sérvuli ad Trinitátis gló- ri-am

     
        

sanctæ caná-mus súppli-ces, quæ dat corónam tés-tibus. A-men.
 

    

2. Advérsa mundi pértulit,
calcávit eius próspera,
in caritátis grátia
semper manens ditíssimus.

4. O vir beáte, quǽsumus,
nobis fave poscéntibus;
confer boni solátia
vitæ parándo prǽmia.

3. Spernens opes cum cásibus
mundi, supérnis ínstitit,
liber cadúcis éxiit
nil ámbiens ex ínfimis.

Δ. Sit Trinitáti glória,
virtus, honor per sǽcula,
quæ nos beátis cǽlitum
semper iuvet suffrágiis. Amen.

Die 26 septembris

SS. DOMINICI IBAÑEZ DE ERQUICIA, PRESBYTERI,
ET SOCIORUM, MARTYRUM IN IAPONIA

       S    S ÚÚ
F idélis martyr Dómini, Laurénti, qui cru-óribus
 
   ӥ      ֔ S

Memoria O.P.

baptísmi et Agni fœ́dera sacrásti firmo péctore. A-men.
2. Nunc es cum Christo párticeps 3. Præclárus pacis núntius,
tuísque almis Sóciis
occísus Nagasákii,
et crucis et victóriæ
horróres belli et lácrimas
in beatórum número.
a cunctis pelle pópulis.

7

→
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18. září

SV. JANA MACIASE, ŘEHOLNÍKA

   S              
K e slávě svaté Trojice, jež dává věnce ví- tězné,
   Ú S  ²          ֔ S

chválu toho-to svaté-ho služebníka dnes zpí- vejme. A-men.
Památka OP

2. Příkoří světa snášel rád,
na jeho prospěch nedbal nic,
však v lásce plné milostí
on bohatší byl mnohem víc.

4. Přej našim prosbám v každý čas,
prosíme, světče blažený,
dobrými dary potěš nás,
dej dojít věčné odměny.

3. Majetkem světa pohrdal,
usiloval o nebeský,
na ponížení nic nedbal,
osvobozen od marností.

Δ. Trojici Svaté sláva buď,
čest, moc i chvála na věky;
na nebešťanů přímluvu
kéž pomáhá nám z nebe vždy.

8

26. září

SV. DOMINIKA IBANĚZE Z ERQUICIA,
A DRUHŮ, JAPONSKÝCH MUČEDNÍKŮ

     S    S Ú  Ú
7
V ěrný mučedníku Páně, Vavřinče, jenž jsi krví svou
 
   ֔ S
   ӥ





Památka OP

statečně smlouvu potvrdil, s Beránkem na křtu sjednanou. A-men.
2. Nyní máš spolu s přáteli
3. Byl jsi známý posel míru,
účast na kříži Kristově,
v Nagasaki umučený;
též i na jeho vítězství,
vzdaluj ode všech národů
jež s blaženými pojí tě.
válečné hrůzy a slzy.→
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4. In nos, benígnus, réspice
hic viatóres éxules;
labántes pedes dírige
ad rectas Dei sémitas.

5. Te confitémur, Dómine,
vivéntis Dei Fílium,
qui pandis in martýrio
virtútem tui Spíritus. Amen.

Die 28 septembris

S. VENCESLAI, MARTYRIS,
PATRONI PRINCIPALIS NATIONIS
AD I & II VESPERAS
Sollemnitas


   S  S ӥ    S Û    Ú
S alve, decus Bohémi- æ,  flosÚ prínci-pum, flos cǽli-tum:
 Ú Ú S Ú
        S 

voces benígnus éx-cipe te laú-di-bus ca-nénti-um.

   S  S ӥ    S Û    Ú
2. Aurum supérstes régi- um quondam ge-ré-bas crínibus:
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
letho perémptum lú- cida nunc te co-ró-nant síde-ra.
 ӥ
  S S
  S Û    Ú

7

8

7

8

7

   Ú Ú





S

Ú S Ú 
 
8
nunc mélior ambit púr-pura, tu-o ru-bens de sángui-ne.
 ӥ   S Û 

S
S



 Ú

7
4. Quales memor Bohémi- a grates re-péndes Dómino?
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
Quam pauca tecum prín-cipem sortí- ta re-gna márty-rem!
 ӥ 
→
   S  S
  S Û    Ú
7


3. Velábat olim fúlgi- do profúsa ve-stis múrice:

5. Te nunc, Redémptor, quǽsu- mus, tanti du-cis consórti-o
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4. Laskavě na nás pohlédni:
jsme na cestě jak vyhnanci,
veď naše kroky nejisté
na přímé Boží cesty vždy.
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5. Tebe, Pane, vyznáváme,
živoucího Otce Syna,
jenž v mučednictví zjevuješ
sílu a moc svého Ducha. Amen.
28. září

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 ӥ

 S Û   7

ne-bes výkvěB ud’ pozdraven, Čech kleno- te, všech kní žat,
 Ú Ú
 Ú        S 
Ú SÚ 8
te, vyslechni vlídně zpěv, jenž zní k tvé chvá- le v do-bě večer S  S  ӥ    S Û   Ú
 


7
ní. 2. Za živa jasné čelo tvé zdobilo zla-to královské.
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
Po smr-ti kolem če- la máš ze zá- ři-vých hvězd svato-zář.
 S  S  ӥ    S Û   Ú



7
3. Kdysi ti purpur boha- tý od hlavy splý-val po paty.
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú
8
Ted’ zdobí tě nach nád-herný tvou sva- tou kr-ví zbarvený.
ӥ
S

S

 
  S Û    Ú
7
4. Jak chcete, Čechy, vyjádřit za všechno Bo-hu svému dík?
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
Jak málo zemí moh-lo mít kníže- te, jenž je mučedník.
 ӥ 
→
   SS
  S Û    Ú
7
 

 S 

S



5. Vykupiteli, slyš náš hlas: S knížetem tímto navždy nás,

   Ú Ú





S
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Ú S Ú 
8
  
Quam pauca tecum prín-cipem sortí- ta re-gna márty-rem!
 ӥ 
   S  S
  S Û    Ú
7
5. Te nunc, Redémptor, quǽsu- mus, tanti du-cis consórti-o
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú  ֔ S
4. Quales memor Bohémi- a grates re-péndes Dómino?

iungas precántes sér-vulos in sempi-térna sǽcu-la. A-men.
Die 29 septembris

SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS
ARCHANGELORUM

   H    J  8
²  K      
A ngelum pa-cis Mícha-el ad istam, Christe, demít-ti ro         ²
  K    S Ú  ֔ 8
gi-támus aulam, cuncta quo cre-bro veni-énte crescant prós  :
 Ú





K

²




 ² 
 
pera no-bis. 2. Angelus fortis Gábri-el, ut hostem pellat an H    J          ²
  K    S Ú  7
tí- quum, vólitet supérne, sǽpi-us templum cúpi-ens favéndo
;
 ֔ Ú





K

²




 
 ² 
ví- sere nos-trum. 3. Angelum no-bis médicum salútis mitte
  H    J          ² K    S Ú 7
 
de cæ- lis Rápha-el, ut omnes sanet ægró-tos paritérque nos  ֔ Ú
   ²  K    7
 ² 

tros dí- rigat actus. 4. Christe, sanctó-rum decus angelórum,
    H    J          ²
→
  K    S 7
adsit illó- rum chorus us-que nobis, ut simul tandem Trí-adi per
 Ú  ֔ Ú
 ²  ֔
  

Festum

   Ú Ú





S
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Jak málo zemí moh-lo mít kníže- te, jenž je mučedník.
 ӥ 
   SS
  S Û    Ú
5. Vykupiteli, slyš náš hlas: S knížetem tímto navždy nás,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ  ֔ S

4. Jak chcete, Čechy, vyjádřit za všechno Bo-hu svému dík?

8
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7

pokorné služební- ky tvé, at’ sblí- ží ne-be zá-ři-vé. A-men.
29. září

SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANDĚLŮ
Svátek

                     
 
A nděla mí-ru, Micha-ela, Kriste, prosíme, seš-li v náš
                  
 

chrám, at’ se jistě příchodem je-ho častým hojně mno-ží v nás
 

 






       
  

dary Bo-ží. 2. Statečný anděl Gabri-el, náš vůdce, at’ od nás
                        
 
vzdá- lí pradávného svůdce a navštěvu-je často naše chrá-my
 
  














 
 
a svůj lid chrá-ní. 3. At’ z nebe přijde lékař naší spásy, Rafa                       
 
el, an-děl, zvláště v tyto časy uzdravit cho-ré, všechny naše či   
           
  

ny vést vnuknu-tí-mi. 4. Kriste, ty skvoste všech andělů v ráji,
                   →
      
dej, at’ nám stá- le ve všem pomáhají, abychom sva-té Trojici
      
   

  ֔ Ú
   ²  K    7
 ² 
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tros dí- rigat actus. 4. Christe, sanctó-rum decus angelórum,
    H    J          ²
  K    S 7
adsit illó- rum chorus us-que nobis, ut simul tandem Trí-adi per
 Ú  ֔ Ú
 ²  ֔ S
ævum cár- mina de-mus. A-men.
de cæ- lis Rápha-el, ut omnes sanet ægró-tos paritérque nos-

Die 30 septembris

S. HIERONYMI, PRESBYTERI ET ECCL. DOCT.

       









  
F  estı́va cánimus laude Hierónymum, qui nobis rádi-at sidus ut
                


éminens doctrı́næ méri-tis ac simul áctibus vitæ fortis et ásperæ.
Memoria

  

A-men.
2. Hic verbum fídei sánctaque dógmata
scrutándo stúduit pándere lúcide,
aut hostes, véhemens ut leo, cóncitus
acri voce reféllere.
3. Insúdans álacer prata viréntia
Scriptúræ cóluit cǽlitus éditæ;
ex his et lócuples dúlcia prótulit
cunctis pábula grátiæ.
4. Desérti cúpiens grata siléntia,
ad cunas Dómini pérvigil ástitit,
ut carnem crúcians se daret íntime
Patri munus et hóstiam.

→

   
           
   TEXTY
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 O SVATÝCH
ny vést vnuknu-tí-mi. 4. Kriste, ty skvoste všech andělů v ráji,
                       
 
el, an-děl, zvláště v tyto časy uzdravit cho-ré, všechny naše či-



         

vždy s ni-mi moh-li pět hymny. A-men.

dej, at’ nám stá- le ve všem pomáhají, abychom sva-té

Trojici

30. září

SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE

    









   
D
nes Jeronýmu zpěv svátečnı́ zaznı́vá, nebot’ se jasně skvı́
           
 

      
jak hvězda zářivá, učenı́m a činy života přı́sného, záslužných skut     
Památka

ků plného. A-men.
2. Posvátná dogmata, jimž víra učí nás,
studuje, aby v ně svým slovem vnesl jas,
jindy jak mocný lev nepřátel výpady
sráží bystrými vývody.
3. Úhory Písma též horlivě vzdělává,
s nebeskou pomocí vbrzku je vydává,
aby z nich bohatou a požehnanou žeň,
milostí připravil nám všem.

4. Jat touhou po klidu, jejž skýtá pustina,
v místech, kde zrozen Pán, stane a rozjímá,
tělo umrtvuje, vroucně je zasvětí
věčnému Otci k oběti.

→
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5. Tanti nos, pétimus te, Deus óptime,
doctóris précibus dírige, cónfove,
ut lætas líceat nos tibi in ómnia
laudes pángere sǽcula. Amen.

OCTOBER
Die 2 octobris

SS. ANGELORUM CUSTODUM
Memoria

      









     
C ustódes hóminum psállimus ángelos, natúræ frági-li quos
                
 

Pater áddidit cæléstis cómites, insidi-ántibus ne succúmberet
   

hóstibus. A-men.
2. Nam quod corrúerit próditor ángelus,
concéssis mérito pulsus honóribus,
ardens invídia péllere nítitur
quos cælo Deus ádvocat.
3. Huc, custos, ígitur pérvigil ádvola,
avértens pátria de tibi crédita
tam morbos ánimi quam requiéscere
quicquid non sinit íncolas.
Δ. Sanctæ sit Tríadi laus pia iúgiter,
cuius perpétuo númine máchina
triplex hæc régitur, cuius in ómnia
regnat glória sǽcula. Amen.
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5. Kéž, Bože, vede nás a chrání ruka tvá,
vždyť tento učitel se za nás přimlouvá,
abychom směli ti pět písně radosti
po všechny věky věčnosti. Amen.

ŘÍJEN
2. října

SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
Památka

   









    
T  ed’ strážným andělům zpı́vejme pı́seň chval, je Otec nebes  
           
 

ký nám, křehkým lidem dal za věrné průvodce, by nepřátelé zlı́

         

nás do záhuby nestrhli. A-men.
2. Když totiž proradný anděl se zřítil z hvězd
a mu propůjčených všech výsad zbaven jest,
chce strhnout do zkázy, závistí stále štván,
ty, které do nebe zve Pán.
3. Proto sem přispěchej, bedlivý strážce náš,
a odvrať od vlasti, kterou vždy chránit máš,
jak mravní zkaženost, tak vše, co může klid
jejích občanů ohrozit.
Δ. Ať svatou Trojici vše velebí a ctí,
protože řídí svou hlubokou moudrostí
trojího světa říš. Jí ať zpěv líbezný
na věčné věky všude zní. Amen.

186Říjen

Die 4 octobris

S. FRANCISCI ASSISIENSIS
Festum O.P.



   
       
F rancı́s cus florens grá ti- a forma factus humı́-li-um,
   
        
lætus potı́tur gló- ri-a sortis consors su-blı́mi-um.
      
 
     

 
                 
lumen in vase fı́c-ti-li ardens lu-cens in frági-li.
 




        
 
3. Vi-li conténtus tégmi- ne sancto ca-léscit Flámine
    
          
  
vincit ardóre frı́- gora Christi dum gestat stı́gma-ta.

                

2. Hic simplex, rectus, húmi- lis pacis cultor amábi-lis

 
                 
spargit virtútum mú- nera ægris pro-flı́-gat vúlne-ra.
 
        
    
5. Insı́gnis Pater páupe- rum nos páupe-res fac spı́ri-tu
    




  
  
 
consórtes redde sú- perum erép-tos ab inté-ri-tu.

                
Dx. Patri, Nato, Parácli- to decus, ho-nor et glóri- a

                   
4. Pauper, nudus egrédi- tur cælum di-ves ingrédi-tur





















→
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4. října

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

 S ӥ 

S Û   Ú
 S
 

7
F rantišek, perla milos- ti, vzor
těch, kdo po-níženi jsou,
  Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
dosáhl věčných ra- dostí a skví se slá-vou nebeskou.
 ӥ 

S
S

 
  S Û    Ú
7
2. Pokorný, prostý, přímý byl, mír milo-val a nad vše ctil,
   Ú Ú
        S 
ÚS Ú 
8
v nádobě křehké byl to žár, jenž zá- řil svě-tu a jej hřál.
 S  S  ӥ    S Û   Ú


 7
3. Spokojen s vetchým odě- vem, hřál všechny Du-cha plamenem,
   Ú Ú




   
 S
Ú S Ú 
8
v něm roztál krunýř le- dový, když no- sil rá-ny Kristo-vy.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Nahý a chudý přišel v svět, bohat se vrá-til k Bohu zpět,
   Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
rozséval dary ctno- stí svých a ho- jil rá-ny nemocných.
 S  S  ӥ  
S Û   Ú


 7
5. Všem známý Otče chudo- by, dej, at’ jsme chu-dí smýšlením,

ÚÚ SÚ 
        S   Ú
8
vyrvi nás z jícnu zá- huby a u- ved’ k sbo-rům nebeským.

   S  S ӥ    S Û    Ú →7
Dx. At’ Otce, Ducha svaté- ho i Syna chvá-lí vše a ctí.
   Ú Ú




S


Ú SÚ ֔

 
Svátek OP
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consórtes redde sú- perum erép-tos ab inté-ri-tu.

                

Dx. Patri, Nato, Parácli- to decus, ho-nor et glóri- a

                   
5. Insı́gnis Pater páupe- rum nos páupe-res fac spı́ri-tu

sint huius Sancti mé- rito nobis æ-térna gáudi- a. A-men.
Die 7 octobris

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS A ROSARIO



AD I VESPERAS
Festum O.P.

7
 H S      S   
   ֔²
V
C æléstis au-læ Núnti-us, arcá-na pan-dens Númi- nis,
    S  
   S   S     S ²
7
plenam salú- tat gráti- a De-i Paréntem Vírgi-nem.

 H S      S   
7
  ֔²
 V
2. Virgo propín-quam sánguine matrem Io-án-nis vísi- tat,
    S  
   S   S     S ²
7
qui, clausus al- vo, gésti- ens adésse Christum núnti- at.

 H S      S   
7
 V
   ֔²
3. Verbum, quod an-te sǽcula e mente Pa- tris pródi- it,
    S  
   S   S     S ²
7
e Matris al- vo Vírgi- nis mortális infans násci-tur.
→7

 H S      S   
  ֔²
 V
4. Templo Pu- él-lus sístitur, legí-que pa- ret légi- fer;
    S 
    S   S     S ²
7
hic se Redém-ptor, páupe- re prétio redémptus, ímmo-lat.

7
 H S
S

Sicubi gradu sollemnitatis celebretur:

   Ú




ÚÚ SÚ 
HYMNÁŘ

S

O SVATÝCH
   – VLASTNÍ TEXTY
vyrvi nás z jícnu zá- huby a u- ved’ k sbo-rům nebeským.

   S  S ӥ    S Û    Ú
Dx. At’ Otce, Ducha svaté- ho i Syna chvá-lí vše a ctí.
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ ֔ S

5. Všem známý Otče chudo-by, dej, at’ jsme chu-dí smýšlením,

8
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7

Pro ctnosti Otce na- šeho kéž do- jdem věčných radostí. A-men.
7. října

PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ



PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Svátek OP

7
 H S      S   
  ֔ ²
 V
N ebeský po- sel přichází, zjevu-je ta- jemství Du- cha,
    S 
    S   S     S ²
7
milosti-pl- nou pozdra- ví Pannu a rodič-ku Bo-ha.

 H S      S   
7
   ֔²
V
2. Příbuznou Pan-na navštíví, Alžbě-tu, mat-ku předchůdce;
    S  
   S   S     S ²
7
on v lůně ješ- tě ukry- tý přítomnost Krista zvěstu-je.

 H S    
7
 S      ֔ ²
 V
3. Slovo, kte-ré již před věky z myšlenky Ot-ce povsta- lo,
    S  

  S   S     S ²
7
ted’ z lůna pa- nenské Mat-ky se jako dítě zrodi-lo.
→7

 H S      S   
   ֔²
 V
4. Chlapec je v chrá- mu představen, záko-nu Zá- kon podří- zen;
    S  

  S   S     S ²
7
sám Vykupi- tel z obě- ti za malou cenu vykoupen.

 H S

7
Pokud se slaví jako slavnost:

    S  
   S   S     S ²
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7
e Matris al- vo Vírgi- nis mortális infans násci-tur.

7
 H S      S   
  ֔²
 V
4. Templo Pu- él-lus sístitur, legí-que pa- ret légi- fer;
    S 
    S   S     S ²
7
hic se Redém-ptor, páupe- re prétio redémptus, ímmo-lat.

7
 H S      S   
  ֔²
 V
5. Quem iam do- lé- bat pérditum mox læ-ta Ma- ter ínve- nit,
    S  

  S   S     S ²
7
ignóta doc- tis ménti- bus edisseréntem Fí-li- um.

 H S      S   
7
 V
  ֔²
Dx. Sit Trini- tá- ti glóri-a, quæ sa-cra per mystéri- a
    S 
  S    S ² ֔
    S
S

orántibus det gráti- am, qua consequántur glóri- am. A-men.
3. Verbum, quod an-te sǽcula e mente Pa- tris pródi- it,

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS A ROSARIO
AD II VESPERAS

           
 
 
T
e gesti- én-tem gáudi-is, te sáuci-am dolóri- bus,
     
              
te iugi amı́c- tam glóri- a o Virgo Mater, pángi-mus.

            
 
  
2. Ave, redún-dans gáudi-o dum cóncipis, dum vı́si- tas,
      

            
et edis, of- fers, ı́nve- nis, mater be-áta, Fı́-li- um.

            
 
   
3. Ave, do- lens et ı́ntimo in corde agó- nem vérbe- ra,
     
           
 






→


 S    
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S   S     S ²

ted’ z lůna pa- nenské Mat-ky se jako dítě zrodi-lo.

7
 H S      S   
   ֔²
 V
4. Chlapec je v chrá- mu představen, záko-nu Zá- kon podří- zen;
    S  

  S   S     S ²
7
sám Vykupi- tel z obě- ti za malou cenu vykoupen.

7
 H S      S   
V
  ֔²
5. Plačící Mat-ka hledala Syna, jehož pak nalez-la,

  S      S   S    S ²
7


jak v chrámě mou- drým učen-cům otvírá slova Záko-na.

 H S      S    ֔ ²
7
 
 V
Dx. Bud’ sláva věč-ná Trojici a kéž pro sva- tá tajemství
    S  

  S   S     S ² ֔ S
dá milost zde se modlí- cím, aby též slávy dosáhli. A-men.


3. Slovo, kte-ré již před věky z myšlenky Ot-ce povsta- lo,



PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

7
 H S      S   
  ֔²
 V
P anenská Mat-ko, zpíváme, o srdci pl- ném rados-ti,
    S  
   S   S     S ²
7
o zraňují- cí boles-ti, o slávě tvé ve věčnosti.

7
 H S      S   
֔
²
  

V
2. Bud’ zdráva, jež se raduješ, když počneš, když navštívit jdeš,
    S  
   S ²
   S   S
7

když porodíš a v obět’ dáš Syna, jejž v chrámě nalé-záš.
→7

 H S      S 
    ֔ ²

V
3. Bud’ zdráva, jež bol prožíváš se Sy-nem, když ho biču- jí,
    S 
  S   S ²
 
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

2. Ave, redún-dans gáudi-o dum cóncipis, dum vı́si- tas,
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et edis, of- fers, ı́nve- nis, mater be-áta, Fı́-li- um.

            

 
   
3. Ave, do- lens et ı́ntimo in corde agó- nem vérbe- ra,
     
              

spinas crucém-que Fı́-li- i perpéssa, princeps márty-rum.

            

 
   
4. Ave, in tri- úmphis Fı́-li-i, in ı́gnibus Parácli- ti,
      
             

in regni honóre et lúmi- ne regı́na fulgens glóri- a.

            


  
5. Venı́te, gen-tes, cárpite ex his rosas mystéri- is,
      
             

et pulchri amó- ris ı́ncli- tæ matri corónas nécti-te.

            

 
  
Dx. Sit Trini- tá- ti glóri-a, quæ sa-cra per mystéri- a
     
                
orántibus det gráti- am, qua consequántur glóri- am. A-men.

    S  
  S
   S ²
 TEXTY
  S O SVATÝCH
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když porodíš a v obět’ dáš Syna, jejž v chrámě nalé-záš.

 H S      S 
7
    ֔ ²

V
3. Bud’ zdráva, jež bol prožíváš se Sy-nem, když ho biču- jí,
    S 
    S   S     S ²
7
zraňují tr- ním, křižu- jí; Královnou mučed-níků jsi.

 H S      S 
    ֔ ² 7

V
4. Bud’ zdráva, kte- rá kraluješ se Sy-nem v slá- vě, s Duchem též,
    S  

  S   S     S ²
7
který se jas- ným ohněm skví; v nebeském záříš království.

 H S      S   
7
  ֔ ²
 V
5. Přistupte, li- dé, trhejte růže své z těchto tajemství,
    S 
    S   S     S ²
7
z nich věnce lás- ky splétej-te pro Matku v nebes království.

 H S      S    ֔ ²
7
 
 V
Dx. Bud’ věčná slá- va Trojici a kéž pro sva- tá tajemství
    S  

  S   S     S ² ֔ S
dá milost zde se modlí- cím, aby též slávy dosáhli. A-men.
2. Bud’ zdráva, jež se raduješ, když počneš, když navštívit jdeš,

194Říjen

Die 9 octobris

S. LUDOVICI BERTRÁN, PRESBYTERI

       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
D um Lu- dovíci gló- ri- a corús-cat inter sí-dera,
 ֙
  
      ֔ Ú 
fecúnda Sanctórum parens, det iú- bilos Ecclé- si- a.
 ֔ ²  Ú 
       ֔ ² Ú
2. Is a tenéllis ún-gui-bus Christi iugo se súbdidit,
        ֙       ֔ Ú 
mox igne Sancti Spíritus totis medúllis fér- bu-it.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
3. Hic iu- gis illi prǽ-fu- it ad us-que vi-tæ vésperam,
        ֙       ֔ Ú 
armísque pæniténti-æ perdú- xit ad victó- ri- am.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
4. Heró- icis virtú- ti-bus idé- a factús frá-tribus,
        ֙       ֔ Ú 
efflans ad astra spíritum exhá- lat ore lú- mi-na.
֔ ²
֔

²

Ú



 Ú
   
Dx. Laus et perénnis gló- ri- a De-o Patri cum Fí-li-o
        ֙       ֔ Ú  ֔ S
Memoria O.P.

et utri-úsque Spíritu,

in sempitérna sǽ- cu-la. A-men.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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9. října

SV. LUDVÍKA BERTRÁNA, KNĚZE

     ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú   8
K dyž Ludvíkovou slá- vou dnes nadhvěz-dná říš se zjasnila,

   ֙

      ֔ Ú 
8
necht’ Valenci-i plní ples nad svět-ci, které zro- di-la.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
2. On již od věku ú- tlé-ho Kristo- vo jho na se-be bral
        ֙       ֔ Ú 
8
a ohněm Ducha svatého v nejhlub-ším nitru vroucně plál.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
3. Ten o- heň ho bez us- tá-ní k věčné- mu ži-tí pro-vází,
        ֙       ֔ Ú 
8
až prostřednictvím pokání vítěz-né slávy do- chá-zí.
       ֔ ² Ú  ֔  ²  Ú  
8
4. Též je- ho ctnosti hr- dinské staly se vzo-rem pro bratry;
        ֙       ֔ Ú 
8
než duši na věčnost vydal, výmluv-ností vždy vy- ni-kal.
       ֔ ² Ú
 ֔²  Ú   8
Dx. At’ věč-ná sláva, chvá- la, čest vzdává- na Otci, Sy-nu jest,
        ֙       ֔ Ú  8


 ֔ S

Památka OP

at’ Duchu obou zní týž zpěv na věč-né věky v do- bách všech.
A-men.

196Říjen

Die 15 octobris

S. TERESIÆ A IESU, VIRGINIS ET ECCL. DOCT.

   Ú
    

H æc est di-es, qua cándidæ instar colúmbæ, cǽlitum
   
²  ֔ S
S

Ú
 
ad sacra templa spí-ritus se tránstu-lit Terési-æ, A-men.
  S ²

2. Sponsíque voces áudiit:
«Veni, soror, de vértice
Carméli ad Agni núptias;
veni ad corónam glóriæ».

Memoria

8

3. Te, sponse, Iesu, vírginum,
beáti adórent órdines,
et nuptiáli cántico
laudent per omne sǽculum. Amen.
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15. října

SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE

 S

 ²  


Památka



 

 

Ú 8

  Ú 
 S ²    ֔ S

nám jak holubice bě-lostná duch Terezi- in v nebes chrám. A-men.

 

T

ot’ den, kdy se z niv pozemských vznesl až k hvězdným vý-ši-

2. Tam Snoubencův hlas uslyší:
Pojď, sestro, z hory Karmelské
ke sňatku s Božím Beránkem
pro věnec slávy nebeské.

3. Ježíši, panen snoubenče,
nebešťané ti vzdávají
chvály a písně svatební
zpívat ti neustávají. Amen.

16. října

SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE

  S  ²         Ú  
H edvika, perla nádherná, záštita Slezska vzne-šená,
    Ú
S ²     ֔ S


 
z milosti Boží zro-zená, i naše vlast ji v lásce má. A-men.

Nezávazná památka (v ostravsko-opavské diecézi: Svátek)

8

2. Životem plným hrdinství
4. Už v útlém věku ovládá
a dobrých skutků nesčetných
ducha té pravé svatosti,
se před vším světem jasně skví
poklady v nitro ukládá
leskem svých zásluh nevšedních.
z nových i starých moudrostí.
3. Od svého dětství k Bohu lne
s nejoddanější vroucností,
své srdce chrání čistotné
modlitbami a zbožností.

5. Zásluhy její ať i nám
odpuštění vin vymohou,
ať trest za hříchy, trpkou daň,
smyje z nás Kristus láskou svou.
→

198Říjen

Die 18 octobris

S. LUCÆ, EVANGELISTÆ
Festum


                   
P láusibus, Lu-ca, cánimus, tri-úmphum quo nites fu- so rúti                  
 
   
lo cru-óre, atque præcélsis méri-tis adéptam ri- te co-ró-nam.
                          
 
2. Spíritus ductu, studi-ósus orbi mira quæ pas-tor dócu-it supér 
               


 
nus Christus ac fe-cit
míserans amó-re, tra- dis a-mánter.
                        
 
3. Próvidus chartis pérhibes venústis gesta quæ Ie- su célebrant
                 
 
   
alúmnos, eius et gentis nova quæ patéscunt in nova sæcla.
                           
 
4. O comes Pauli, speculátor alti cordis il- lí- us sed et æmulátor,
 
                
 fac ut usque nostrum pec-tus a-dú-rat.
cáritas Christi
                    →
  
 
5. Tu malis nostris médicus fer artem, confer et læ- tum fíde-i
                 
 
    
levámen, ut De-o tandem poti-ámur, ipsi semper o-vántes. A-men.
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Δ. Ježíši, vládce vznešený,
buď sláva tobě s Otcem tvým,
i Duchu, lásky Plameni,
ať věčně zní dík světem vším. Amen.
18. října

SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY

 H   7
²  K        
C hválíme s ple-sem, Lukáši, tvou slávu, jíž se skvíš, když
  J H          ²
  K    S Ú  7
svou ruměnou krev prolils, ctíme i vě-nec, zdobící tvou hla-vu,
 ֔ Ú
   ²  K      7
 ² 

ctnos-tmi ho do-byls. 2. Ty veden Du-chem v péči o svět běd-ný
    H    J          ² K    8
 
divy, jež pas-týř svrchovaný, Pán náš, konal a hlá-sal, aby spa S Ú  ֔ Ú
  ²  K  7
 ² 

sil vše-chny, zaz-name-ná-váš. 3. V prozíravosti píšeš vzác-né
      H    J          ² K 8
 
svitky, kde zvěčnils skut-ky učedníků Krista i jeho věrných
    S Ú  ֔
   ² 8
 Ú ² 
s vším, co světlé zítřky pro lidstvo chystá. 4. Průvodce Pav K          H    J    
  7
 
lův, jeho srdce hlubin výtečný znal-če, v jeho stopách jdoucí,
    ²
  K    S Ú  ֔  Ú ²  7
dej, at’ nám láska k Pánu ohněm novým stá- le plá v srdci.
    ² K          H    J    →
  7
 
   

Svátek
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 fac ut usque nostrum pec-tus a-dú-rat.
cáritas Christi
                        
 
5. Tu malis nostris médicus fer artem, confer et læ- tum fíde-i
                 
 
    
levámen, ut De-o tandem poti-ámur, ipsi semper o-vántes. A-men.
4. O comes Pauli,

speculátor alti cordis il- lí- us sed et æmulátor,

NOVEMBER
Die 1 novembris

OMNIUM SANCTORUM



AD I & II VESPERAS
Sollemnitas

   















C
hriste, redémptor ómni-um, consérva tu-os fá-mu- los,
 
             

be-átæ semper Vı́rginis placátus sanctis précibus.

     










 

2. Be-áta quo-que ágmina cælésti-um spirı́-tu- um,
 
             

præté-ri-ta, præ- sénti-a, futúra ma-la péllite.

     













3. Vates ætérni iúdicis apostolı́que Dó-mi- ni,
   
             

supplı́ci-ter ex-póscimus salvári vestris précibus.
→

     








 
 
4. Mártyres De- i ı́ncli-ti confessorésque lú-ci- di,
   
             


    ²
K    S Ú  ֔  Ú ²  2017
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dej, at’ nám láska k Pánu ohněm novým stá- le plá v srdci.
    ² K          H    J      7
 
5. Lékaři du-ší, vyhoj naše rány, radostí ví- ry potěš nás vždy v tís    
²   K    S Ú  ֔  Ú ²  7

ni, až dojdem k Bo-hu po svém putová-ní s dě- kovnou písní.

֔ S
LISTOPAD
A-men.
lův, jeho srdce hlubin výtečný znal-če, v jeho stopách jdoucí,

1. listopadu

VŠECH SVATÝCH



PRVNÍ & DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost


 

V


    



   

   

šech tvorů Vy-ku- piteli, své sluhy zachraň, Je-žı́- ši,



              

usmı́-řen svatou přı́mluvou své Matky, Panny nejčistšı́.

     










 

2. Blažených těch dnů nebeských zástupy jasem pla-nou-cı́,
  
             

zažeňte jak zla minulá, tak přı́tomná, tak budoucı́.

     













3. Proroci Soudce věčného, vy apoštolé vzne-še- nı́,
   
             

prosı́me, nám svou přı́mluvou vyproste všem dar spasenı́.

      →








 
 
4. Vy mučednı́-ci vı́těznı́, vy všichni slavnı́ vyzná- nı́m,
   
             


3. Vates ætérni iúdicis apostolı́que Dó-mi- ni,
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supplı́ci-ter ex-póscimus salvári vestris précibus.

     













4. Mártyres De- i ı́ncli-ti confessorésque lú-ci- di,
   
             

vestris o-rati- ónibus nos ferte in cæ-léstibus.
   

















5. Chori sanctá-rum vı́rginum monachorúmque ómni- um,

   
             
simul cum sanctis ómnibus consórtes Christi fácite.

     








 
 
Dx. Sit Trini-tá-ti glóri-a, vestrásque voces iúngi- te
  
               
ut illi laudes débitas persolvámus a- lácriter. A-men.




Die 3 novembris

S. MARTINI DE PORRES, RELIGIOSI
Festum O.P.


               
M artı́ne, gemma cán di-  da micans in aula glóri-æ,
   
    
  
nobis adésto pró- ferens dilec-ti- ó-nis pı́gno-ra.

                
2. Tu caritátis cǽli- tus es forma factus éminens,
 
                 
ut Christi amóris vı́- vida esses i-má-go génti-bus.
         





→





3. Proroci Soudce věčného, vy apoštolé vzne-še- nı́,

   
     
  TEXTY
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prosı́me, nám svou přı́mluvou vyproste všem dar spasenı́.

     













4. Vy mučednı́-ci vı́těznı́, vy všichni slavnı́ vyzná- nı́m,
   
             

nás přı́mlu-vami přived’te k nebeským sı́-dlům přejasným.

     













5. Vy svatých pa-nen zástupy, všech mnichů sbore nesmı́r-ný,
   
             

se všemi světci, vemte nás do Ježı́šo-vy družiny.

      








 

Dx. Trojici Bo-žı́ dı́k bud’ vzdán. Vy všichni spojte v je-den hlas
    
              
své prosby, at’ my chvály daň můžem jı́ splá-cet v každý čas.

 
A-men.
3. listopadu

SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA


   S  S ӥ    S Û    Ú
7
M artine, perlo bělostná, zá ří cí Úv slávě nebeské,
 Ú Ú SÚ
        S 
8

prosíme, bud’ nám po- mocí, důka- zem lásky ve-li-ké.
 ӥ 

S
S

 
  S Û    →
Ú 7
2. Z nebe jsi za vzor vybrán byl skutečné lásky k bližním všem,
   Ú Ú
        S 
ÚS Ú 
8
aby ses pro náro- dy stal Kristo- vy lásky obra-zem.
S
S  ӥ
 S Û 
Svátek OP

M
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nobis adésto pró- ferens dilec-ti- ó-nis pı́gno-ra.

                

2. Tu caritátis cǽli- tus es forma factus éminens,
 
                 

ut Christi amóris vı́- vida esses i-má-go génti-bus.
      
    
 


3. Almo replétus Spı́ri- tu ægros, e-géntes, órphanos

                 

æstu fovébas péc-toris, pater vo-cá-tus ómni-um.
      




 
 


4. His ı́gnibus nos ı́mpe- tra ut ferve- á-mus ácri-ter,
 
                 

quibus De-um propén-si-us et di- li-gá-mus próxi-mos.

                

5. Perfúndat omnes cári- tas qua déci-dant discrı́mina,
 
                 

pax una ubı́que fúl-ge-at uno re-démptis Sángui-ne.
 
        
     

Dx. Sit laus Patri cum Fı́-li- o et Spı́ri-tu Parácli-to,
    




   
  
     
artı́ne, gemma cándi- da micans in aula glóri-æ,

qui tanta nobis mú- nera per te be-nı́gne cónfe-rant. A-men.

   Ú Ú





S
HYMNÁŘ
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prosíme, bud’ nám po- mocí, důka- zem lásky ve-li-ké.
 ӥ 
   S  S
  S Û    Ú 7
2. Z nebe jsi za vzor vybrán byl skutečné lásky k bližním všem,
   Ú Ú
        S 
ÚS Ú 
8
aby ses pro náro- dy stal Kristo- vy lásky obra-zem.
 ӥ
 S  S
  S Û    Ú
7
3. Naplněn Duchem živou-cím s láskou ses sta-ral o chudé,
   Ú Ú
        S 
Ú SÚ 
8
nemocné, vdovy, si- rotky; svým ot-cem na-zý-va-li tě.

   S  S ӥ    S Û    Ú
7
4. Dej nám, at’ i my plane- me horoucí láskou jako ty,
   Ú Ú





 S
Ú S Ú 
8
 
at’ k Bohu vroucně přil-neme a mi- lu-je-me své bližní.
 ӥ   S Û 
   S  S

 Ú
7
5. At’ láska srdce prostou-pí, zažene vše-chny nesváry,

  Ú Ú
        S 
Ú S Ú 
8
jeden mír všude za- vládne v těch, kte- ré Kristus vykoupil.
 S  S  ӥ    S Û  
 
 Ú
7
Dx. Bud’ chvála Otci se Sy- nem i Duchu, jenž je Přímluvcem,

        S   Ú Ú Ú S Ú  ֔ S

M

artine, perlo bělostná, zářící v slávě nebeské,

kéž na tvoje mocné prosby zahr- ne nás svý-mi da-ry. A-men.
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Die 7 novembris

OMNIUM SANCTORUM ORDINIS PRÆDICATORUM

7
  S   

S
²

T
ӥ


 T

S upérnæ ma-tris gáudi-a repræséntat Ecclé-si- a;
S  ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
dum festa colit ánnu-a, suspírat ad per-pétu-a.

7
  S   
²

S

T
ӥ




T
2. Quam felix illa cívitas, in qua iugis sollémni- tas;
S  ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
et quam iu-cúnda cúri-a, quæ curæ prorsus nésci-a.

  S   
7
²

S

T
ӥ




T
3. Illic patres dis-pósi-ti pro dignitáte mé-ri- ti,
 S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
semóta iam ca- lígine, lumen vident in lúmine.
S   

7


²

S


T
ӥ




T
4. Hi sancti quo-rum hódi-e recenséntur sollémni- a,
S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
nunc reve-láta fáci-e Regem cernunt in glóri-a.

7
  S   
²

S

T
ӥ

 T

5. Illic Regí-na vírginum, transcéndens culmen órdi- num,
S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
excúset apud Dóminum nostrórum lapsus críminum.
S    →7



²

S


ӥ  T
 T

6. Nos ad sanctó-rum glóri-am, ipsórum per suffrá-gi- a,
S  ³ 

֔
T ² ӥ 


Festum O.P.
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7. listopadu



VŠECH SVATÝCH ŘÁDU KAZATELŮ
Svátek OP

 T ² ӥ   

S



S    7

T

 S  ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
když každo-roční svátek ctí s nadějí, že bu- de věčný.

  S   
7
²

S

T
ӥ




T
2. Jak št’astnou o-bec tam vidí, v které jsou stále slavnos-ti,
S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
jak radostné spo- lečenství, jež nezná žádné starosti.

  S   
7
²

S

T
ӥ




T
3. Tam otcové pře- bývají, kteří již zásluhy ma- jí;
S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
tam není žádná temnota, ve světle hle-dí do světla.

7
  S   
²

S

T
ӥ




T
4. Svatí, které dnes slavíme, které si připomí-ná- me,
S³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
nyní již s tváří odkrytou poznat Krále slá- vy mohou.

  S   
7
²

S

T
ӥ




T
5. Zde také pa-nen Královna, jež převyšuje ostat-ní;
S  ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
8
kéž přimlouvá se u Boha, omlouvá na-še přečiny.
S   →7



²

S


ӥ
  T
 T

6. At’ ke všem svatým do slávy a též na jejich přímlu- vy
S ³ 
  S ֔
 T ² ӥ   ֔

T

ed’ matka církev s radostí k nebesům hledí v bě-hu dní,

S ³ 
   S ֔   T ² ӥ   
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8
excúset apud Dóminum nostrórum lapsus críminum.

  S   
7
²

S

T
ӥ




T
6. Nos ad sanctó-rum glóri-am, ipsórum per suffrá-gi- a,
S  ³ 
   S ֔   T ² ӥ    ֔ S
prǽsentem post mi- séri-am, perdúcat Christi gráti-a. A-men.
5. Illic Regí-na vírginum, transcéndens culmen órdi- num,

Die 11 novembris

S. MARTINI, EPISCOPI
Memoria

  
             
I ste con fés sor Dómini sacrátus, festa plebs cuius célebrat per
            



órbem, hódi-e lætus méru-it secréta scándere cæli. A-men.
2. Qui pius, prudens, húmilis, pudícus,
sóbrius, castus fuit et quiétus,
vita dum præsens vegetávit eius
córporis artus.
3. Ad sacrum cuius túmulum frequénter
membra languéntum modo sanitáti,
quólibet morbo fúerint graváti,
restituúntur.
4. Unde nunc noster chorus in honórem
ipsíus, hymnum canit hunc libénter,
ut piis eius méritis iuvémur
omne per ævum.
Δ. Sit salus illi, decus atque virtus,
qui supra cæli résidens cacúmen,
totíus mundi máchinam gubérnat
trinus et unus. Amen.

S

 ³    S ֔
 T ² ӥ 


kéž přimlouvá se u Boha, omlouvá na-še přečiny.

  S   
²

S

T
ӥ

 T
 
6. At’ ke všem svatým do slávy a též na jejich přímlu- vy
S ³ 
   S ֔   T ² ӥ    ֔ S
nás mi-lost Krista dovede, až skončí ži-vot ubohý. A-men.
5. Zde také pa-nen Královna, jež převyšuje ostat-ní;
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11. listopadu

SV. MARTINA, BISKUPA


     J         J   :
V  yznavač Páně, svatý ten muž ctěný věřícím lidem po veš-ke     J         


 8
Památka

 ֔ S

ré zemi, směl dnes pln štěstí v nebe vystoupi-ti ve věčné ži-tí.
2. On zbožný, moudrý, cudný vždy a skromný,
vedl zde život střídmý, bezúhonný,
A-men.dech žití vléval mu proud rudý
dokud
v tělesné údy.
3. Často u jeho posvátného hrobu
ve mžiku údy, které dlouhou dobu
s chorobou těžkou stále podléhaly,
zdrávy zas vstaly.
4. Proto mu naše shromáždění k chvále
zpívá dnes písně s prosbou, aby dále
podpíral mocnou přímluvou nás vděčné
po časy věčné.
Δ. Buď tomu sláva, moc, čest lidstva všeho,
jenž probleskuje z trůnu nebeského
a láskou vládne věčně světu všemu,
Trojjedinému. Amen.

210Listopad
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13. listopadu

SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
1. Spojme srdce, spojme hlasy
ke společné písni chval,
Boha, Otce všemocného
oslavujme v svatých jeho,
které naší církvi dal.

Svátek
5. Také mou buď společnicí,
tvůj, Anežko, prosí ret,
a hned s odvahou se smělou
snoubíš s chudou mnišskou celou,
opouštějíc dvůr i svět.

2. Anežko, ty skvíš se v slávě,
do níž Bůh tě k sobě vznes’,
vzácný květe luhů českých,
kráso příbytků nebeských,
přijmi našich písní ples.

6. Anežko, tys pochopila
poslušnosti tajemství,
v řeholi, jež váže navždy
cizí vůlí skutek každý,
zářivě tvá ctnost se skví.

3. Jako čistá hvězda záříš
zdávna českou krajinou,
v zástupu se panen skvěješ,
před Beránkem píseň pěješ
nevýslovnou, jedinou.

7. Andělem jsi byla míru,
smířlivosti záštitou,
ó, buď v nebi také nyní
za svůj národ přímluvkyní,
jeho stálou útěchou. Amen.

4. Chudoba je paní moje,
serafinský světec děl;
Anežko, tvá duše čistá
modlí se: Ty družko Krista,
kouzlo krásy své mi sděl.

212Listopad

Die 15 novembris

S. ALBERTI MAGNI, EP. ET ECCL. DOCT.

    ² K          H    J    8
 
E -ia festí-vis celebrétur hymnis nomen Albér-ti résonans
       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 
 ² 
ubíque, sanctus ac doctor mérito vocá-tur mag-nus in orbe.
    ² K          H    J     7
 
2. Digna Guzmá-ni sóboles refúlsit, ásperam vi- xit sine labe
      ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 

² 
vitam, ac De-i verbum dócu-it poténtis ar- te lo-qué-læ.
    ² K          H    J    8
 
3. Rite, doctrí-næ rádi-is supérnæ, ménti-um den-sas ténebras
       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 
 ² 
fugávit, et gregem pastor pi-us ad salú-tis pás-cu- a du-xit.
    ² K          H    J   
8
 
4. Panis et vi-ni spéci-e laténtem éxtulit Chris-tum rédamans,
       ² K    S Ú  ֔ Ú
7
 ² 
 
adórans Vírginem fervens cólu-it Ma-rí- am pa- cis a-má-tor.

   ²  K          H    J   7

Dx. Christe, Rex re-gum, tibi sit potéstas, sit decus, vir-tus, honor
        ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 ² 
7
atque Patri, et Paraclé-to páriter resúltet gló- ria in ævum.

֔ S
A-men.
Festum O.P.
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15. listopadu

SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

    ² K          H    J    8
 
A t’ Alberto-vo jméno všemi lidmi je po vší ze- mi uctívá   
   ²  K    S Ú  ֔  Ú
²7

no hymny, vždyt’ svatý muž ten učitel je slavný, Ve- liký zva
   ²  K          H    J   7


ný. 2. Odkazu vždy byl Dominika hodný, žil život přís-ný, zcela
      ² K    S Ú 
֔  Ú 7
 
bezúhonný, horlivě hlá-sal všude slovo Bo-ží, vždy s výmluv
   ²  K          H    J  8

²
ností. 3. Nebeské pravdy jasem stíny temné rozehnal z mys-lí a
         ² K    S Ú  ֔ Ú
 
 7
své stádo věrné on, vlídný pastýř, vodil od propastí na věčné

   ²  K          H    J 8

² 
pastvy. 4. Krista skryté-ho pod způsobou chleba a vína hlá- sal,
 H          ² K    S Ú  ֔ Ú
 7
 
miloval, uctíval, Mari-i Pannu v něžné lásce cho-val, mi- lovník

   ²  K          H   7
²

mí-ru. Dx. Bud’ tobě, Kriste, Králi králů, sláva, at’ Otci chvá J          ² K    S Ú  7
 
la, čest se také vzdává, stejně pak chvá-lou Ducha Pomocní-ka
 ֔
 Ú ² ֔ S
at’ zní svět celý. A-men.
Svátek OP
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Die 18 novembris

IN DEDICATIONE BASILICARUM
SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM

   S Û  J   ²       S  ֔ K 8
²
V
I am,
bone pastor, Petre, cle-mens ácci- pe vota precán-tum,
  S  ²     Ú S     J      S   S  7
Memoria non obligatoria

Û J   ²  :
 ֔ K

S

²      S
V
cæ- lum verbo claudis, áperis. 2. Doctor egré-gie, Paule, mo-res
      S  ֔ K  S  ²     Ú S    7
²
ínstru- e et men-te po- lum nos transférre sátage, donec perféc  J      S   S  ֔ K
²     S  7
tum largi-átur pléni-us, eva- cu-á- to quod ex parte gérimus.
  S Û  J   ²       S  ֔ K  S  8

²
V
Dx. Sit Trini-tá-ti sempi-térna glóri- a, honor, potés-tas atque iu ²     Ú S     J      S   S  ֔ K
² 8
bi-láti-o, in u-nitá- te, cui manet impéri-um ex tunc et mo- do
 
    S ֔ S
per ætérna sǽcula. A-men.
et peccá-ti víncula resólve, ti- bi potestáte trádita, qua cun-ctis
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18. listopadu

POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK
SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
Nezávazná památka

       
        



D
o-brý pastý-ři, Petře, bud’ vždy laska- vým k prosbám pro                      


    

Ve-liký mistře,
    

sı́- cı́ch a okovy našich vin svou mo-cı́ roz- raz, kterou Kristus

          
     
svěřil ti, jı́ž o- tevřı́t ráj můžeš nebo zavřı́-ti. 2.
                


Pavle, mrav náš vzdělá- vej, a na- ši my- sl k nebi stále obracej, až

                

      

do-kona- lé dary dostaneme tam, z nichž je- nom slupka může

               
   

připadnout zde nám. Dx. Bud’ věčná slá-va Nejsvětějšı́ Troji- ci.
       
         








Jejı́



moc nad všı́m každý z nás at’ chválı́, ctı́ téže jedno- tě,



       

s nı́ž svou prozřetelnostı́ dnes a

   

nostı́. A-men.

      
 
vždy vládne nekonečnou věč-

216Listopad

Die 24 novembris

SS. IGNATII DELGADO, EPISCOPI,
ET SOCIORUM, MARTYRUM IN VIETNAM

Q

 

Memoria

   

     

      

ua voce, quantis láudibus mortis órdinem dı́cimus,

    

  


quo passi-ónem cármine commemorántes cánimus! A-men.
2. Hi sunt alúmni lúminis
4. Indígni nos agnóscimus
quos corpus artat débile,
quos Christus nunc exáudiat,
quos Pater clemens súscipit
sed per patrónos mártyres
et dilectióne réfovet.
ipsi sanári póssumus.
3. Horum martýrium róborat
novo vigóre Ecclésiam
ut omnes gentes cólligat
dilectiónis vínculo.

5. Sit, Christe, tibi glória
pro multifórmi grátia
qui mundi post hæc stádia
das iustis vitæ prǽmia. Amen.
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24. listopadu

SV. IGNÁCE DELGADA, BISKUPA,
A DRUHŮ, VIETNAMSKÝCH MUČEDNÍKŮ





 

      ӥ


Z

 S 

Památka OP

 SÚ  Ú

      ֔ S

vučným hlasem a s chválami jejich smrt připo-mínáme

a utrpení nesmírné

ted’ v písních opěvujeme. A-men.

2. To vskutku děti světla jsou;
slabé tělo je zde svírá,
Otec je vlídně obejme,
s láskou je k sobě přijímá.
3. Hle, jejich krve svědectví
dá zas novou sílu církvi
a opětovně spojuje
teď národy poutem lásky.

4. My víme, že jsme nehodni,
aby nás Kristus vyslyšel;
můžeme být uzdraveni
na přímluvu mučedníků.
5. Tobě ať je, Kriste, sláva,
za mnohotvárnou milost tvou,
že jsi po běhu života
všem spravedlivým odměnou.
Amen.

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.
→7

 H S      S   
 ֔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.
→

 H S      S   
7
  ֔ ² 
 V
Dx. At’ Otce s U- těšitelem i tvé-ho Sy- na lidstvo ctí,

    S  

  S   S     S ²O Panně
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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,

O PANNĚ MARII





S

 S S     S  Ú 

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

    

S     

Z

   ֔ 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

 ӥ   S Û 

 Ú   8
  S S
E xsúltet cælum  láuÚ di- bus, resúltet terra gáudi- is: Apostoӥló Ú ÚS Ú
 S S
8
    S 


rum gló- ri-am sacra ca-nunt sollémni- a. 2. Vos, sæcli iusti iúdi   Ú Ú
    S Û    Ú        S 
7
ces et vera mundi lúmina, votis precámur cór-di-um, audí- te pre S  S  ӥ    S Û  
 Ú S Ú 

8
COMMUNE APOSTOLORUM

   Ú Ú


8


 Ú   
 S
Ú S Ú 

vi-tis, nos a peccátis ómnibus sólvi- te iussu, quǽsu-mus. 4. Quo
  S  S ӥ    S Û    Ú      7
rum præcépto súbdi- tur salus et languor ómni-um, sanáte ægros
   Ú Ú
 ӥ8

S
S

   S 
ÚSÚ  
mó- ribus, nos red-déntes virtú-ti-bus, 5. Ut, cum iudex advéne
 
  S Û    Ú        S   Ú Ú 7
rit Christus in fi-ne sǽcu-li, nos sempitérni gáu-di-i fáci- at es S  S  ӥ    S Û  
 Ú S Ú 

8
ces súppli-cum. 3. Qui cælum verbo cláudi- tis serásque e-ius sól-


  Ú        S 

  Ú Ú
ÚS Ú ֔ S

se cómpo-tes. 6. De-o sint laudes glóri- æ, qui dat nos e-vangé-

licis per vos doctrínis ín-stru-i et pró- se-qui cælésti- a. A-men.
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ӥ 
  S Û    Ú    7
   S S
A t’ nebesa hřmí
chvála- mi a země já-sá radostí, at’ sláva

  Ú
 S 8
Ú Ú S Ú
     S 

apošto- lů zní vším svě- tem k dnešní slavnosti. 2. Nestranní lid;

 S ӥ    S Û    Ú        S 
stva porot-ci, světla, jež svě-tu září-te, prosíme s duší ho- roucí:
 ӥ 
   Ú Ú
 S :

S
S



Ú S Ú 

Modlit-by na-še vyslyšte! 3. Vy zavíráte nebes chrám, jej otví   Ú Ú
 Û    Ú        S 
Ú7
rá-te slovem svým: Rozkažte, lkáme, a- by nám už by- lo sňa-to
 S  S  ӥ    S Û  
 S Ú 

8
O APOŠTOLECH

   Ú Ú





S

Ú 7
  
ví dbát. Před mravní zkázou chraň-te nás, nám dej-te v ctnostech
 ӥ 

S
S
 S Û  


S Ú 

8
prospí-vat. 5. Na sklonku věků až se Pán navrátí k soudu nad
   Ú Ú




 S
Ú SÚ  8
 Ú   
lidstvem, kéž dovolí pak ta- ké nám mít ú- čast v ja-su blaži-vém.
 S  S  ӥ    S Û  

 Ú   7
6. At’ chvála Boží slávě zní, že skrze vás dal poznat nám evan   Ú Ú




S


Ú SÚ  ֔ S


  Ú

břímě vin. 4. Příkazů vašich musí včas jak nemoc, tak i zdra-






gelijní u- čení a jak s ním dospět k výši-nám. A-men.
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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






     
fórti-a; nam gliscit ánimus prómere cántibus victórum genus óptiPRO PLURIBUS MARTYRIBUS

 

֔ S

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.
→
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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
240
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.
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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.

HYMNÁŘ – SPOLEČNÉ TEXTY

245

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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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,


 Ú S  ²      O více
  svatých
ženách8

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

  
   2498
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 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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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          
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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 
   2558
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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.
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NEDĚLE 1. TÝDNE

 39

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

Pane, za tebou volám, na pomoc pospěš.

           
D ómine, clamávi ad te, exáudi me.
                     
VIII c

AG 259
(Žl 140, 1)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pane, ať moje modlitba || k tobě stoupá jako kadidlo.
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 hla
vu 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 hledím, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

      J  



AG 260
(Žl 141, 8)

 Ú     7

Vyveď mě šťastně ze žaláře, abych tvé jméno mohl chválit.
III a

E


à

S     K S  
S
dum nómi# ni tu-o, allelúia.
#
#
  T     EB EB EB  EB     BE   EB ²  EB 

-duc de custódi-a ánimam me-am, Dómi-ne, ad confitén-

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Ty jsi, Pane, mé útočiště, || ty jsi můj úděl v zemi živých.
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.
Proto já, Pane, k tobě volám † a ří
kám: Tys mé útočiště, * ty jsi můj
úděl v zemi živých!

(Sv. Hilarius)

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

Sluší se, abychom se chlubili křížem našeho Pána Ježíše Krista.

   
            
N os autem glo ri-ári  opórtet in Cru ce Dó mini nostri Iesu
                           
VII d

   

AG 803
(Srov. Gal 6, 14)

Christi.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. ~Pán Ježíš se ponížil, || a proto ho Bůh na věky povýšil.
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 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.

Krátké čtení
Řím 11, 33–36
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná
jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo
pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby
se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Jemu buď sláva navěky! Amen.



8
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A




 H S



 

SÚ

 Û S 

Krátké responsorium

S J

S Ú



 Û S 

 Kterak jsou skvělá * Pane, tvá díla.  Kterak.

 H S     S   S    S



 Všechno jsi stvořil a učinil moudře.  Pane, tvá díla.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kterak.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Oslavujme jediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, a pokorně prosme:
R. Bože, přispěj na pomoc svému lidu.
Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost
— a tvůj lid bude žít šťastně v míru.
Uveď všechny národy do svého království,
— aby tak všichni došli spásy.
Dej, ať manželé žijí svorně podle tvé vůle
— a stále ať je spojuje vzájemná láska.
Odměň všechny naše dobrodince
— a dej jim věčný život.
Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávisti a válek
— a přijmi je dobrotivě do nebeského domova.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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NEDĚLE 1. TÝDNE

 41

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

AG 65
(Žl 109, 1)

     ²   ²   T   KS  7
D ixit#Dóminus
Dó-mino me-o: sede a dextris me-is, allelúia.
#
#
#

B
E
B
E
B
E


B
E
B
E







B
E
 EB T  EB 
S

Pán řekl mému Pánovi: „Seď po mé pravici.“
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Žezlo tvé moci podá ti sám ze Siónu Pán ||
a budeš kralovat na věky, 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.“

(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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář263

2. antifona

Bůh náš ten sídlí na nebesích, co se mu zlíbí, to učiní.



AG 72
(Žl 113, 11)

        









D e-  us autem noster in cælo:  ómni-a quæcúmque vólu-it,
                             
 
fecit.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Před tváří Páně || se zachvěla země, aleluja.
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 skálu, * křemen ve vodní pramínek.
Sláva Otci i Synu * i Du~chu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.
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3. antifona

MG 225 (abr.)

Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí,
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest! 

 
·  U 7
L audem dí-cite De-o nos-tro o- mnes sancti eius: gaude-á  J   H      T  ³    S    7
 H    Ú ֔  K S ² ß ֔  

V

(Zj 19, 5.7)

mus et exsultémus et demus glóri-am e-i allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:



A.3. Pán, náš Bůh vševládný, || se ujal království, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Beránkova svatba

   ֔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
2 Kor 1, 3–4
Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh
veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli
těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.
Krátké responsorium



     SÚ

A

 S   S       
 Požehnaný jsi, Pane, * na nebes-ké obloze.  Požehnaný.
 H S  S  J     S Ú  S   S   

 Chvályhodný a slavný navěky.  Na nebes-ké obloze.
 H S     S   S    S    

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Požehnaný.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Klaňme se Kristu Pánu, on je naše hlava a my jsme jeho údy, a s jásotem
volejme:
R. Přijď království tvé, Pane.
Náš Spasiteli, stále obnovuj svou církev
jako znamení jednoty lidského pokolení
— a jako působivé tajemství spásy pro všechny národy.
Neopouštěj nikdy našeho papeže a sbor biskupů
— a dávej jim dary jednoty, lásky a míru.
Dej, ať se křesťané pevněji spojí s tebou, svým Pánem,
— aby svým životem svědčili o tvém království.
Uděl dobrotivě světu mír,
— aby všude zavládlo bezpečí a klid.
Popřej zemřelým slávu vzkříšení
— a nám dej účast na jejich blaženosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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PONDĚLÍ 1. TÝDNE
1. antifona

           
I n tu-a# iustí-ti-a líbera# me, Dómine.
       EB EB       EB EB   EB 

Ve své spravedlnosti mě, Pane, vysvoboď.
VIII c

 43
AG 156
(Srov. Žl 30, 2)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Oči Páně hledí dolů || na všechny potřebné.
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

  U   K    Ú   
B e-áti# qui hábitant in # domo tu a, Dómine.
      EB EB       EB   EB 

AG 252
(Žl 83, 5)

8

Šťastni, kdo v tvém domě bydlí, Pane.
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
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
    S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
S

Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Spíritu.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Ve svém Synu si nás Bůh vyvolil || a přijal za své syny.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
Kol 1, 9b–11
Nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli
a 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 všechny zkoušky trpělivě vydrželi.
Krátké responsorium



  

A

 H S 

 SÚ

Û S

  

  S  J    S

Ú

8

 

Û S

 Uzdrav mě Pane, * zhřešil jsem před tebou.  Uzdrav.

 H S     S   S    S

 

 Volám k tobě, Pane, smiluj se nade mnou.  Zhřešil jsem.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Uzdrav.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 168
(Lk 1, 46.48)

                      
M agnı́-fi-cat ánima me-a Dómi  num,
 qui-a respéxit  De-us


                         


Velebí má duše Pána, že shlédl na poníženost své služebnice.
VIIIG

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Velebí má duše Pána, || že shlédl na svou nepatrnou služebnici.
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,
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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.
VIIIG

 UÚ   Ú  S Ú ֔

  S


M



      ֔ J 8

agní-fi-cat ánima me-a Dómi-num, qui-a respéxit De-us

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Velebí má duše Pána, || že shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Prosby
Bůh uzavřel věčnou smlouvu se svým lidem a nepřestal mu prokazovat
dobrodiní. Děkujme mu proto a s důvěrou ho prosme:
R. Bože, prokazuj dobrodiní svému lidu.
Bože, dej spásu svému lidu
— a požehnej svému dědictví.
Shromáždi v jedno ty, kdo nosí jméno křesťan,
— aby svět uvěřil v Krista, kterého jsi poslal.
Zahrň svou milostí všechny naše přátele a známé
— a dej, ať šíří slávu Kristovu.
Projev svou lásku umírajícím,
— dej, ať jejich oči uvidí tvou spásu.
Jednej se zemřelými milosrdně,
— přidruž je k těm, kdo odpočívají v Kristu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, shlédni na společnou modlitbu své církve ° a přijmi tuto naši službu, † jako jsi přijal ochotnou spolupráci Panny Marie na díle našeho vykoupení. ° 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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ÚTERÝ 1. TÝDNE
1. antifona

 45
AG 230
(Srov. Žl 74, 2)

  S H     ²  S
   S      Ú  ֔7
I nvocábimus# nomen# tu-um, Dómine,# narrábimus mirabí-li-a
    S   H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 

Vzýváme tvé jméno, Pane, hlásáme tvé divy.
VI

tu-a.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pán dává vítězství || svému Pomazanému.
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!

(Sk 2, 21)

Teď vím, že svému pomazanému † Pán dává vítězit a z výšin
nebes * svou pravicí mu spěchá
na pomoc.
Jedni jsou silní vozbou, druzí jíz
dou, * ale my jménem Pána, svého
Boha.
Tamti se ovšem zhroutili a padli, * kdežto my stojíme a vytrváme!
Pane, chraň krále, vítězství mu daruj, * vyslyš nás v den, kdy k tobě
voláme!
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

 S  ² S  T Ú ÚÚ    
D ómine, mag
# nus es tu, et præ# clá-rus in virtúte tu-a.

  S     EB  EB EB       EB   EB 

AG 196
(Jdt 16, 13)

Byl vzkříšen a přijal život na věčné časy. 

(Sv. Irenej)

Pane a Vládce, tys veliký a slavný, podivuhodný ve své síle.
IVA

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Zapějem chvalozpěv || na tvoji sílu.
Žalm 20 (21)
Poděkování za vítězství krále
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.

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

Žaltář273

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
#
         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Učinil jsi nás, Pane, || královským lidem a kněžstvem našemu Bohu.
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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Krátké čtení
1 Jan 3, 1a.2
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat
Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale
čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
Krátké responsorium



     SÚ

A

 H S  

Û S  

S  J  S Ú

  

Û S  

 Na věky je stálé, * Pane, tvé slovo.  Na věky.

 H S     S   S    S

  

 Od rodu k rodu tvoje věrnost.  Pane, tvé slovo.

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Na věky.
Antifona ke kantiku Panny Marie

  S    S   Ú ² S  
E xsultá# vit spíritus me# us in# De-o salu-tári me-o.
       EB EB     EB EB   EB 

Můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli.
V

AG 190
(Lk 1, 47)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Můj duch ať plesá || v Bohu, mém spasiteli.

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,
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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
Chvalme Krista Pána, on žije mezi námi. Jsme lid, který mu patří jako
vlastnictví, prosme ho tedy:
R. Pane, vyslyš nás ke své chvále.
Pane, Králi a Vládce lidstva, přispěj národům a všem, kdo jim vládnou,
— aby svorně usilovali o společné dobro podle tvého zákona.
Tys nás vysvobodil ze zajetí hříchu,
— obnov ve svobodě synů Božích bratry a sestry, kteří trpí pod mocí zla.
Ať naše mládež žije před tebou bez úhony
— a velkodušně naslouchá tvému volání.
Učiň, ať děti napodobují tvůj příklad
— a vždy prospívají v moudrosti a milosti.
Přijmi zemřelé do království věčného,
— kde, jak doufáme, budeme s tebou kralovat.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Děkujeme ti, všemohoucí Bože, žes nás po celý den chránil, ° a pokorně tě
prosíme: † shlédni se zalíbením na naši modlitbu a přijmi ji jako večerní
oběť chvály. ° 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
1. antifona

       S         
I lluminá# ti-o me- a, et sa# lus me-a, Dóminus.
       EB EB       BE EB   EB 

Pán je mé světlo a spása.
VIII c

 45
AG 151
(Žl 26, 1)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
† A.1. pronáší se až po žalmu

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?
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2. antifona

      S J        
I ntret o# ráti-o me-a # in con# spéctu tu-o, Dómine.
       EB EB     EB EB   EB EB   EB 

AG 290
(Žl 87, 3)

Dej, ať modlitba má dojde k tobě, Pane.

7

V

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Tvou tvář, Pane, hledám, || proto svou tvář mi neukrývej.
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.

(Mk 14, 57)

Ukaž mi, Pane, svou cestu a veď
mne * navzdory odpůrcům po
cestě přímé.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

AG 999

(Srov. Ez 47)
Û






  Ú ÚK 8
     T J S
E x-íbunt aquæ vivæ de Ie-rúsa#lem: et erit Dómi nus
# Rex su       S     EB  EB EB       EB   EB 

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.
IVA

per omnem terram.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. On je prvorozený ze všech tvorů || a má ve všem prvenství.
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.

Krátké čtení
Jak 1, 22.25
Musíte uvádět slovo ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste
klamali sami sebe. Kdo se důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně
podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou blaženost.



8
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A


 

 H S  

 SÚ

ÛS   

Krátké responsorium

S  J  SÚ

 

ÛS   



 Zachraň mě, Pane, * mi-lostiv mi bud’.  Zachraň mě.

 H S     S   S    S

 

 Nezahlad’ s hříšníky můj život.  Mi-lostiv mi bud’.



7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zachraň mě.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Pán shlédl na mou nepatrnost;
učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

AG 213

  S  Ú S    S         8

R espéxit Dó-minus humi-litátem
# me-# am, et fecit in #me mag   Ú S  EB EB S EB        EB 
 ֔


S


U
S

(Srov. Lk 1, 48.49)

na qui potens est.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Veliké věci mi učinil ten, který je mocný, || jeho jméno je svaté.

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.

280

Středa 1. týdne

Prosby
Ve všem ať je oslavováno jméno našeho Boha, neboť on s nekonečnou láskou provází svůj vyvolený lid. Modleme se tedy:
R. Bože, ukaž nám svou lásku.
Rozpomeň se na svou církev,
— ochraň ji ode všeho zlého a zdokonaluj ji ve své lásce.
Učiň, ať národy poznají, že ty jediný jsi Bůh
— a že Ježíš Kristus je tvůj Syn, kterého jsi poslal.
Uděl našim příbuzným, co potřebují,
— dej jim požehnání a život navěky.
Přispěj na pomoc lidem, kteří namáhavě pracují v těžkých podmínkách,
— a dej, ať ostatní uznají jejich práci.
Ať se otevřou brány tvého milosrdenství těm, kdo dnes zemřeli,
— přijmi je do svého království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naši modlitbu ° a chraň nás ve dne v noci, † abychom uprostřed proměn času byli pevně zakotveni v 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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 47

1. antifona

AG 222

Velebte Pána, jenž uzdraví ty, kdo jsou zlomeni srdcem,
obváže jejich bolavé rány.

   Û     S Ú K
S  8
L audáte Dóminum, qui sa#nat con# trítos corde,# et ál# li-gat con   Û      S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 
VII a

     J

(Žl 146, 3)

tri-ti-ó-nes e-órum.

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.
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 smrti, * 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.
Za dnů, kdy jsem spoléhal na
svoje štěstí, * myslíval jsem si:
však já už nepadnu nikdy.

(Cassiodorus)

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 hlásat tvou věrnost?
Vyslyš mě, Pane, měj ke mně
milosrdenství! * Jenom ty, Pane,
zůstaň mou pomocí stálou!“
A tys můj nářek obrátil v jásavý tanec, * 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.
(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.

2. antifona

       S ² K     
E xsultá# te ius#ti, et glori-á#mi-ni # omnes recti corde.
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

Radujte se z Pána, kdo jste spravedliví, jásejte, kdo jste upřímní!
VII a

AG 161
(Žl 31, 11)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Šťastný člověk, || jehož Bůh již neviní.
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 neviní * 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.
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.

(Řím 4, 6)

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.
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 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.



  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.
  S    H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Pán mu dal moc a čest i vládu ||
a všechny národy mu budou sloužit.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

284

Čtvrtek 1. týdne

Krátké čtení
1 Petr 1, 6–9
Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece
bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále,
slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho
ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete
cíle své víry, totiž spásy duše.
Krátké responsorium



   SÚ

A

Û S

 

 H S   S   J    S Ú

8

 

 Pán nás živí * vzácnou pšenicí.  Pán nás.

 H S     S   S    S
 Sytí nás sladkostí

Û S

 

 

skalního medu.  Vzácnou pšenicí.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán nás.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 236
Bůh prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. (Lk 1, 51)

  
     
F ecit De-us poténti-am in bráchi-o su-o, dis pér-sit supérbos
                           
VII d

       

mente cordis su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán svrhl mocné z trůnu || a ponížené povýšil.
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.
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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
Chvalme Boha, neboť on nám pomáhá a v něm spočívá celá naše naděje.
Zbožně ho vzývejme:
R. Bože, pohlédni na své syny.
Tys uzavřel se svým lidem věčnou smlouvu,
— povzbuzuj nás, ať neustále uvažujeme o tvých velikých dílech.
Zdokonaluj ve své lásce všechny kněze
— a své věřící zachovávej vždy v jednotě ducha a svazku pokoje.
Učiň, ať stavíme město Boží na zemi podle tvého plánu,
— aby jeho stavitelé nepracovali nadarmo.
Pošli dělníky na svou žeň,
— aby bylo velebeno tvé jméno mezi národy.
Přidruž naše zemřelé příbuzné a dobrodince ke svým svatým
— a dej nám jednou účast na jejich blaženosti.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvé světlo vítězí i nad nejtemnější tmou; ° chraň nás tuto noc před
nepřátelskými úklady, † abychom tě ráno opět mohli s celou církví chválit. ° 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 1. TÝDNE
1. antifona

 47
AG 184
(Žl 40, 13)

  S   8
 ²   

S


  
S uscepí-# sti me, Dómine,# et confirmásti me in conspéctu tu-o.
      EB EB       EB   EB 

Dáš mi, Pane, sílu, před tváří svou mi dáš na věky žít.
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Uzdrav mě, Pane, || zhřešil jsem před tebou.
Žalm 40 (41)
Prosba v nemoci
Jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. 

Šťasten, kdo ujme se slabých a nuzných: * 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 tlachá, * 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 smiluj, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 241
(Iz 45, 25)

         S   U S  Ú     7
I n Dómi# no iusti-ficá# bitur, # et laudábitur omne semen Isra-el.
       EB EB     EB EB   EB EB   EB 

Vítězství a slávy dojde v Pánu celý rod Izraele.
V

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán nebeských zástupů zůstává s námi, || jest Bůh Jákobův naším
ochranným hradem.
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 silou, * 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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3. antifona

AG 999
(Mich 5, 3–4)

            T  Û   S  7
M agni-# ficábi# tur usque ad# térmi# nos terræ, et erit iste Pax.
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.

Krátké čtení
Řím 15, 1–3
My „silní“ jsme povinni snášet slabosti těch, kdo „silní“ nejsou, a nemít
zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať si hledí získat oblibu u bližního k jeho
dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Je přece
psáno: Potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.



7
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A


       S Ú

  H S  

Û S²

Krátké responsorium

 S  J     SÚ

 

7

Û S² 7

 Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.  Kristus.

 H S     S   S    S

 A udělal z nás Bohu královský národ a kněze.  Svou krví.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 261
(Lk 1, 52)

 J  H ÚS  ² ֔ ֔   S  Ú

S


 7
²

D epó-su-it Dó# minus po- téntes de se-# de et exaltávit hú
   Ú H T  EB EB Ú S      S BE EB 
S



Pán svrhl mocné z trůnu a ponížené povýšil.

miles.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Nás, svých služebníků, se Pán ~ujal, || pamatoval na své
milosrdenství.

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
Veleben buď Pán Bůh, že s láskou shlíží na přání potřebných a hladové sytí
dobrými věcmi. S důvěrou ho prosme:
R. Prokaž nám, Pane, své milosrdenství.
Nejlaskavější Otče, prosíme tě za trpící údy tvé církve,
— vždyť Kristus za ně na kříži vydal sám sebe jako večerní oběť.
Vysvoboď spoutané, osvěcuj slepé, ujmi se sirotků a vdov,
— přispěj na pomoc všem ubohým.
Všechny věřící přioděj svou zbrojí,
— aby mohli obstát proti nástrahám ďáblovým.
Buď k nám milosrdný v hodině naší smrti,
— abychom byli shledáni věrnými a smířeni s tebou opustili tento svět.
Uveď zemřelé do světla, kde přebýváš,
— aby na tebe patřili navěky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, vyslyš naše modlitby ° a dej, ať pochopíme smysl utrpení tvého
Syna, † abychom byli schopni podle jeho příkladu brát na sebe a ochotně
nést svůj kříž. ° 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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NEDĚLE 2. TÝDNE

 49

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

 Ú  ֞
   ²  ²  K 8
O sténde nobis,# Dómi-# ne, lu- cem mise# rati-ó-num tu-árum,
   EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 
 S
T

 S
T   

Ukaž nám, Pane, světlo svého milosrdenství.
III a

AG 266
(Sir 36, 1 Vulg.)

allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Mým krokům svítilnou || je tvé slovo, Pane, 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 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.

(Jan 15, 12)

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 plnit, * 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.

292

Neděle 2. týdne – 1. VCh

2. antifona

AG 192
(Žl 11, 8)

   S           ֙     J S  8
T u, Dómine,# servábis nos, et# custódi-es nos in ætérnum, alle        EB EB       EB   EB 

Ty jsi, Pane, při nás, ty nás ochraňuješ a navždy zachráníš.
VIIIG

lúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pane, naplň mě radostí || ze své tváře, aleluja.
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 podíl, * 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.

A.
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3. antifona

Sluší se, abychom se chlubili křížem našeho Pána Ježíše Krista.
VII d



N

   

 

AG 803
(Srov. Gal 6, 14)

   
            
os autem glo ri-ári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu


 






















      


Christi.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno ||
na nebi i na zemi, 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 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.

Krátké čtení
Kol 1, 2b–6a
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž
o vaší víře ve spojení s Ježíšem Kristem 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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Neděle 2. týdne – 1. VCh

       SÚ  

Krátké responsorium

 S Û    7

H S  S  J     S Ú

 

 S 7

 Od východu slunce do západu, * at’ je jméno Páně velebeno.



  

 H S     S   S    S

 Od východu.  Jeho sláva převyšuje nebe.  At’ je jméno.



  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Od východu.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil
blaženým. Děkujme mu a volejme pamětliví jeho lásky:
R. V tebe, Bože, doufáme.
Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže N a za našeho biskupa N,
— ochraňuj je a posvěcuj svou mocí.
Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních
— a že v něm mají stálý zdroj útěchy.
Pohlédni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší,
— aby mohli najít místo vhodné k bydlení.
Dej a uchovej plody země,
— aby všichni nacházeli každodenní chléb.
(Nebo: Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého,
			 — aby žil v pokoji a hojnosti.)
Provázej zemřelé svou láskou
— a uveď je do nebeského domova.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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 51

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

AG 65
(Žl 109, 1)

     ²   ²   T   KS  7
D ixit#Dóminus
Dó-mino me-o: sede a dextris me-is, allelúia.
#
#
#

B
E
B
E
B
E


B
E
B
E







B
E
 EB T  EB 
S

Pán řekl mému Pánovi: „Seď po mé pravici.“
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kristus Pán je knězem navěky, ||
tak, jak jím Melchizedech byl, 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.“

(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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

Bůh náš ten sídlí na nebesích, co se mu zlíbí, to učiní.



AG 72
(Žl 113, 11)

        









D e-  us autem noster in cælo:  ómni-a quæcúmque vólu-it,
                             
 
fecit.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Bůh náš, ten sídlí na nebesích, || co se mu zlíbí, to učiní.
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 zlato, * 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 tvoří, * 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 Du~chu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Žaltář297

3. antifona

MG 225 (abr.)

Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí,
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest! 

 
·  U 7
L audem dí-cite De-o nos-tro o- mnes sancti eius: gaude-á  J   H      T  ³    S    7
 H    Ú ֔  K S ² ß ֔  

V

(Zj 19, 5.7)

mus et exsultémus et demus glóri-am e-i allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:



A.3. Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, || malí i velcí, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Beránkova svatba

   ֔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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Neděle 2. týdne – 2. VCh

Krátké čtení
2 Sol 2, 13–14
Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři Pánem
milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. To se stalo tak, že
vás Duch posvětil a vy že jste uvěřili v pravdu. Bůh vás naším kázáním
evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy u našeho Pána Ježíše Krista.
Krátké responsorium



    S Ú

A

 
 S   S  
 Náš Pán je velký, * je přemoc-ný silou.  Náš Pán.
 H S  S  J     S Ú  S   S  

 Jeho sláva převyšuje nebe.  Je přemoc-ný silou.
 H S     S   S    S
 

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Náš Pán.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Chvála a čest Kristu, neboť on může navěky spasit ty, kdo skrze něho přistupují k Bohu; stále totiž žije, aby se za nás přimlouval. Posíleni touto
vírou ho prosme:
R. Pane, pamatuj na svůj lid.
Ježíši, slunce spravedlnosti,
na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení,
— aby se všichni stále těšili z tvého světla, kterého neubývá.
Opatruj novou úmluvu, kterou jsi zpečetil svou božskou krví
— a posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.
Pane, pamatuj na své shromáždění,
— na svůj lid, v němž přebýváš.
Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí,
— aby ve zdraví a radosti došli k vytouženému cíli.
Pane, přijmi duše zemřelých,
— uděl jim odpuštění a věčnou slávu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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PONDĚLÍ 2. TÝDNE
1. antifona

 53
AG 96*
(Mt 25, 6)

   S J S Û        Ú K  7
M édi-a nocte clamor fac# tus est: Ecce spon
# sus ve-nit, exíte

 H S  Ú    S     EB  EB EB       EB   EB 

Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“
IVA

óbvi- am e-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jsi ze všech lidských synů nejkrásnější, || spanilost se ti po rtech
rozlévá.
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 právo, * 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.

(Mt 25, 6)

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * 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)


   S  Ú֔ 7
S J    
J
V eni, sponsa Christi, áccipe co# rónam, quam ti# bi Dóminus
      ²        EB EB       EB   EB 
VIIIG

U Ú 

præparávit in ætérnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Ženich je tady, || jděte mu naproti.
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.

A.
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3. antifona

AG 407

   S H Ӫ     ֔  
S Ú  T   ֔ 7
S
S
·

B enedi-cá- mus #Pat-rem# et Fí-li-um in # sǽcu-la, cum Sancto
    S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
S

Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Spíritu.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Bůh si předsevzal, až přijde plnost času, || obnovit všechno v Kristu.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pondělí 2. týdne

Krátké čtení
1 Sol 2, 13
Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo,
vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně
je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.
Krátké responsorium



   

A

S Ú

 H S  S   J 

Û S   
 SÚ

 

Û S   

 Pane, at’ stoupá * k tobě má modlitba.  Pane.

 H S     S   S    S

 

 Jako kadidlo před tvou tvá-ří  K tobě má modlitba.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pane.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 168
(Lk 1, 46.48)

                      
M agnı́-fi-cat ánima me-a Dómi  num,
 qui-a respéxit  De-us
                         


Velebí má duše Pána, že shlédl na poníženost své služebnice.
VIIIG

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Tebe, můj Bože, || ať velebí má duše.
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.

Žaltář303

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
Chvalme Krista, neboť on miluje svou církev, sytí ji a pečuje o ni. S důvěrou ho prosme:
R. Pane, splň prosby svého lidu.
Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni
— a došli k poznání pravdy.
Ochraňuj našeho papeže N a biskupa N
— a přispěj jim na pomoc svou silou.
Veď ty, kdo touží po spravedlnosti,
— aby prožili svůj život v radosti a bezpečí.
Pane, buď útočištěm trpících
— a buď jim pomocníkem v soužení.
Svěřujeme ti ty, které jsi za života povolal k posvátné službě,
— ať tě v nebi oslavují navěky.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty nám dáváš sílu, ° protože víš, že bez tvé pomoci jsme
slabí a nic nezmůžeme; † přijmi naši večerní modlitbu jako poděkování
za dary, kterés nám dnes udělil. ° 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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Úterý 2. týdne

ÚTERÝ 2. TÝDNE
1. antifona

 55
AG 395
(Žl 117, 28 Vulg.)

  S S ²   S  Ú֔    S    
C onfité# bor tibi, Dómine,# quóni-am exaudísti me.
      EB EB       EB   BE 

Vzdávám ti díky, Pane, neboť jsi mě vyslyšel.
VIIIG

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Nemůžete sloužit || Bohu i mamonu.
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 průpověď, * 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 blázen.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

Kdo uchovávají Boží slovo v dobrém a upřímném srdci,
s trpělivostí přinášejí užitek.
Ig

Q



  ²

AG 404

 S J   ß    S Ú    8

S 
S  Ú  
áfferunt in # pa-ti- én
#
# ti-a.
  S    H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 

(Lk 8, 15)

ui verbum De-i rétinent corde perfécto et ópti-mo, fructum

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Shromažďujte si || poklady v nebi, praví Pán.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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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
#
         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Hoden je Beránek, který byl zabit, || aby vzal slávu a čest.
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.
Krátké čtení
Řím 3, 23–25
Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh
ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho
krvi, která působí skrze víru.



7
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A


   S Ú

 H S  S   J 

S 

Krátké responsorium

Û

 SÚ

7



7

S 

 Naplníš mě radostí * před tvou tváří.  Naplníš.

Û

 H S     S   S    S



 Po tvé pravici slast navěky.  Před tvou tváří.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Naplníš.
Antifona ke kantiku Panny Marie

  S    S   Ú ² S  
E xsultá# vit spíritus me# us in# De-o salu-tári me-o.
       EB EB     EB EB   EB 

Můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli.

AG 190
(Lk 1, 47)

V

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Učiň s námi veliké věci, Pane, || neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
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
Chvalme Krista, pastýře a strážce našich duší, neboť on miluje a chrání
svůj lid. Obraťme se na něj s důvěrou a prosme ho:
R. Pane, ochraňuj svůj lid.
Věčný pastýři, ochraňuj našeho biskupa N
— a všechny pastýře své církve.
Pohleď dobrotivě na ty, kdo trpí pronásledování,
— a pospěš je vysvobodit ze všech soužení.
Pane, smiluj se nade všemi nuznými
— a hladovějícím dej obživu.
Osvěť členy zákonodárných shromáždění,
— aby ve všem rozhodovali s moudrou spravedlností.
Přispěj zemřelým, které jsi vykoupil svou krví,
— aby s tebou mohli vejít k svatební hostině.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal světu svého Syna, aby jako slunce spravedlnosti svítil na
cestu těm, kdo tě hledají; ° dej, ať jeho světlo ve dne v noci září v našich
srdcích, † abychom jednou vešli do světla tvé slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

Žaltář309

STŘEDA 2. TÝDNE
1. antifona

        S   TÛ    
rá-bit in e-o.
L ætábi#tur ius# tus in Dómino# et spe
#
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB T  EB 

Spravedlivý raduje se z Pána, utíká se k němu.

 55
AG 265
(Žl 63, 11)

7

VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. V blažené naději očekáváme || slavný příchod našeho Spasitele.
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 srdce: * 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 vzlétnou, * 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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2. antifona

          H     
I llúmina,# Dómi# ne, vultum tu-um su# per nos.
  S    H  EB EB EB  EB          EB EB   EB 

Kéž nám, Pane, svítí světlo tvé tváře!

AG 173
(Žl 66, 2)

7

Ia

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Kéž nám svítí světlo Boží tváře || a kéž nám dá své požehnání.
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.

Žaltář311

3. antifona

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.

AG 999

     T J S Û      Ú ÚK 8
E x-íbunt aquæ vivæ de Ie-rúsa#lem: et erit Dómi nus
# Rex su       S     EB  EB EB       EB   EB 

(Srov. Ez 47)

IVA

per omnem terram.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. V něm bylo stvořeno všechno || a všechno má trvání v něm.
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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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.
Krátké responsorium



    

A

7

7

SÚ

   S   S     
 Opatruj nás, Pane, * jako zřítelni- ci oka.  Opatruj.
 H S    S  J   S Ú  
 H S     S   S    S

7

  

 V bezpečí nás ukryj pod svá křídla.  Jako.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Opatruj.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Pán shlédl na mou nepatrnost;
učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

AG 213

  S  Ú S    S         8

R espéxit Dó-minus humi-litátem
# me-# am, et fecit in #me mag   Ú S  EB EB S EB        EB 
 ֔


S


U
S

(Srov. Lk 1, 48.49)

na qui potens est.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Prokaž, Bože, sílu svým ramenem, || rozptyl pyšné a povyš ponížené.

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,

Žaltář313

~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
Oslavujme Boha, neboť on s radostí zahrnuje svůj lid dobrodiním, a prosme ho vroucně:
R. Bože, rozmnožuj v nás milost a pokoj.
Věčný Bože, u tebe je tisíc roků jako včerejší den, který minul,
— nedej nám ulpět na tom, co pomíjí,
neboť náš život je jako květ, který ráno vypučí a večer zvadne.
Dávej svému lidu manu, aby nehladověl,
— a vodu života, aby nežíznil navěky.
Dej svým věřícím, ať milují to, co přichází od Ducha svatého,
— aby ti stále sloužili prací i odpočinkem.
Popřej nám příznivé počasí,
— abychom sklidili hojnou úrodu.
(Nebo: Zbav nás všech pohrom
			 — a vylej na naše domy hojné požehnání.)
Dej, ať zemřelí patří na tvou tvář
— a také my ať se jednou spolu s nimi u tebe radujeme.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení; ° shlédni na prosby své církve † a dej, ať nikdy nevymizí tvá chvála
z úst lidí. ° 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 2. TÝDNE
1. antifona
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AG 264
(Žl 149, 2)

Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

(Mt 2, 11)

Děti Siónu ať krále chválí.
VIII c

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Proto tě dám národům jako světlo, || aby se spása má rozšířila až do
končin země.
Žalm 71 (72)
Mesiášovo království a jeho královská moc
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 platit * králové z krajů arabských
a Sáby.
Králové všichni budou se mu klanět, * národy všechny pokorně mu
sloužit.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář315

2. antifona

AG 272

(Dt 32, 36.43)
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Hospodin se slituje nad svými služebníky,
smiluje se nad zemí svého lidu.
V

pópuli su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán se slituje nad slabým a chudým, || utlačené vrátí k životu.
II
Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *
chudáka, který nemá zastání.
On slituje se nad slabým a chudým, * 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 jméno, * 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 jméno, * 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.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář317

Krátké čtení
1 Petr 1, 22–23
Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Mějte se proto navzájem rádi upřímně a vroucně. Vždyť se vám
dostalo nového života, a to ne plodivou sílou pomíjející, ale nepomíjející:
živým a neproměnným Božím slovem.
Krátké responsorium
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 Pán je můj pastýř, * nemám v ni- čem nouzi.  Pán je.

 H S     S   S    S

 

 Na tiché, svěží pastviny mě vodí.  Nemám.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán je.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 236
Bůh prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. (Lk 1, 51)

  
     
F ecit De-us poténti-am in bráchi-o su-o, dis pér-sit supérbos
                           
VII d

       

mente cordis su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ty, kteří hladovějí po spravedlnosti, || nasytil Pán dobrými věcmi.
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.
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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.
VII d
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ecit De-us poténti-am in bráchi-o su-o, dispér-sit supérbos

mente cordis su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ty, kteří hladovějí po spravedlnosti, || nasytil Pán dobrými věcmi.
Prosby
S velkou vděčností pozvedejme své duše k našemu Pánu a Spasiteli, neboť on zahrnuje svůj lid veškerým duchovním požehnáním, a oddaně ho
prosme:
R. Žehnej, Pane, svému lidu.
Chraň našeho papeže N a našeho biskupa N
— a uchovej je bez úhony pro svou církev.
Ochraňuj naši zem
— a vysvoboď nás od každého neštěstí.
Rozmnož počet svých učedníků,
— kteří by tě horlivě následovali v čistotě, chudobě a poslušnosti.
Opatruj své služebnice, které se zavázaly slibem panenství,
— aby tebe, Božího Beránka, následovaly, kamkoli jdeš.
Ať zemřelí odpočinou v tvém věčném míru
— a jejich spojení s námi ať se posiluje
účastí na společných duchovních dobrech.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Přijmi, Bože, naši účast na večerní modlitbě své církve ° a dej, ať stále nacházíme zálibu v rozjímání o tvém zákoně, † abychom se tak připravili
na to, že tě jednou uvidíme tváří v tvář. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

Žaltář319

PÁTEK 2. TÝDNE
1. antifona
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Pán ke mně ucho naklonil.
Ia

 59
AG 164
(Žl 14, 2)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pane, vytrhni můj život ze smrti || a mé nohy z pádu.
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.
On vždycky prosté ochrání, *
v mé slabosti mi pomohl.

(Sk 14, 22)

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 165
(Žl 120, 2)

   Ú
   
7
²





A uxí-li-# um me-# um a Dómi-no, qui# fecit cælum et terram.
  S    H  EB EB EB  EB         S EB EB   EB 

Od Pána přichází pomoc, on stvořil nebe i zemi.
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Od Pána přichází pomoc, || on stvořil nebe i zemi.
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.

Žaltář321

3. antifona

AG 999
(Mich 5, 3–4)

            T  Û   S  7
M agni-# ficábi# tur usque ad# térmi# nos terræ, et erit iste Pax.
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, || ~Králi věků.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.

Krátké čtení
1 Kor 2, 7–10a
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před
věky předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl
o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho
neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil
těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha.
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   S Ú   S
Krátké responsorium

  S

 

H S      S  J           8

 Kristus vytrpěl smrt za naše hříchy, * aby nás smí- řil s Bohem.

 

 SÚ

7

  S

H S     S   S    S

 Kristus.  Byl usmrcen podle těla, ale podle Ducha dostal nový

 

život.  Aby nás.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 261
(Lk 1, 52)

 J  H ÚS  ² ֔ ֔   S  Ú

S


 7
²

D epó-su-it Dó# minus po- téntes de se-# de et exaltávit hú
   Ú H T  EB EB Ú S      S BE EB 
S



Pán svrhl mocné z trůnu a ponížené povýšil.

miles.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pamatuj, Pane, na své milosrdenství, || jak jsi slíbil našim otcům.

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.

Žaltář323

Prosby
Dobrořečme Kristu Pánu, neboť on ve své lásce a milosrdenství stírá slzy
plačících, a prosme ho s láskou a pokorou:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Kriste, náš Pane, ty těšíš ponížené,
— pohleď na slzy chudých.
Milosrdný Bože, slyš nářek umírajících,
— ať je tvůj anděl navštíví a posílí.
Ať všichni vyhnanci poznají tvou dobrotu a lásku,
— ať se mohou vrátit domů a jednou dojít do nebeské vlasti.
Kdo se zmítají v hříchu, ať se přestanou vzpouzet tvé lásce
— a smíří se s tebou a tvou církví.
Dej dobrotivě svou spásu zemřelým bratřím a sestrám,
— aby měli plnou účast na tvém vykoupení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, dej, ať správně chápeme, že kříž už není potupou a hanbou, † ale
ukázala se v něm tvá nekonečná moudrost a láska, ° a nauč nás vidět
v umučení tvého Syna počátek jeho oslavení, † abychom se nad jeho křížem nepohoršili, ale vždycky v něm s důvěrou hledali svou 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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NEDĚLE 3. TÝDNE

 39

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

    S   J Ú  S ²     K S   
S it nomen
tum in sǽcula, allelúia.
# Dó# mini be-nedíc
#
#

B
E
B
E
B
E


B
E
B
E







B
E
 EB T  EB 
 S

Ať je jméno Páně požehnáno na věky.

AG 68
(Žl 112, 2)

7

VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Od východu slunce do západu || ať je jméno Páně velebeno.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!

(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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář325

2. antifona

AG 164
(Žl 115, 14)

   S    S   S     S  ² K

V ota me-a Dómi# no red# dam coram om# ni pópulo eius,
   EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 
 S
T

 S

Vyplním sliby dané Pánu před jeho lidem veškerým.
III a

8

allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Do rukou vezmu kalich spásy || a jméno Páně oslavím.
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.
A.
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3. antifona

Sluší se, abychom se chlubili křížem našeho Pána Ježíše Krista.
VII d



N

   

 

AG 803
(Srov. Gal 6, 14)

   
            
os autem glo ri-ári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu


 






















      


Christi.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. ~Pán Ježíš se ponížil, || a proto ho Bůh na věky povýšil.
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 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.

Žaltář327

Krátké čtení
Žid 13, 20–21
Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého
pastýře ovcí – protože on zpečetil svou krví věčnou smlouvu – ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je
mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.
Krátké responsorium



A
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SÚ

 Û S 
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S Ú
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 Kterak jsou skvělá * Pane, tvá díla.  Kterak.

 H S     S   S    S



 Všechno jsi stvořil a učinil moudře.  Pane, tvá díla.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kterak.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku
mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s důvěrou prosme:
R. Pane, ukaž nám svou lásku.
Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky,
— ať tvé dary nezůstanou bez užitku,
ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky,
které jsi poslal do celého světa,
— zažehni v nich oheň svého Ducha.
Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu,
— a veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dnešní doby.
Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím,
— a buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry,
— jejichž jména jsou v knize života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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NEDĚLE 3. TÝDNE

 41

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

AG 65
(Žl 109, 1)

     ²   ²   T   KS  7
D ixit#Dóminus
Dó-mino me-o: sede a dextris me-is, allelúia.
#
#
#
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Pán řekl mému Pánovi: „Seď po mé pravici.“
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
† A.1. pronáší se až po žalmu

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.“
Opakuje se antifona:

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

Pán řekl mému Pánovi: || Seď po mé pravici, aleluja.

Žaltář329

2. antifona

AG 66
(Žl 110, 2)

 U Ú    Ú    SK 
 
   S² 8
M agna ópera Dó#mi-ni, # exquisí-ta in #omnes voluntátes
   EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 
 K S
T

  S

Skutky Páně veliké, drahocenné všem, kdo z nich se těší.
III a

eius, allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Milosrdný Pán || činil divy hodné paměti, aleluja.
Žalm 110 (111)
Veliké skutky Boží
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! 

Z hloubi srdce Pána oslavím, * v shromážděném kruhu spravedlivých.
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.
Dílo jeho rukou věrnost, řád, * jeho
zákony vždy spolehlivé:

(Zj 15, 3)

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 mou
drosti: † 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.
A.
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3. antifona mimo dobu postní

Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí,
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest! 

MG 225 (abr.)

 
·  U 7
L audem dí-cite De-o nos-tro o- mnes sancti eius: gaude-á  J   H      T  ³    S    7
 H    Ú ֔  K S ² ß ֔  

V

(Zj 19, 5.7)

mus et exsultémus et demus glóri-am e-i allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:



A.3. Pán, náš Bůh vševládný, || se ujal království, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Beránkova svatba

   ֔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.

Žaltář331

Krátké čtení
1 Petr 1, 3–5
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše 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

 S   S       
 Požehnaný jsi, Pane, * na nebes-ké obloze.  Požehnaný.
 H S  S  J     S Ú  S   S   

 Chvályhodný a slavný navěky.  Na nebes-ké obloze.
 H S     S   S    S    

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Požehnaný.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje.
Vzývejme ho s radostným srdcem:
R. Bože, prokazuj nám stále svou lásku.
Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření
— a na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.
Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži,
— vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.
Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ni,
— ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.
Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé,
dej chléb hladovějícím, posilni slabé,
— na všech učiň zjevným vítězství kříže.
Svého Syna mrtvého a pohřbeného jsi podivuhodně vzkřísil ke slávě,
— dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života.
Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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PONDĚLÍ 3. TÝDNE
1. antifona

   S  S Û S J      
Q ui há# bitas in cælis, #miserére nobis.
       EB EB       EB   EB 

Ty, který trůníš na nebi, smiluj se nad námi.
VIIIG

 43
AG 187
(Srov. Žl 122, 1)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Naše oči hledí k Pánu, || ať nám smilování dá.
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.
Smiluj se, Pane, nad námi se
smiluj, * neboť jsme přesyceni
pohanou.

(Srov. Mt 20, 30)

Dávno je naše duše přesycena * posměchem boháčů a hanou pyšných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář333

2. antifona

     K 
S Ú  
A diutóri-# um nos
# trum in nómine #Dómini.
  S    H  EB EB EB  EB          EB EB   EB 

Naše pomoc je ve jménu Páně.

AG 188
(Žl 123, 8)

7

Ia

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Naše pomoc je ve jménu Páně, || který stvořil nebesa i zem.
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.
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3. antifona

AG 407

   S H Ӫ     ֔  
S Ú  T   ֔ 7
S
S
·

B enedi-cá- mus #Pat-rem# et Fí-li-um in # sǽcu-la, cum Sancto
    S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
S

Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Spíritu.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Ve svém Synu si nás Bůh ~vyvolil || a přijal za své syny.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář335

Krátké čtení
Jak 4, 11–12
Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo
bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon,
neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce. Jen jeden je zákonodárce
a soudce: ten, který má moc spasit i zahubit. Kdo však jsi ty, že soudíš
bližního?
Krátké responsorium



  

A

 H S 

 SÚ

Û S

  

  S  J    S

Ú

8

 

Û S

 Uzdrav mě Pane, * zhřešil jsem před tebou.  Uzdrav.

 H S     S   S    S

 

 Volám k tobě, Pane, smiluj se nade mnou.  Zhřešil jsem.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Uzdrav.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 168
(Lk 1, 46.48)

                      
M agnı́-fi-cat ánima me-a Dómi  num,
 qui-a respéxit  De-us


                         


Velebí má duše Pána, že shlédl na poníženost své služebnice.
VIIIG

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Velebí má duše Pána, || že shlédl na svou nepatrnou služebnici.
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,
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~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.
VIIIG

 UÚ   Ú  S Ú ֔

  S


M



      ֔ J 8

agní-fi-cat ánima me-a Dómi-num, qui-a respéxit De-us

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Velebí má duše Pána, || že shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Prosby
Kristus chce přivést všechny lidi ke spáse. Prosme ho tedy s upřímným
srdcem:
R. Pane, přitahuj všechno k sobě.
Požehnaný jsi, Pane,
svou předrahou krví jsi nás vykoupil z otroctví hříchu,
— dej, ať rosteme ve svobodě dětí Božích.
Daruj svou milost našemu biskupu N a všem biskupům církve,
— aby s horlivostí slavili tvá tajemství.
Dej všem, kdo toužebně hledají pravdu, aby ji našli
— a když ji najdou, aby ji ještě usilovněji hledali.
Pane, ujmi se sirotků, vdov a všech opuštěných,
— aby cítili, žes jim blízký, a tím více k tobě lnuli.
Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do nebeské vlasti,
— v níž budeš s Otcem a svatým Duchem blažeností všech.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty jsi světlo, které nikdy nehasne; ° děkujeme ti, žes nás po celý den
vedl a chránil, † a prosíme tě: odpusť nám, čím jsme se dnes provinili, a bdi
nad námi i v noci. ° 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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ÚTERÝ 3. TÝDNE



1. antifona

 45
AG 188
(Žl 124, 2)

  S Ú
 S   S     ² S    ֔
I n circú-itu pópuli# su- i # Dó-minus, ex hoc# nunc et usque in 7

   H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
S

 

Pán objímá svůj národ, dnes i na věky.
Ig

sǽculum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pán ~objímá || ~svůj národ.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

S   ²  
  Ú 
D ómine,# non # est exaltátum cor me# um.
  S    H  EB EB EB  EB          EB EB   EB 

Pane, nejsem pyšné mysli.
Ia

AG 211
(Žl 130, 1)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Jestliže znovu nebudete jako děti, ||
jistě nevejdete do nebeského království.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář339

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
#
         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Učinil jsi nás, Pane, královským lidem || a kněžstvem našemu Bohu.
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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Krátké čtení
Řím 12, 9–12
Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden
druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu,
v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Krátké responsorium



     SÚ

A

 H S  

Û S  

S  J  S Ú

  

Û S  

 Na věky je stálé, * Pane, tvé slovo.  Na věky.

 H S     S   S    S

  

 Od rodu k rodu tvoje věrnost.  Pane, tvé slovo.

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Na věky.
Antifona ke kantiku Panny Marie

  S    S   Ú ² S  
E xsultá# vit spíritus me# us in# De-o salu-tári me-o.
       EB EB     EB EB   EB 

Můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli.
V

AG 190
(Lk 1, 47)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Můj duch ať plesá || v Bohu, mém spasiteli.

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,

Žaltář341

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
Bůh je vždy a ve všem naší nadějí. Proto volejme s radostí:
R. Bože, tys naděje svého lidu.
Děkujeme ti, že jsme skrze Krista získali všechno bohatství,
— bohatství nauky i poznání.
Dej svou moudrost těm, kdo rozhodují o veřejných záležitostech,
— ať u tebe hledají radu, aby se ti líbily jejich myšlenky i skutky.
Ty inspiruješ umělce, aby svým nadáním odhalovali tvou slávu,
— dej, ať z jejich díla čerpá svět naději a radost.
Ty nedopouštíš, abychom byli pokoušeni nad naše síly,
— posiluj tedy slabé a pozvedej kleslé.
Tvůj Syn přislíbil, že vstaneme k životu v poslední den,
— nezapomínej navěky na ty, kdo již zemřeli.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, nebeský Otče, vyslyš naši večerní modlitbu ° a sešli na svůj lid hojnost
svého požehnání, † abychom pod tvou ochranou bezpečně došli k 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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STŘEDA 3. TÝDNE
1. antifona

 45
AG 189
(Žl 125, 3)

     S S Ú J     Ú   ²     8
M agni-fi# cávit Dó# mi-nus fáce# re nobís
cum, facti sumus lætán#
   S   EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

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

tes.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kdo v slzách zasévají, || ti budou s jásotem sklízet.
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.

Žaltář343

2. antifona

AG 190
(Srov. Žl 126, 1)

    T    S      S Ú  
D óminus
# ædí-ficet # nobis #domum, et custódi- at civitátem.
       EB EB     EB EB   EB EB   EB 

Pán ať nám zbuduje dům a střeží město.
V

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán ať nám zbuduje dům || a střeží město.
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 milým.
Hle, jsou darem Páně synové, * jeho
vzácnou odměnou plod lůna.

(Srov. 1 Kor 3, 9)

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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3. antifona

AG 999

(Srov. Ez 47)
Û






  Ú ÚK 8
     T J S
E x-íbunt aquæ vivæ de Ie-rúsa#lem: et erit Dómi nus
# Rex su       S     EB  EB EB       EB   EB 

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.
IVA

per omnem terram.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. On je prvorozený ze všech tvorů || a má ve všem prvenství.
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.

Krátké čtení
Ef 3, 20–21
Bohu, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení
s Kristem Ježíšem, po všechna pokolení na věčné věky. Amen.



8
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A


 

 H S  

 SÚ

ÛS   

Krátké responsorium

S  J  SÚ

 

ÛS   



 Zachraň mě, Pane, * mi-lostiv mi bud’.  Zachraň mě.

 H S     S   S    S

 

 Nezahlad’ s hříšníky můj život.  Mi-lostiv mi bud’.



7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zachraň mě.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Pán shlédl na mou nepatrnost;
učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

AG 213

  S  Ú S    S         8

R espéxit Dó-minus humi-litátem
# me-# am, et fecit in #me mag   Ú S  EB EB S EB        EB 
 ֔


S


U
S

(Srov. Lk 1, 48.49)

na qui potens est.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Veliké věci mi učinil ten, který je mocný, || jeho jméno je svaté.

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
Bůh seslal svého Syna, aby nás vykoupil a svým životem nám dal příklad
k následování. Pokorně ho prosme:
R. Bože, ať tě svým životem chválíme.
Děkujeme ti za to, žes nás od věků vyvolil a povolal,
— abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
Sjednocuj v pravdě svého slova všechny, kdo vyznávají tvé svaté jméno,
— a spojuj je poutem své lásky.
Stvořiteli světa, tvůj Syn chtěl pracovat svýma rukama
mezi lidmi a s lidmi,
— pamatuj na všechny, kteří si v potu tváře vydělávají svůj denní chléb.
Pamatuj také na ty, kdo se věnují službě bližnímu,
— aby se nedali odradit od svého úmyslu
nezdarem nebo lidskou lhostejností.
Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství
— a nevydávej je do moci zlého ducha.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, slyš volání své církve a provázej nás svou milostí; ° zbav nás všeho
provinění a dávej nám sílu, † abychom chráněni tvou mocnou záštitou
věrně 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.
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ČTVRTEK 3. TÝDNE
1. antifona

 47
AG 27*
(Žl 92, 5)

S Ú J           8
S
D omum tu-am,# Dómi-# ne, decet san# ctitúdo# in longitúdinem
     S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 
  



Tvému domu přísluší svatost na věčné časy, Pane.
VII a

di-érum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Radostně ať jásají tví věrní, Pane, || až budou vcházet ve tvůj
příbytek.
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

       J  S ²


E -légit# Dómi# nus Si-on in habi# tati-ónem sibi.
  T    EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 

Pán si vyvolil Sión za svůj příbytek.
III a

AG 212
(Srov. Žl 131, 13)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Pán si vyvolil Sión || za svůj příbytek.
II
Přísahal pevně Davidovi Pán, * od
svého slibu nikdy neustoupí:
„Na trůně tvém dám slavně zasednout * 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.

Žaltář349

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.
  S    H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Pán mu dal moc a čest i vládu || a všechny národy mu budou
sloužit.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
1 Petr 3, 8–9
Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše
naopak přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo
údělem požehnání.
Krátké responsorium



   SÚ

A

Û S

 

 H S   S   J    S Ú

8

 

 Pán nás živí * vzácnou pšenicí.  Pán nás.

 H S     S   S    S
 Sytí nás sladkostí

Û S

 

 

skalního medu.  Vzácnou pšenicí.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán nás.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 236
Bůh prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. (Lk 1, 51)

  
     
F ecit De-us poténti-am in bráchi-o su-o, dis pér-sit supérbos
                           
VII d

       

mente cordis su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pán svrhl mocné z trůnu || a ponížené povýšil.
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.

Žaltář351

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
Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu,
a volejme:
R. Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve,
— nedopusť, abychom se od ní odloučili.
Tys svěřil našemu papeži N starost o všechny církevní obce,
— uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k polepšení,
— a všem ducha pokání a spásu.
Ty jsi žil ve vyhnanství,
— pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
Všem zemřelým, kteří v tebe doufali,
— uděl věčný mír.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Přijmi, Bože, naše poděkování za dnešní den, ° zachovej nám svou přízeň †
a odpusť nám všechno, čím jsme se z lidské slabosti provinili. ° 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
1. antifona

 47
AG 174
(Žl 134, 1.2)

  S    S    Ú  Ú  Ú   
L audáte# nomen Dó-mi# ni, qui sta-tis in domo Dómini.
       EB EB     EB  EB   EB 

Jméno Páně velebte, bdící v domě Pánově.
II

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pán je velký || a náš Bůh je nade všechny bohy.
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 dědictví, * 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

AG 178
(Žl 134, 3.14)

·    7
  SÚ   K 
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L audáte Dóminum,# qui-# a benígnus est, # et in servis su-is de     T    EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 


Chvalte Pána, předobrý je Pán, má smilování pro své služebníky.
III a

precábitur.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Dome Izraelův, Pána chval, || opěvujte jeho drahé jméno.
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 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.
A.

354

Pátek 3. týdne

3. antifona

AG 999
(Mich 5, 3–4)

            T  Û   S  7
M agni-# ficábi# tur usque ad# térmi# nos terræ, et erit iste Pax.
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

Bude veliký až do končin země, on sám bude pokojem.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Všechny národy přijdou, Pane, || a budou se před tebou klanět.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.
Krátké čtení
Jak 1, 2–4
Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem
abyste nezůstávali pozadu.



7
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Krátké responsorium

 S  J     SÚ

 

7

Û S² 7

 Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.  Kristus.

 H S     S   S    S

 A udělal z nás Bohu královský národ a kněze.  Svou krví.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 261
(Lk 1, 52)

 J  H ÚS  ² ֔ ֔   S  Ú

S
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D epó-su-it Dó# minus po- téntes de se-# de et exaltávit hú
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Pán svrhl mocné z trůnu a ponížené povýšil.

miles.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Nás, svých služebníků, se Pán ~ujal, || pamatoval na své
milosrdenství.

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
Pán Ježíš, od Otce poslaný, se vydal na smrt za naše hříchy a svým zmrtvýchvstáním obnovil náš život. Proto ho prosme:
R. Pane, smiluj se nad svým lidem.
Pane, vyslyš prosby pokorných
a odpusť hříchy těm, kdo se z nich vyznávají,
— abychom dosáhli smíření a pokoje.
Ústy apoštola jsi řekl: „Kde se rozmnožil hřích,
v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost“,
— ve své štědrosti promiň naše mnohé viny.
Mnoho jsme, Pane, zhřešili, ale vzýváme tvé nekonečné milosrdenství,
— přiveď nás k polepšení života a dej, ať vytrváme.
Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů,
— abys v něm mohl mít zalíbení.
Tys otevřel ráj i kajícímu lotrovi, když vyznal, že jsi Spasitel,
— nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, svatý Otče, tys poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás svou smrtí na
kříži vykoupil; † veď nás, ať žijeme tak, aby se na nás pro účast na jeho utrpení ukázala také moc jeho zmrtvýchvstání. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Žaltář357

NEDĚLE 4. TÝDNE

 49

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

 S   S  S ²


  K S S  
L ætátus sum# in his quæ dicta# sunt mihi, allelúia.
  S     EB   EB EB      ² ²  EB 


Zaradoval jsem se, když mi řekli.
IVE

AG 166
(Žl 121, 1)

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Pokoj vyproste || pro Jeruzalém.
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!

(Žid 12, 22)

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Z hloubi volám k tobě, Pane.

Neděle 4. týdne – 1. VCh

2. antifona

         
D e pro fúndis cla-mávi ad te, Dómine.
                     
VIII c

AG 211
(Žl 129, 1)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Od ranního úsvitu až do noci || doufá má duše v Pána.
Žalm 129 (130)
Z hloubi volám
On spasí svůj lid od hříchů. 

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.

A.
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3. antifona

Sluší se, abychom se chlubili křížem našeho Pána Ježíše Krista.
VII d



N

   

 

AG 803
(Srov. Gal 6, 14)

   
            
os autem glo ri-ári opórtet in Cruce Dómini nostri Iesu


 






















      


Christi.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno ||
na nebi i na zemi, 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 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.

Krátké čtení
2 Petr 1, 19–21
Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když
na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se neroz
břeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především
vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému
výkladu. Neboť proroctví nebylo nikdy proneseno z lidské vůle, ale lidé
oznamovali Boží výroky proto, že je k tomu přiměl Duch svatý.
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       SÚ  

Krátké responsorium

 S Û    7

H S  S  J     S Ú

 

 S 7

 Od východu slunce do západu, * at’ je jméno Páně velebeno.



  

 H S     S   S    S

 Od východu.  Jeho sláva převyšuje nebe.  At’ je jméno.



  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Od východu.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
V Kristu se všichni radují a doufají v něho. Prosme ho:
R. Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.
Tys věrný svědek a prvorozený z mrtvých,
svou krví jsi nás obmyl od našich hříchů,
— dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.
Dej těm, které jsi povolal za hlasatele evangelia,
— ať jsou horlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.
Králi pokoje, ať sestoupí tvůj Duch na ty, kdo řídí národy,
— aby se zastávali chudých a ubohých.
Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě,
postavení, řeči nebo náboženství,
— ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
Všem, kdo zemřeli v přátelství s tebou,
— dej účast na blaženosti s Pannou Marií a všemi svými svatými.

Otče náš.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.
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 51

DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
1. antifona

AG 65
(Žl 109, 1)

     ²   ²   T   KS  7
D ixit#Dóminus
Dó-mino me-o: sede a dextris me-is, allelúia.
#
#
#

B
E
B
E
B
E


B
E
B
E







B
E
 EB T  EB 
S

Pán řekl mému Pánovi: „Seď po mé pravici.“
VII d

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Ve svatém jasu || jsem tě zrodil před jitřenkou, 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.“

(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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 67
(Žl 111, 1)

       S   ²
7

S
S   K S S  
Q ui timet # Dóminum, in man#dátis eius cu-pit nimis, allelúia.
  S     EB   EB EB      ² ²  EB 


Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, kdo se těší z jeho přikázání.
IVE

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, ||
neboť oni budou nasyceni.
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
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.

(Ef 5, 8.9)

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 hříšných.
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 mimo dobu postní

Chvalte našeho Boha, všichni jeho svatí,
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest! 

MG 225 (abr.)

 
·  U 7
L audem dí-cite De-o nos-tro o- mnes sancti eius: gaude-á  J   H      T  ³    S    7
 H    Ú ֔  K S ² ß ֔  

V

(Zj 19, 5.7)

mus et exsultémus et demus glóri-am e-i allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:



A.3. Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, || malí i velcí, aleluja.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Beránkova svatba

   ֔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 12, 22–24
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců,
kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším
spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy,
a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.
Krátké responsorium



    S Ú

A

 
 S   S  
 Náš Pán je velký, * je přemoc-ný silou.  Náš Pán.
 H S  S  J     S Ú  S   S  

 Jeho sláva převyšuje nebe.  Je přemoc-ný silou.
 H S     S   S    S
 

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Náš Pán.

Antifona ke kantiku Panny Marie z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Prosby
Od Boha pochází všechno dobré, proto ho upřímně prosme:
R. Bože, vyslyš naši modlitbu.
Otče a Pane všech, tys poslal na svět svého Syna,
aby na každém místě bylo oslavováno tvé jméno,
— posilni svědectví své církve mezi národy.
Učiň, ať ochotně přijímáme apoštolské učení,
— aby náš život odpovídal pravdám naší víry.
Bože, ty miluješ spravedlivé,
— zastaň se těch, kdo trpí bezpráví.
Osvoboď nevinně vězněné, dej světlo slepým,
— ujmi se vyhnanců, ochraňuj cizince.
Splň touhu věrných zemřelých
— a doveď je skrze svého Syna k slávě vzkříšení.
Závěrečná modlitba z příslušné neděle, str. 392 a násl.

Otče náš.
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PONDĚLÍ 4. TÝDNE
1. antifona

 53
AG 232
(Žl 135, 1)

         T    J   · ²
8
C onfitémini# Dómino,
quóni-am in ætérnum misericórdi- a
#
# EB 

B
E
B
E
B
E








B
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B
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 ² EB 
  T

Velebte Pána, vždyť jeho láska trvá na věky.
III a

e-ius.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Velebte Pána, || vždyť jeho láska trvá na věky.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 233
(Žl 135, 23)

      Ú      S J  ·  8

C onfitémini Dómi# no, # qui-a in humi-litá# te nostra memor fu
   EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 
²
T

 

Velebte Pána, vždyť vzpomněl na nás v našem ponížení.
III a

it nostri.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, || Pane, Bože vševládný.
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 části, * vždyť jeho láska trvá na věky.
Provedl Izraele mezi nimi, * vždyť
jeho láska trvá na věky.
Do moře smetl faraóna s vojskem, * vždyť jeho láska trvá na
věky.
Hrůzami pouště převedl svůj národ, * 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 Amoritů, * 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.
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
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S
S ·

B enedi-cá- mus #Pat-rem# et Fí-li-um in # sǽcu-la, cum Sancto
    S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 
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Dobrořečme Otci i Synu navěky, spolu se svatým Duchem.
VI

Spíritu.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Bůh si předsevzal, až přijde plnost času, || obnovit všechno v Kristu.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
1 Sol 3, 12–13
Ať ve vás Pán rozhojňuje vždy víc a více lásku jednoho k druhému i ke
všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli
bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se
všemi svými svatými.
Krátké responsorium



   

A

S Ú

 H S  S   J 

Û S   
 SÚ

 

Û S   

 Pane, at’ stoupá * k tobě má modlitba.  Pane.

 H S     S   S    S

 

 Jako kadidlo před tvou tvá-ří  K tobě má modlitba.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pane.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 168
(Lk 1, 46.48)

                      
M agnı́-fi-cat ánima me-a Dómi  num,
 qui-a respéxit  De-us


                         


Velebí má duše Pána, že shlédl na poníženost své služebnice.
VIIIG

humi-litátem me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. ~Tebe, můj Bože, || ať velebí má duše.
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,
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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
Ježíš neopouští ty, kdo v něho doufají; proto ho pokorně prosme:
R. Synu Boží, vyslyš nás.
Kriste, náš Pane, tys naše světlo, osvěť svou církev,
— aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v tobě zjevila.
Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve,
— když káží jiným, ať sami věrně konají tvou službu.
Ty jsi zjednal svou krví světu mír,
— odvrať hřích nesvornosti a metlu války.
Bohatstvím své milosti pomáhej manželům,
— aby dokonaleji zobrazovali tajemství tvé církve.
Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpusť jim hříchy,
— aby se radovali mezi tvými svatými.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Zůstaň s námi, Pane Ježíši, když se schyluje k večeru, a oživ naši víru, †
abychom tě spolu se svými bratřími poznávali ve slovech Písma a při lámání chleba. ° Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem † v jednotě Ducha
svatého ° po všechny věky věků.
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1. antifona

AG 234

Spíš ať se jazyk přilepí mi k patru,
než abych přestal myslet na tebe, Jeruzaléme.

(Žl 136, 6)
              

A dhǽre-at lingua mea
fáu
ci
bus
meis,
si
non
me
mı́
nero



                    
  



III a

tu-i, Ierúsalem.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jeruzaléme, než tě zapomenout, || to spíše ať mi uschne pravice!
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 rostly, * 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 Jeruzalém * 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 roztříští!]
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
A.

Žaltář371

2. antifona

AG 235
(Žl 137, 2)

   ²     Ú         S ²K Ú  8
C onfitébor nómini# tu-o, Dómi# ne, su# per misericórdi-a et ve ² S          EB EB    EB EB   EB EB   EB 

Děkuji tvému svatému jménu za tvoji věrnost a dobrotu tvou.
V

ri-táte tu-a.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Před tváří andělů || ti budu hrát, můj Bože!
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 vracíš, * 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.
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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
#
         EB EB       EB   EB 
VIIIG

regnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Hoden je Beránek, který byl zabit, || aby vzal slávu a čest.
Kantikum 
Zj 4, 11; 5, 9.10.12
Chvalozpěv vykoupených
Hoden je Beránek, který byl za
Hoden jsi, Pane, náš Bože, * aby ti
bit, † aby vzal moc a bohatství
všichni vzdávali slávu a čest,
i moudrost, * sílu a čest, slávu
neboť jsi stvořil všechno * a z tvé
i chválu.
vůle všechno povstalo a bylo
stvořeno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
Hoden jsi, Pane, vzít knihu * a roz
i vždycky * a na věky věků. Amen.
lomit její pečeti,

A.
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.
Krátké čtení
Kol 3, 16
Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle; moudře se navzájem poučujte
a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.



7
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Krátké responsorium

Û

 SÚ
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S 

 Naplníš mě radostí * před tvou tváří.  Naplníš.

Û

 H S     S   S    S



 Po tvé pravici slast navěky.  Před tvou tváří.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Naplníš.
Antifona ke kantiku Panny Marie

  S    S   Ú ² S  
E xsultá# vit spíritus me# us in# De-o salu-tári me-o.
       EB EB     EB EB   EB 

Můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli.

AG 190
(Lk 1, 47)

V

7

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Učiň s námi veliké věci, Pane, || neboť jsi mocný a tvé jméno je svaté.
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
Oslavujme Krista, neboť on dává svému lidu moc a sílu, a upřímně ho
prosme:
R. Vyslyš nás, Pane, a budeme tě neustále chválit.
Kriste, naše sílo, smiluj se nad svými věrnými,
— uděl víru a vytrvalost těm, které jsi povolal k pravdě.
Pane, podle své vůle ukazuj cestu těm, kdo nám vládnou,
— dej jim správná vnuknutí, aby nás vedli k pravému pokoji.
Tys nasytil chlebem zástupy,
— uč nás, abychom z toho, co máme, pomáhali hladovým.
Učiň, ať se vlády států nestarají jen o své národy,
— ale ať mají úctu ke všem a starost o všechny.
Až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, kdo uvěřili,
— uděl zemřelým bratřím a sestrám vzkříšení a život.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, posilni v nás vědomí, že jsi stále s námi, ° a nauč nás modlit se tak, †
abychom o tom, co pronášíme ústy, rozvažovali ve svém srdci. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Žaltář375

STŘEDA 4. TÝDNE
1. antifona

   T    J
 S² 
D ómine,
# pro# básti me et cog#novísti me.

  T    EB EB EB  EB     EB   EB ²  EB 

Pane, ty mě prohlédáš a znáš mě.
III a

 55
AG 257
(Žl 138, 1)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Hodna úžasu || mi je tvá znalost, Pane.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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2. antifona

AG 258
(Žl 138, 14)

    ²   
    S 7



²


M irabí-li-a #ópera #tu-a, Dómi-ne, et# ánima me-a cognóscit
    S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 

Podivuhodná jsou tvoje díla! Dobře to má duše rozpoznává.
VI

nimis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkouším ledví, ||
abych dal každému podle jeho skutků.
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 bezbožníka! * 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 zášti, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář377

3. antifona

AG 999

(Srov. Ez 47)
Û






  Ú ÚK 8
     T J S
E x-íbunt aquæ vivæ de Ie-rúsa#lem: et erit Dómi nus
# Rex su       S     EB  EB EB       EB   EB 

Z Jeruzaléma vytryskne pramen vody živé
a Pán bude králem nad celou zemí.
IVA

per omnem terram.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. V něm bylo stvořeno všechno || a všechno má trvání v něm.
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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Krátké čtení
1 Jan 2, 3–6
Podle toho víme, že jsme poznali Krista, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není
v něm pravda. Kdo však jeho slova 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
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 Opatruj nás, Pane, * jako zřítelni- ci oka.  Opatruj.
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7

 V bezpečí nás ukryj pod svá křídla.  Jako.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Opatruj.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Pán shlédl na mou nepatrnost;
učinil mi veliké věci ten, který je mocný.

AG 213
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(Srov. Lk 1, 48.49)

na qui potens est.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Prokaž, Bože, sílu svým ramenem, || rozptyl pyšné a povyš ponížené.

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,

Žaltář379

~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
Dobrota věčného Otce k jeho lidu sahá až do oblak. Proto k němu volejme
s radostí v srdci:
R. Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají.
Bože, tys neposlal svého Syna svět soudit,
ale aby byl svět skrze něj spasen,
— dej, ať nám jeho smrt na kříži přinese hojný užitek.
Podle tvé vůle jsou kněží služebníky Kristovými
a rozdavateli tvých tajemství,
— dej jim věrnost, moudrost a lásku.
Dej těm, kteří se ti zcela zasvětili pro nebeské království,
— aby zůstali věrni tvému volání a následovali tvého Syna.
Tys na počátku stvořil člověka jako muže a ženu
a tak jsi položil základ rodinného života,
— uchovej všechny rodiny v upřímné lásce.
Kristova oběť zničila všechen hřích,
— odpusť proto všem zemřelým jejich viny.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty všechny lidi dobře znáš, † ty víš, co kdy potřebují a po čem touží; °
rozpomeň se na své milosrdenství † a naplň nás bohatstvím svých darů. °
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
1. antifona

 57
AG 283
(Žl 143, 1.2)

  S   Ú K
    T  ² S  7
B enedíc# tus Dó# mi-nus suscéptor# me-us, et libe-rátor me-us.
  S    H  EB EB EB  EB      S  EB   EB 

Blahořečen budiž Pán, je mi útočištěm a zachráncem.
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán je mi slitováním || a útočištěm, na které je spolehnutí.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář381

2. antifona

 ÚÚ      S  
B e-á-tus# pópulus cuius# Dóminus De-us eius.
       EB EB       EB EB   EB 

Šťastný národ, jemuž Pán je Bůh.
VIII c

AG 283
(Žl 143, 15)

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. ~Šťastný národ, || jemuž Pán je Bůh.
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 mečem, * 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.

382

Čtvrtek 4. týdne

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.
  S    H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Nyní přišla spása || a království našeho Boha.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Krátké čtení
Srov. Kol 1, 23
Vytrvejte ve víře opřeni o pevné základy a nenechte se odvrátit od naděje,
kterou vám přineslo evangelium, jak jste ho slyšeli a jak bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem.
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Žaltář383

A


   S Ú
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 S

  S

Krátké responsorium

S J   SÚ

 

 S

 

 Pán je můj pastýř, * nemám v ni- čem nouzi.  Pán je.

 H S     S   S    S

 

 Na tiché, svěží pastviny mě vodí.  Nemám.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán je.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 236
Bůh prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. (Lk 1, 51)

  
     
F ecit De-us poténti-am in bráchi-o su-o, dis pér-sit supérbos
                           
VII d

       

mente cordis su-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ty, kteří hladovějí po spravedlnosti, || nasytil Pán dobrými věcmi.
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.

384

Čtvrtek 4. týdne

Prosby
Přimkněme se ke Kristu, neboť on je světlo národů a radost všeho, co žije,
a prosme ho:
R. Pane, dej nám světlo, pokoj a spásu.
Kriste, Světlo nehasnoucí a Slovo Otcovo, tys přišel spasit všechny lidi,
— veď a osvěcuj katechumeny své církve.
Pane, ty jsi tak dobrý a milosrdný,
— nevzpomínej na naše hříchy.
Tys dal lidem schopnost poznávat zákonitosti přírody,
aby podle tvé vůle ovládali svět,
— dej, ať věda i umění slouží k tvé oslavě a ke štěstí všech.
Ochraňuj ty, kdo se dali do služeb svým bratřím uprostřed světa,
— ať mohou ochotně a bez překážek vykonávat své dílo.
Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře,
— uveď do svého světla zemřelé, kteří zesnuli v naději na vzkříšení.

Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, přijmi naši večerní modlitbu ° a dej, ať příklad lásky, který nám zanechal tvůj Syn, † nás vede k tomu, abychom v trpělivosti sloužili svým
bratřím. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Žaltář385

PÁTEK 4. TÝDNE
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1. antifona
AG 284
Pán je veliký a ve všem hodný chval, jeho velikost se nedá vystihnout. (Žl 144, 3)

  ֔K    

 T    S ·  8
V
M agnus Dóminus et# laudá# bi-lis nimis: et mag
# nitúdinis e-ius
  Ú
   H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
S


Ig





non est finis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Každodenně budu tebe oslavovat, Pane, ||
velké divy tvé slavit písněmi.
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 oslavovat, * 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!
Chválami ať hýří na tvou dobrotu, *
nad spravedlností tvou ať jásají!

(Zj 16, 5)

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

386

Pátek 4. týdne

2. antifona

Pán je vždycky věrný ve všech slovech svých,
plný milosti je ve všech skutcích svých.

AG 286

 S Ú   K   Ú


  T  S     7
F idé-lis Dóminus in ómnibus ver# bis su-is, et sanctus# in ómni   S²
 EB EB      ² ²  EB 





S

B
E



(Žl 144, 13)

IVE

bus opéribus su-is.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Oči všech jen k tobě hledí s nadějí, || tys, Pane, nablízku všem, kdo
tě vzývají.
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 skutcích 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Žaltář387

3. antifona

AG 999
(Mich 5, 3–4)

            T  Û   S  7
M agni-# ficábi# tur usque ad# térmi# nos terræ, et erit iste Pax.
  S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 

Bude veliký až do končin země, on bude pokojem.
VII a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, || ~Králi věků.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Projev úcty a klanění
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.

Krátké čtení
Řím 8, 1–2
Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není teď žádné odsouzení,
vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
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A
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   S Ú   S
Krátké responsorium

  S

 

H S      S  J           8

 Kristus vytrpěl smrt za naše hříchy, * aby nás smí- řil s Bohem.

 

 SÚ

7

  S

H S     S   S    S

 Kristus.  Byl usmrcen podle těla, ale podle Ducha dostal nový

 

život.  Aby nás.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 261
(Lk 1, 52)

 J  H ÚS  ² ֔ ֔   S  Ú

S


 7
²
D epó-su-it Dó# minus po- téntes de se-# de et exaltávit hú
   Ú H T  EB EB Ú S      S BE EB 
S



Pán svrhl mocné z trůnu a ponížené povýšil.

miles.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Pamatuj, Pane, na své milosrdenství, || jak jsi slíbil našim otcům.

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.

Žaltář389

Prosby
Všichni, kdo poznali Krista, doufají v něho: i my ho s důvěrou prosme:
R. Pane, smiluj se.
Člověk je ve své křehkosti nakloněn k pádu,
— Kriste, posiluj ho.
Sám ze sebe je náchylný jiným ubližovat,
— napravuj ho, aby dovedl odpouštět.
Vinou býváš urážen a pokáním usmiřován,
— odvrať od nás svůj hněv, který si zasloužíme za své hříchy.
Tys odpustil kající hříšnici a zbloudilé přivádíš na správnou cestu,
— neodpírej ani nám své milosrdenství.
Všechny, kteří v tebe doufali za svého života na zemi,
— uveď do nebeských bran, které jsi otevřel zásluhou svého kříže.

Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, † tys neušetřil vlastního Syna, ale vydals
ho za nás za všechny; ° dávej nám sílu, ať se ve spojení s ním také my stáváme dokonalou a živou obětí, † aby v nás mohla plně působit tvá láska. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

NEDĚLE BĚHEM ROKU
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2. neděle během roku

2. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 304

(Srov. Mt 3, 11)
Û
    S  J         Ú  K8
Q ui post me venit, ante me factus# est:# cuius non sum dig# nus
          S    ² T  EB EB S EB         EB 

Ten, který má přijít po mně, byl dříve než já;
jemu nejsem hoden rozvázat opánky.
IVA

calce-aménta sólvere.

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Hle, Beránek Boží, || ten, který na sebe vzal hříchy světa.
2. VCh: Duch svatý sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na Ježíšovi: ||
to je ten, který křtí Duchem svatým.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 629

  Ú   S Ú J     

Jeden z těch dvou učedníků, kteří šli za Ježíšem,
byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
Ig

U




 J  Ú Ú  S  Ú 
dré-as, frater # Si-mónis Petri, alle-lúia.
#
 S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

S Ú 

 S  S :

(Srov. Jan 1, 40)

-nus ex du-ó-bus qui secúti sunt Dómi-num, e-rat

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

An-

1. VCh: Dva Janovi učedníci slyšeli, co říká, †|| a šli za Ježíšem a zeptali
se: Mistře, kde bydlíš? | Řekl jim: Pojďte a uvidíte!
2. VCh: Ondřej řekl svému bratru Šimonovi: †|| Našli jsme Mesiáše |
– a přivedl Šimona k Ježíšovi.

7

3. neděle během roku393

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

Když chybělo víno, Ježíš přikázal naplnit nádoby vodou,
která se proměnila ve víno.
Ig



   T  JÚ   S SÚ
 
  ²   S

S J 8

(Srov. Jan 2, 3–8)

 Ú 

D

AG 390

Ú  Ú²  ֔
in vi-num con# vérsa est, alle- lúia. #
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

efici- énte vi-no, iussit Iesus impléri hýdri- as aqua, quæ

7

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: V galilejské Káně byla svatba || a byl tam Ježíš se svou matkou
Marií.
2. VCh: To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil. ||
Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; ° vyslyš prosby
svého lidu † a dej našim dnům svůj řád a mír. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

3. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 328
(Mt 4, 17)

 S  ²        7
Ú

S

S
D icit Dó minus: Pœ niténti-am ági- te: appropinquávit enim
  S    ß S  
8

regnum cælórum,
#  EB alEB le# lúia.
#
   U    Ú S S EB        EB 
 Ú

Pán řekl: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.

394

3. neděle během roku

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Obraťte se, || neboť se přiblížilo nebeské království.
2. VCh: Ježíš hlásal evangelium o Božím království || a uzdravoval mezi
lidmi každou nemoc.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
Chorální antifona jako v cyklu A. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš přišel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: †|| Naplnil
se čas a přiblížilo se Boží království. | Obraťte se a věřte
evangeliu!
2. VCh: Nechali své sítě || a následovali Pána.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 316
Duch Páně je nade mnou,
poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.

 T  Ú    @         S  Ú7
S píritus Dó-mini# super# me: evangelizá# re paupéribus mi-sit
    U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 

(Lk 4, 18)

II

me.

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš přišel v síle Ducha do Galileje; || učil v jejich synagógách
a všichni ho velmi chválili.
2. VCh: Ježíš zavřel knihu a začal k nim mluvit: †|| Dnes se naplnilo toto
písmo, | které jste právě slyšeli.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, ° veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, † abychom
zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

4. neděle během roku395

4. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Blahoslavení tvůrci pokoje,
blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

 J Ú H     T     Ú S ³ T 7

S


B e- ²á-ti pací-fici, be-# áti mundo corde: quó# ni-am ipsi De-um
 Ú
   Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
S

 
Ig



AG 35*
(Mt 5, 9.8)

vi-débunt.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu; || a přistoupili
k němu jeho učedníci. | Otevřel ústa a učil je: | Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. VCh: Blahoslavení tvůrci pokoje, || neboť oni budou nazváni Božími
syny.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 596

Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“
a „Bůh navštívil svůj lid!“
(Lk 7, 16)
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Ig

visitávit plebem su-am.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Všichni žasli nad Ježíšovým učením, || protože je učil jako ten,
kdo má moc.
2. VCh: Pověst o Ježíšovi se roznesla || po celém galilejském kraji.
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5. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C



AG 437
(Lk 4, 24)
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A -men² dico vo-bis, # qui-a nemo prophéta# accéptus est in
 Ú
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S


Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
Ig

pátri- a su-a.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Všichni se divili milým slovům, || vycházejícím z Ježíšových úst.
2. VCh: Všichni v synagóze vzplanuli hněvem †|| a vedli Ježíše na sráz
hory, aby ho srazili dolů. | On však prošel jejich středem a ubíral
se dál.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, ° abychom tě milovali celým
srdcem † a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

5. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

„Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života.“
VIIIG
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ne-bris, sed ha# bébit # lumen vi-tæ, dicit Dómi-nus.
#
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AG 449
(Jan 8, 12)

-go sum lux mundi: qui séquitur me, non ámbulat in té-

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země, || jestliže však sůl
ztratí chuť, čím bude osolena?

8

5. neděle během roku397

2. VCh: Buďte jako svítilna postavená na podstavec, || aby svítila všem
v domě.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 529

Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé
a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.
(Mk 1, 32; Lk 4, 40)
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curá-bat e-os, alle- lúia.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když nastal večer a slunce zapadlo, †|| přinášeli k Ježíšovi
nemocné i posedlé | a on je uzdravil.
2. VCh: Šimon a ostatní učedníci řekli Ježíšovi: Všichni tě hledají. †||
Odpověděl jim: Pojďme jinam, abych i tam kázal, | protože kvůli
tomu jsem přišel.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 585
Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili.
Ale na tvé slovo spustím sítě.
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Lk 5, 5)

1. VCh: Ježíš vstoupil na loď, || posadil se a učil zástupy.
2. VCh: Petr řekl Ježíšovi: Pane odejdi ode mě, jsem člověk hříšný! ||
Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.
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6. neděle během roku

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; ° a protože
nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, † chraň nás stále svou
mocí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

6. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 586
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.
(Mt 5, 23–24)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kdo se bude mými přikázáními řídit a jim učit, || bude v nebes
kém království veliký, praví Pán.
2. VCh: 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, aleluja.

6. neděle během roku399

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

AG 391
„Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš mu řekl: „Chci, buď čistý!“ (Srov. Mk 1, 40–41)

H
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D ómine, si vis, potes meH # mundáre. Et a- it# Iesus:
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Ia

  S   S  J  

8

Volo, mundáre.

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. || Ježíš řekl: Chci, buď čistý!
2. VCh: Ne, abys to někomu říkal! †|| Ale jdi, ukaž se knězi – jim na
svědectví. | On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu
událost rozšiřovat.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 33*

Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu,
potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka.
Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu.
(Lk 6, 22–23)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. ||
Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.
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7. neděle během roku

2. VCh: Blahoslavení jste, když vás lidé vyloučí ze svého středu || a potupí
vaše jméno kvůli Synu člověka; | radujte se a jásejte, | máte totiž
v nebi velkou odměnu.
Závěrečná modlitba
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; ° dej nám 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.

7. NEDĚLE BĚHEM ROKU

 Ú

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

ÚS 

AG 41*
(Jan 15, 12)
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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) na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Milujte své nepřátele †|| a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. |
Tak budete syny svého nebeského Otce.
2. VCh: Buďte dokonalí, || jako je dokonalý váš nebeský Otec, praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 598
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Pán řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“
Ig

(Mt 9, 2)

cáta tu-a.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: K Ježíšovi přinesli ochrnulého. †|| Když viděl jejich víru, řekl
ochrnulému: | Synu, odpouštějí se ti hříchy.
2. VCh: Ochrnulý, kterého Kristus uzdravil, †|| vzal své lehátko a odešel, |
takže všichni žasli a velebili Boha.

8. neděle během roku401

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

Chorální antifona jako v cyklu A. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Co chcete, aby lidé dělali vám, || to i vy dělejte jim, praví Pán.
2. VCh: Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. †|| Dávejte, a dostanete, |
neboť jakou měrou měříte, takovou se zase naměří vám.
Závěrečná modlitba
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, ° abychom vždycky poznávali, co
se ti líbí, † a slovy i skutky věrně 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.

8. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 594
Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít?
Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
(Mt 6, 31.32)

 U      S         S 7
tes: Quid manducábimus, aut quid
N olíte sol líci-ti esse dicén

  

  Ú 
    7
S
S


bibémus? Scit enim Pater
ves
ter
cæ
léstis
quid
vo
bis
ne
cés
se
sit,
#  EB EB #
S EB       # EB 



Ú
S
 ß S U
VIIIG

allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Podívejte se na ptáky: †|| Nesejí ani nežnou a váš nebeský Otec je
živí. | Copak nejste o mnoho cennější než oni?
2. VCh: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost || a všechno
ostatní vám bude přidáno.
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8. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

AG 413
(Iz 58, 3)
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S

nostras, et nescísti.

Proč jsme se postili, a tys to neviděl, umrtvovali se, a tys to nevěděl?
II

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Dokud mají hosté na svatbě ženicha mezi sebou, || nemohou se
postit, praví Pán.
2. VCh: Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, || ale mladé víno
se nalévá do nových měchů.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
GG 506

Vyvolil jsem vás ze světa a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek
a váš užitek aby byl trvalý.
(Srov. Jan 15, 16)
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Napřed vyndej ze svého oka trám, †|| a teprve potom budeš dobře
vidět, | abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra, praví Pán.
2. VCh: Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice svého srdce dobro. ||
Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem ° a veď ho po správných
cestách, † aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

9. neděle během roku403

9. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 588

Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království,
ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

 U 
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num cælórum: sed qui facit vo-luntátem Patris me-i,

(Mt 7, 21)

qui in cæ-

8

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do nebeského
království, || ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.
2. VCh: Spadl déšť a přivalila se povodeň, †|| přihnala se vichřice
a obořila se na dům rozvážného muže | – ale nezřítil se, protože
měl základy na skále.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 596
Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a farizeům otázku:
„Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli.
Dotkl se ho tedy, uzdravil ho a propustil.
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cum, sanávit # e-um, ac di-mísit.
#
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(Lk 14, 2–3)
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to cu-ráre? At illi tacu-érunt. Ipse ve- ro appre-héndens hydró- pi-



9. neděle během roku7
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to cu-ráre? At illi tacu-érunt. Ipse ve- ro appre-héndens hydró-pi-
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Sobota je pro člověka, || a ne člověk pro sobotu, praví Pán
2. VCh: Ježíš řekl člověku s ochrnulou rukou: †|| Vztáhni svou ruku! |
Vztáhl ji a ruka byla zase v pořádku
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 391
Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu.
Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
Ia
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(Mt 8, 8)

 7

ómine, non sum dignus ut intres sub tectum me-um: sed

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

7

1. VCh: Jeden setník poslal k Ježíšovi židovské starší || s prosbou, aby
přišel a uzdravil mu služebníka.
2. VCh: Když Ježíš uslyšel setníkova slova, podivil se: || Říkám vám: Ani
v Izraeli jsem nenašel takovou víru! | Když se pak poslové vrátili
do domu, | shledali, že ten služebník je zdráv.
Závěrečná modlitba
Bože, náš nebeský Otče, † dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry
nikdo nemůže zmařit, ° a prosíme: odvrať od nás všechno, co nám škodí, †
a dávej nám vše, co nám prospívá. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

10. neděle během roku405

10. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Říkám vám, Boží andělé mají radost nad jedním hříšníkem,
který se obrátil.
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(Lk 15, 10)

pœniténti-am agénte.

Kantikum (tonus V) na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, †||
a řekl mu: Pojď za mnou! | On vstal a šel za ním.
2. VCh: Milosrdenství chci, a ne oběť, praví Pán. || Nepřišel jsem totiž
povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 434
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Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím,
pak už k vám přišlo Boží království.

(Lk 11, 20)

III a

vos regnum De-i.

Kantikum (tonus IIIa) na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, || pak už k vám přišlo
Boží království.
2. VCh: Každý, kdo plní vůli Boží, || to je můj bratr i sestra i matka.
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11. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 448
(Lk 7, 16)
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  H Ú    S    ² T S EB        EB 

„Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ 
IVA

ple-bem su-am.

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Pán uviděl vdovu oplakávající svého syna, || bylo mu jí líto
a řekl jí: Neplač!
2. VCh: Veliký prorok povstal mezi námi || a Bůh navštívil svůj lid.
Závěrečná modlitba
Bože, od tebe pochází všechno dobré; ° slyš naše pokorné prosby a dej,
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, † a s tvou pomocí to také
konali. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

11. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 527
Potom svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit
nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné.
(Lk 9, 1–2)
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potes-tá-tem super ómni-a dæmó-ni-a, et ut languóres curárent:
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et mi-sit illos prædicáre
# De-i, et sanáre# infírmos, allelúia,
# regnum
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S

C

onvocátis Iesus du-ódecim a- póstolis, de-dit illis virtútem et

allelúia.

Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

11. neděle během roku407

1. VCh: Ježíšovi bylo líto zástupů, || protože byli vysíleni a skleslí jako
ovce bez pastýře.
2. VCh: Jděte a hlásejte evangelium o Božím království: || zadarmo jste
dostali, zadarmo dávejte.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 393

Nebeské království je jako hořčičné zrno: je sice menší než všecka semena, ale když
vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny.
(Mt 13, 31.32)
VII a
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ómnibus se- mínibus:
# cum autem cré-# verit,# maius est ómnibus o  S   S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

S

ímile est regnum cælórum grano sinápis: quod mínimum est

léribus.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Boží království je podobné člověku, který zaseje do země
semeno: || ať spí nebo je vzhůru, semeno klíčí a roste.
2. VCh: Ježíš hlásal Boží slovo v mnoha podobenstvích. || Když byl se
svými učedníky sám, všechno vysvětloval.
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11. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 872
V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě
toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila
zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními
vlasy je utírat. Líbala je a mazala (drahocenným) olejem.
(Lk 7, 37–38)
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ni Ie-su, lá- cri-mis cœpit rigá-re pedes e- ius, et capíl-lis cápi-

ungé-bat.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Žena hříšnice přistoupila k Ježíšovi, †|| začala mu slzami smáčet
nohy a vlastními vlasy je utírat. | Líbala je a mazala draho
cenným olejem.
2. VCh: Ježíš řekl ženě: || Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!
Závěrečná modlitba
Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, † bez tebe lidská slabost nic nezmůže; °
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, † abychom
plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

12. neděle během roku409

12. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi.
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AG 58*
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Q ui me conféssus fú-erit co-ram ho# mínibus, confitébor et# ego
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(Mt 10, 32)

e-um co-ram Patre me-o.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, || a co se vám šeptá do
ucha, hlásejte ze střech.
2. VCh: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, || i já se přiznám
před svým Otcem v nebi.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 392

 S  S 

ӥ  T  J  S S  7
D ómine, salva nos,# perí- mus: ímpera, # et fac De-us tranqui Ú
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Pane, zachraň nás! Hyneme! Poruč, Bože, a nastane ticho. 
Ia

(Srov. Mt 8, 25–26)

li-tátem.

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Vlny dorážely na loď a učedníci volali: †|| Pane, zachraň nás,
hyneme! | Přikaž, Bože, ať zavládne mír.
2. VCh: Na učedníky padla veliká bázeň a říkali si mezi sebou: || Kdo to
asi je, že ho poslouchá vítr a moře?
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13. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 53*
Chorální antifona jako o 13. neděli, cyklus A. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš se zeptal svých učedníků: †|| A za koho mě pokládáte vy? |
Petr odpověděl: Za Božího Mesiáše.
2. VCh: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, || vezmi svůj kříž
a následuj mě, praví Pán.
Závěrečná modlitba
Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; ° vždyť ty nás stále
miluješ, † staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

13. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 53*
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16, 24)
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cem su-am, et# sequátur me, alle- lú#ia.
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ui vult ve-níre post me,

ábneget semetípsum, et tollat cru-

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, || není mě hoden.
2. VCh: Kdo podá někomu třeba jen číši studené vody, †|| protože je to
můj učedník, | amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.

7

13. neděle během roku411

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

AG 603

(Mt 9, 22)
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„Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila.“
A od té chvíle byla ta žena zdravá, aleluja.
VII a

li-er ex illa hora, allelúia.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Žena si řekla: †|| Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, | budu
uzdravena.
2. VCh: Dítě neumřelo, ale spí. †|| Vzal ji za ruku a řekl: | Děvče, říkám ti,
vstaň!
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 595
Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost,
a to všechno vám bude přidáno.
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Q uǽrite pri-V mum regnum De- i, et iustí-ti-am eius: et hæc
     Ú
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ómni-a adiici-# éntur vo-bis, alle- lúia.
#
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(Mt 6, 33)

Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, || ale Syn člověka
nemá, kam by hlavu položil.
2. VCh: Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, || není
způsobilý pro nebeské království, praví Pán.
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14. neděle během roku

Závěrečná modlitba
Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, † tys nás přijal za vlastní
a tím jsi nás učinil syny světla; ° dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, † ale ať v nás září 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.

14. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 7**
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.(Mt 11, 28)
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refíci-am vos.

Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, †|| že jsi tajemství Božího
království skryl před moudrými | a odhalil jsi je maličkým.
2. VCh: Mé jho netlačí || a mé břemeno netíží, praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 437
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Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.
Ig

(Lk 4, 24)

pátri- a su-a.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a říkali celí užaslí: || Kde se to
u něho vzalo? | Jaká moudrost mu byla dána! | Copak to není ten
tesař, syn Mariin?
2. VCh: Ježíš odešel ze svého domova, || obcházel okolní vesnice a učil.

14. neděle během roku413

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

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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lúia.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. || Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň.
2. VCh: Radujte se a jásejte, || že vaše jména jsou zapsána v nebi, praví
Pán.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví
hříchu; ° naplň nás radostí z vykoupení † a dej, ať tato naše radost dozraje
v radost věčnou. ° 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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15. neděle během roku

15. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Semeno je slovo Boží, rozsévač je Kristus:
kdo slyší jeho slovo, zůstává navěky.
III a
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(Srov. Lk 8, 11; Jan 5, 24)

emen est ver bum De- i, sator autem Christus: omnis qui

8

Kantikum (tonus IIIa) na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš mluvil k zástupům v podobenstvích: || Jeden rozsévač vyšel
rozsévat.
2. VCh: Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. || Každý, kdo ho slyší,
vytrvá navěky.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 527
Dvanáct apoštolů se tedy vydalo na cesty a procházelo vesnice,
všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.
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(Lk 9, 6)

ID

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš zavolal svých dvanáct učedníků, || posílal je po dvou a dával
jim moc nad nečistými duchy.
2. VCh: Ježíšovi učedníci vyháněli mnoho zlých duchů, || pomazávali
olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

15. neděle během roku415

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 593

„Co myslíš, kdo se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“
On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“
„Jdi a stejně jednej i ty!“
(Lk 10, 36–37)
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  S   Ú  S J  · T ²  
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# di-am in illum. # Vade, #et tu
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fac simí-liter, allelúia.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem || a svého bližního
jako sám sebe.
2. VCh: Co myslíš, kdo se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi
lupiči? †|| On odpověděl: Ten, kdo mu prokázal milosrdenství. |
Jdi a stejně jednej i ty.
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.
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16. neděle během roku

16. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Nebeské království je jako kvas, který vzala žena
a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.

AG 393
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(Mt 13, 33)

Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, || ale
pšenici shromážděte do mé stodoly, praví Pán.
2. VCh: Při skonání věků budou spravedliví || v království svého Otce
zářit jako slunce.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
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, 2.14; 14, 6)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Apoštolové se shromáždili u Ježíše || a vypravovali mu všechno,
co dělali a učili.
2. VCh: Ježíš uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, || protože byli jako
ovce bez pastýře.

17. neděle během roku417

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 418
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.(Mt 4, 4)
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 7

quod

procédit de ore De-i.

Kantikum (tonus V) na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš přišel do jedné vesnice, || kde ho přijala do domu žena
jménem Marta.
2. VCh: Marie si vybrala nejlepší úděl, || a ten jí nikdo nevezme.
Závěrečná modlitba
Bože, buď stále s námi † a když nás voláš, abychom ti celým svým životem
sloužili, ° rozmnož v nás víru, naději a lásku, † abychom věrně plnili tvá
přikázání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

17. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

GG 48*
Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde
jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. (Mt 13, 45–46)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.
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17. neděle během roku

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné
perly. †|| Když najde jednu drahocennou perlu, | jde, prodá
všechno, co má, a koupí ji.
2. VCh: Každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského králov
ství, || je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci
nové i staré.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 445

Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi:
„Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel,
protože sám dobře věděl, co chce udělat.
(Jan 6, 5–6)
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází veliký
zástup, || řekl Filipovi: Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé
najedli? | To však řekl, aby ho zkoušel, | protože sám dobře věděl,
co chce udělat.
2. VCh: Když lidé viděli znamení, které Ježíš udělal, říkali: || To je jistě
ten prorok, který má přijít na svět.

18. neděle během roku419

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C



AG 501
(Lk 11, 9)
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P étite et dá-bi-tur vobis; quǽri-te et inveni-é-tis; pulsá Ú  Ú
7
  
²  ֔
te, et aperi-étur# vo-bis, alle- lúia. #
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Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!
ID

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když se Ježíš modlil, †|| řekl mu jeden z jeho učedníků: | Pane,
nauč nás modlit se.
2. VCh: Jestliže vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, ||
čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!
Závěrečná modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost, † ty jsi ochránce všech, kdo v tebe
doufají; ° skloň se k nám, dej nám správné poznání † a veď nás, ať věcí
stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

18. NEDĚLE BĚHEM ROKU



Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 444
(Srov. Mt 14, 19)

 J H      S        S 8

S


D ²e quinque pánibus et du-óbus pís# cibus saturávit Dómi# nus
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quinque mí-li- a hóminum.

Pěti chleby a dvěma rybami nasytil Pán pět tisíc lidí.
Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když byl s Ježíšem velký zástup a neměli co jíst, †|| zavolal si Ježíš
své učedníky a řekl: | Je mi líto zástupů.

420

18. neděle během roku

2. VCh: Všichni se najedli dosyta || a ještě sesbírali plných dvanáct košů
zbylých kousků.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 550
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.
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(Jan 6, 51)

VII a

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Neusilujte o pokrm, který pomíjí, || ale o pokrm, který zůstává
k věčnému životu.
2. VCh: Já jsem chléb života, †|| kdo přichází ke mně, nebude nikdy
hladovět, | a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 411

      T  J  S         Ú   8
T hesaurizáte vobis thesáu#ros EB inEB # cælo, ubi nec ærú-# go, nec tí  H S  Ú    S    ² T S EB        EB 

Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí.

(Mt 6, 20)

IVA

ne- a demo-lítur.

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Chraňte se před každou chamtivostí, || neboť váš život není
zajištěn tím, co máte.
2. VCh: Bratři, toužíte-li být bohatí, || milujte pravé bohatství.

19. neděle během roku421

Závěrečná modlitba
Bože, štědrý dárce milosti, † ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš
nás; ° buď stále s námi a slyš naše prosby: † obnovuj v nás a udržuj svou
milost, kterou jsme od tebe přijali. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

19. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Ty jsi vládcem nad vším nezkrotným mořem,
ty držíš na uzdě příboj vzedmutých vln.

GG 448
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(Žl 88, 10)

III a

e- ius tu

mí-ti- gas.

Kantikum (tonus IIIa) na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Ježíš rozpustil zástupy, || vystoupil na horu, aby se o samotě
modlil.
2. VCh: Pane, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. †|| Ježíš vztáhl ruku,
zachytil tonoucího Petra a řekl mu: | Malověrný, proč jsi
pochyboval?
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 526
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S  Ú S Ú² S
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Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.
Ig



A

֔    S Ú ²  ֔  
æ-térnam, alle# lú-ia, alle- lúia. #
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(Jan 6, 47)

 ӪÚ ² 8

- men, a-men di-co vobis: qui credit in me, ha- bet vi-tam

Kantikum (tonus Ig) na str. 11.

7
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19. neděle během roku

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Nikdo nemůže přijít ke mně, †|| jestliže ho nepřitáhne Otec, který
mě poslal; | a já ho vzkřísím v poslední den.
2. VCh: Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. || Kdo bude jíst tento
chléb, bude žít navěky.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 84*

Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem,
kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby. 
(Lk 12, 35–36)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kde je tvůj poklad, || tam bude i tvé srdce, praví Pán.
2. VCh: Mějte bedra přepásaná || a vaše lampy ať hoří.
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.

20. neděle během roku423

20. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

 S S        TÚ Ú Ú S   
O múli-# er, EBmag
# na est fides tu- a:# fi- at ti-bi sicut petísti.
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Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.
IVA

AG 423
(Mt 15, 28)

8

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Jedna kananejská žena volala: †|| Moje dcera je krutě posedlá. |
Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův!
2. VCh: Ženo, jak veliká je tvá víra! || Staň se ti, jak si přeješ.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 550

(Jan 6, 51)
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Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.
VII a

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; || kdo jí tento chléb,
bude žít navěky.
2. VCh: Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, || tak i ten, kdo jí mne,
bude žít ze mne.
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21. neděle během roku



Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 4**
(Lk 12, 49)
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Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!
Ig

 

cendátur?

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Oheň jsem přišel vrhnout na zem, || a jak si přeji, aby už
vzplanul!
2. VCh: Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? || Ne, říkám vám, ale
rozdělení.
Závěrečná modlitba
Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; ° vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno † a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá
zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

21. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 842
(Mt 16, 18)
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Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.
VII d

am.

Kantikum (tonus VIId) na str. 21. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. || A ty jsi blahoslavený, Šimone,
synu Jonášův.
2. VCh: Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, †|| a co rozvážeš na
zemi, bude rozvázáno na nebi, | řekl Pán Šimonu Petrovi.

21. neděle během roku425

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

GG 318
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm, praví Pán. (Jan 6, 56)
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ui mandú-cat me-am car- nem, et bi-bit me-um sángui-

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. || Slova, která jsem
vám mluvil, jsou duch a jsou život.
2. VCh: Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? †|| Ty máš slova
věčného života | a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Syn Boží.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 399
Tak budou první posledními a poslední prvními,
je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.
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(Mt 20, 16 Vulg.)

-runt primi novíssi-mi, et novíssimi primi: mul-ti enim

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! || Říkám vám: Mnoho
se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.
2. VCh: Poslední budou prvními, || a první posledními, praví Pán.

7
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22. neděle během roku

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.

22. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 53*
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16, 24)
Ig

Q



Ú J H ²     T      8
S



  ²

  ÚS
  TS ²  ֔
cem su-am, et# sequátur me, alle- lú#ia.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
ui vult ve-níre post me,

ábneget semetípsum, et tollat cru-

7

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, †|| že bude muset jít do
Jeruzaléma a mnoho trpět, | že bude zabit a třetího dne že bude
vzkříšen.
2. VCh: Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, || a tehdy
odplatí každému podle jeho jednání.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 438

   ³ S               8
A udí-te et in# telEB líEB gi# te tradi-ti-ónes# quas Dóminus dedit
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Slyšte všichni a pochopte učení, které vám předal Pán.
VIIIG

vobis.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.

(Srov. Mk 7, 14)

22. neděle během roku427
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Zachovávejte a plňte Boží přikázání, || neboť tak budete v očích
národů moudří a rozumní.
2. VCh: Slyšte a chápejte přikázání, || která vám dal Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 597

Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, jdi si sednout na poslední místo,
takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: „Příteli, pojď si sednout dopředu!“
To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. 
(Lk 14, 8.10)
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Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když budeš pozván na hostinu, jdi si sednout na poslední
místo, †|| takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: Příteli,
pojď si sednout dopředu! | To ti bude ke cti u všech, kteří budou
s tebou u stolu.
2. VCh: Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. †||
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. |
Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.
Závěrečná modlitba
Bože, v tobě je plnost všeho dobra; ° vlož do našich srdcí lásku k tvému
jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, † ať v nás
roste a trvá všechno dobré. ° 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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23. neděle během roku

23. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

IVA

U

AG 438

     S  J        J  T   Ú  

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.

   H    Ú S Ú   
di-o e-órum# sum, # dicit Dóminus. #
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(Mt 18, 20)

-bi du-o vel tres congregáti fú-erint in nómine me-o,

8
in mé8

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, || jdi a pokárej ho mezi čtyřma
očima. | Dá-li si od tebe říci, | svého bratra jsi získal.
2. VCh: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, || tam jsem já
uprostřed nich, praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 592

(Mk 7, 37)
²
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B ene # ómni- a fecit# et sur# dos fe-cit audí-re, et mutos loqui.
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Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!
V

Kantikum (tonus V) na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Ježíš odešel z tyrského kraje, †|| přivedli k němu
hluchoněmého | a prosili ho, aby na něho vložil ruku.
2. VCh: Dobře všechno udělal, || i hluchým dává sluch, i němým řeč.

23. neděle během roku429

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 53*
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16, 24)
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cem su-am, et# sequátur me, alle- lú#ia.
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ui vult ve-níre post me,

ábneget semetípsum, et tollat cru-

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

7

1. VCh: Kdo přichází ke mně †|| a neklade i sám sebe až na druhé místo, |
nemůže být mým učedníkem.
2. VCh: Kdo se nezřekne všeho, co má, || nemůže být mým učedníkem.
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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24. neděle během roku

24. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 601
„Služebníku ničemný! 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.
(Mt 18, 32–33)
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et ego tu-i misértus sum? dicit Dóminus.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš řekl Petrovi: †|| Neříkám ti, že máš odpustit až sedmkrát, |
ale třeba sedmdesátsedmkrát.
2. VCh: Služebníku ničemný, †|| celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě
prosil; | neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se
smiloval já nad tebou?
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 53*
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Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! (Mt 16, 24)
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cem su-am, et# sequátur me, alle- lú#ia.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
ui vult ve-níre post me,

Kantikum (tonus Ig) na str. 11.

ábneget semetípsum, et tollat cru-

7

24. neděle během roku431
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Za koho mě pokládáte vy? || Petr mu odpověděl: Ty jsi Mesiáš,
aleluja.
2. VCh: Kdo ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, || zachrání si ho,
praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 565

Která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí
svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?
(Lk 15, 8)
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uæ múli-er habens drachmas decem, et si perdí- derit

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, †|| nenechá těch
devětadevadesát v pustině | a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji
nenajde?
2. VCh: Která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich
ztratí, || nerozsvítí svítilnu a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?
Závěrečná modlitba
Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ° ujmi se nás, ať poznáme tvou
moc a dobrotu, † a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným
srdcem. ° 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. neděle během roku

25. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 397
(Mt 20, 4)
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     S8
I -te et vos in ví# ne- EB amEB # me am, et quod# iustum fú-erit, dabo
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Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.
VIII c

vobis.

Kantikum (tonus VIIIc) na str. 23. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Jděte i vy na mou vinici || a dám vám, co bude spravedlivé.
2. VCh: Zavolej dělníky || a vyplať jim mzdu, praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 428

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Mt 23, 11–12)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kdo chce být první, || ať je ze všech poslední a služebníkem
všech.
2. VCh: Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, || mne přijímá.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 589
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Pán řekl správci: „Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství!“ (Lk 16, 2)
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26. neděle během roku433

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, || abyste – až ho
nebude – byli přijati do příbytků věčných.
2. VCh: Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. || Nemůžete
sloužit Bohu i mamonu, praví Pán.
Závěrečná modlitba
Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, † neboť v tom je
smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; ° dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, † a tak vešli do věčného
života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

26. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 588
Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten,
kdo plní vůli mého nebeského Otce, vejde do nebeského království.
(Mt 7, 21)
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lis est, ipse in# trá-bit # in regnum cælórum, allelúia.
#
   U    Ú S  EB EB S EB        EB 

num cælórum: sed qui facit vo-luntátem Patris me-i,

qui in cæ-

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

8

434

26. neděle během roku

1. VCh: Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků †|| a jedná podle
práva a spravedlnosti, | jistě bude živ a nezemře, praví Pán.
2. VCh: Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do nebeského
království, || ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 435
Kdo není se mnou, je proti mně,
a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 
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(Mt 12, 30)

tra me est.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, †|| nemůže tak hned
o mně mluvit špatně. | Kdo není proti nám, je s námi.
2. VCh: Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, || než abys přišel
s oběma rukama do pekla, praví Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 430
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F i-li, re-cordáre qui-a recepísti #bo naEB EB in# vita tu-a, et Lá# zaS EB        BE 
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Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně.(Lk 16, 25)
VIIIG

rus

simí-li-ter mala.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Žebrák umřel || a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí.
2. VCh: Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. †||
Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. |
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

27. neděle během roku435

Závěrečná modlitba
Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; ° posiluj nás svou milostí, † abychom vytrvale
usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli 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.

27. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům,
kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek. 

AG 430

 H S S  ² ²   @ S   S   S    ²  T 7
M S a-los ma-le perdet, et víne-am su-am locábit áli-is a-gricó 
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7
lis, qui reddant
# e- i fructum tempó-# ribus su-is.
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(Mt 21, 41)

VI

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když se přiblížilo vinobraní, || poslal pán vinice k vinařům své
služebníky vyzvednout z ní výtěžek.
2. VCh: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. ||
Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
GG 548
Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří Boží království. 
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Kantikum (tonus VI) na str. 19.

(Mk 10, 14)
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27. neděle během roku

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, †|| smí-li se muž se ženou
rozvést. | Odpověděl jim: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
2. VCh: Amen, pravím vám: †|| Kdo nepřijme Boží království jako dítě, |
vůbec do něho nevejde.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 393
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  S
7

Nebeské království je jako hořčičné zrno: je sice menší než všecka semena, ale když
vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny.
(Mt 13, 31.32)
VII a

     




    ֔  S     T  S   S    Ú ֔ 8
ómnibus se- mínibus:
# cum autem cré-# verit,# maius est ómnibus o  S   S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

S

ímile est regnum cælórum grano sinápis: quod mínimum est

léribus.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Apoštolové prosili Pána: || Dej nám více víry, aleluja.
2. VCh: Až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: †|| Jsme
jenom služebníci. | Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, † ty ve své štědrosti dáváš prosícím
více, než si zasluhují a žádají; ° smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží
naše svědomí, † a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

28. neděle během roku437

28. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni.
Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.
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(Mt 22, 8–9)

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Nebeské království je podobné králi, †|| který vystrojil svému
synovi svatbu | a poslal služebníky, aby svolali hosty.
2. VCh: Svatební hostina je sice připravena, || ale pozvaní jí nebyli hodni. |
Jděte proto na rozcestí | a pozvěte na svatbu, koho najdete.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
GG 41*

Amen, pravím vám: vy, kteří jste opustili všechno a následovali mě,
dostanete stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.
(Srov. Mt 19, 27–28)
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Kantikum (tonus Ia) na str. 12.
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28. neděle během roku

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Jedno ti schází: †|| Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým,
a budeš mít poklad v nebi. | Pak přijď a následuj mě!
2. VCh: Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 593

Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných.
Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ (Lk 17, 12–13)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíšovi vyšlo naproti deset malomocných. †|| Zůstali stát opodál
a volali: | Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!
2. VCh: Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento
cizinec? †|| A jemu řekl: Vstaň a jdi! | Tvá víra tě zachránila.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, ° aby nás vždycky předcházela
a provázela † a stále nás vedla ke konání dobra. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

29. neděle během roku439

29. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 602
(Mt 22, 21)
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Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.
Ig

De-i De- o, alle- lúia.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný || a že učíš cestě k Bohu podle
pravdy.
2. VCh: Dávejte, co je císařovo, císaři, || a co je Boží, Bohu!
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 428

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Mt 23, 11–12)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Kalich, který já piji, pít budete, || a v křest, v který já budu
ponořen, ponořeni budete, praví Pán.
2. VCh: Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, || ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za všechny.
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30. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

AG 502
Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.(Lk 11, 10)

    ֔ H ֔   ²  8
O mnis, qui pe-tit áccipit: et qui # quærit, ínve- nit: et pul# sánti
 Ú
   Ú H T  EB EB Ú S      S BE EB 
S

S
֔
²  
Ig



 S

 ³S S 

aperi- é-tur, alle- lúia.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš učil své učedníky, || že je třeba se stále modlit
a neochabovat.
2. VCh: Nalezne Syn člověka || na zemi víru, až přijde?
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý
náš život; ° dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, † a sloužíme ti s upřímným srdcem. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

30. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A
AG 597
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
(Mt 22, 36–37)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Mistře, které přikázání je v Zákoně největší? †|| Ježíš odpověděl: |
Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem.
2. VCh: Miluj Pána, svého Boha, †|| miluj bližního jako sám sebe. |
Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.

30. neděle během roku441

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

Když se Ježíš blížil k Jerichu,
volal na něj slepec, aby mu bylo dopřáno světlo. 



AG 408

  Ú֔  ² 8






ӥ

²
I -terS faci-énte Ie-su, dum appropinquáret Ié-ri- cho, cæcus
     ֔H ֔ T     Ú
7
² ֔
clamábat ad e-# um, ut lumen recípe-# re mere- rétur.
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB  

ID

(Srov. Lk 18, 35–43)

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Když Ježíš vycházel z Jericha, †|| slepý žebrák na něj volal, | aby
mu vrátil zrak.
2. VCh: Ježíš řekl slepci: Jdi, tvá víra tě zachránila. || A ihned začal vidět
a šel tou cestou za ním.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 591

Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi,
ale bil se v prsa a říkal: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ 
(Lk 18, 13)
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to mi-hi pecca- tóri.

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Celník se neodvažoval ani pozdvihnout oči k nebi, †|| ale bil se
v prsa a říkal: | Bože, buď milostiv mně hříšnému!
2. VCh: Kdo se povyšuje, bude ponížen, || a kdo se ponižuje, bude
povýšen.
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31. neděle během roku

Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ° ať s radostí
plníme, co přikazuješ, † aby se na nás splnilo, co slibuješ. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

31. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 428

Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Mt 23, 11–12)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Vy všichni jste bratři: || jeden je váš Otec, a ten je v nebi.
2. VCh: Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. †|| Kdo se
povyšuje, bude ponížen, | a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 597

„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
(Mt 22, 36–37)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.

31. neděle během roku443
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem. †|| Miluj svého
bližního jako sám sebe. | Žádné jiné přikázání není větší než tato.
2. VCh: Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, || řekl mu:
Nejsi daleko od Božího království.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
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)

  Ú   Ú Ú       S S   Ú Ú Ú S  7
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facta est.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Zachee, pojď rychle dolů: †|| dnes musím zůstat v tvém domě. |
On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal.
2. VCh: Syn člověka přišel hledat || a zachránit, co zahynulo.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, † ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; ° zbav nás všeho, co nám
brání v plnění tohoto našeho poslání, † ať bezpečně směřujeme k svému
cíli a splní se na nás tvá 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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32. neděle během roku

32. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 95*

(Srov. Mt 25, 6)
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Prozíravé panny, upravte si lampy.
Ženich je tady! Jděte mu naproti!
IVA

nit, exíte óbvi- am e-i.

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Prozíravé panny, připravte své lampy: || Ženich je tady! Jděte mu
naproti!
2. VCh: Amen, pravím vám: || Bděte, protože neznáte den ani hodinu.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B
AG 411
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Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí.

(Mt 6, 20)

IVA

ne- a demo-lítur.

Kantikum (tonus IV A) na str. 17. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ježíš se posadil proti chrámové pokladnici. †|| Přišla také jedna
chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik, jako pár halířů. |
Dala Pánu všechno, co měla.
2. VCh: Chudá vdova dala všechno, co měla, || celé své živobytí.

33. neděle během roku445

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C

GG 209
Kristus vzkříšený z mrtvých již neumírá, smrt nad ním již nemá vládu, aleluja.
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Ti, kdo budou uznáni za hodné vzkříšení z mrtvých, || jsou rovni
andělům a jsou syny Božími.
2. VCh: Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, || neboť všichni žijí pro
něho.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, ° dej nám sílu překonávat všechno, co se
nám staví do cesty, † ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

33. NEDĚLE BĚHEM ROKU
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus A

AG 86*
(Mt 25, 20)
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Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.
Ia

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, || hle – dalších pět jsem vydělal.
2. VCh: Správně, služebníku dobrý a věrný. || Pojď se radovat se svým
pánem.
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33. neděle během roku

Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus B

AG 605

Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
(Lk 21, 32–33)




 ²   S

 

 S  Ú   7
A -men dico vo-bis, qui-a non præteríbit ge nerá-ti-oS hæc,
 
H ÚS 
S


Ú
S
S  ß S²    T 7

donec ómni- a fi-ant. Cæ- lum et terra transíbunt, verba autem
 S    
7
S Ú   
me- a non trans# íbunt, dicit Dóminus.#
  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 
Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

1. VCh: Lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích || s velikou mocí
a slávou, aleluja.
2. VCh: Amen, pravím vám: †|| Nebe i země pominou, | ale má slova
nepominou.
Antifona ke kantiku Panny Marie – cyklus C
AG 35*
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Trpělivostí zachráníte svou duši.
Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Lk 21, 19)

7

1. VCh: Až uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, †|| neboť to se musí
stát napřed, | ale nebude hned konec, praví Pán.
2. VCh: Vytrvalostí || zachráníte svou duši.
Závěrečná modlitba
Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; ° vyslyš naše prosby a dej, ať služba
tobě je naší stálou radostí, † neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti
může celým svým životem sloužit. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

SLAVNOSTI PÁNĚ
BĚHEM ROKU

448

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého

JEŽÍŠE KRISTA,
NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
Svátek

 59, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 59.

Psalmodie

AG 474
(Žl 115, 13)
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C á-licem
# salutá-ris accí# pi-am, et nomen Dómini invo-cábo.
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Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
II

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Hospodin přísahal a nebude toho litovat: || Ty jsi kněz navěky.
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.“
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Hospodin přísahal a nebude toho litovat: || Ty jsi kněz navěky.
A.2. Nekonečně milosrdný Bůh || nás přivedl k životu zároveň s Kristem.

Slavnosti Páně během roku449

Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, * v shromážděném kruhu spravedlivých.
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.
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. Nekonečně milosrdný Bůh || nás přivedl k životu zároveň s Kristem.
A.3. Kristus je obraz neviditelného Boha, || dříve zrozený než celé
tvorstvo.
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.
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. 
(Δ. A.)
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Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.
Krátké čtení
Žid 10, 19–23
Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do svatyně Ježíšovou krví,
cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to znamená skrze
své tělo, a když máme tak vynikajícího kněze nad Božím domem, přistupujme s upřímným srdcem a s plnou vírou; naše srdce je očištěné od zlého
svědomí a tělo omyté v čisté vodě. Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal!
Krátké responsorium
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 Žijme v pokoji s Bohem * skrze našeho Pána Ježí-še Krista.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Žijme.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

AG 532
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tam ætérnam, allelúia.

(Jan 3, 16)

Slavnosti Páně během roku451
Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Otče, prosím za ně, †|| vždyť jsou tvoji, a pro ně se zasvěcuji, | aby
i oni byli posvěceni v pravdě.
Prosby
Přednesme své prosby Kristovým prostřednictvím Bohu Otci, který svou
vůlí všechno řídí a žehná všem, kdo v něho důvěřují:
R. S důvěrou tě prosíme, vyslyš nás.
Kriste, ty jsi Otcovo Slovo,
— vkládej na naše rty, za co se máme modlit.
Kriste knězi, ty jsi chléb života,
— dej, aby tvoji vyvolení prožívali své kněžství jako dar
a v tobě završili obětování sebe samých.
Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš,
— daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci.
Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec,
— dej, ať všichni v tobě nacházejí život a cestu do nebeského království.
Kriste, Synu živého Boha, ty jsi svou smrtí přemohl smrt,
— dej, ať našim zemřelým přinese stálou radost ve slávě,
když se ti na sklonku života odevzdali.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení; ° dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, † v moci a síle Ducha svatého věrně vykonávali svěřenou službu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.

452

Nejsvětější Trojice – 1. VCh

Neděle po Seslání Ducha svatého

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 61, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 61.

Psalmodie
AG 537
Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív, než začal čas, a žiješ navěky.
Ig
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lóri-a ti-bi Trı́nitas, æquális una Dé-itas, et an- te ómni- a



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, || jsi dřív, než začal čas,
a žiješ navěky.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Slavnosti Páně během roku453
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, || jsi dřív, než začal čas,
a žiješ navěky.
A.2. Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, || oslavujme Boha,
který nám prokázal své milosrdenství.
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, * zákony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
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:

Velebena buď svatá Trojice a nerozdílná Jednota, || oslavujme Boha,
který nám prokázal své milosrdenství.
A.3. Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: || Otci i Synu i Duchu
svatému na věčné věky.
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.
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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,
Ig

G



obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

       

















    

         
 
sǽcu-la, et nunc, et in per-pétu-um.

lóri-a ti-bi Trı́nitas, æquális una Dé-itas, et an- te ómni- a

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Sláva a čest jedinému Bohu v Trojici: || Otci i Synu i Duchu
svatému na věčné věky.
Krátké čtení
Řím 11, 33–36
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná
jsou jeho rozhodnutí a neprobadatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo
pochopil myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco,
aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je
všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.
Krátké responsorium
A.
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 Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navě-

  

 H S     S   S    S

ky.  Dobrořečme.  Jedinému Bohu čest a sláva.  Chvalme.

  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Dobrořečme.

Popř. responsorium prolixum Honor, virtus (AG 530).

Slavnosti Páně během roku455

Antifona ke kantiku Panny Marie

Děkujeme ti, Bože, děkujeme ti, pravá a jediná Trojice,
jedno a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

AG 532

                 





 

G
ráti- as ti-bi De-us, grá- ti-as tibi, vera et una


       
   
          
Trı́- nitas, u- na  et summa Dé- itas, san- cta et u-na

                    


 

ID



Unitas.

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Děkujeme ti, Bože, †|| děkujeme ti, pravá a jediná Trojice, | jedno
a nejvyšší božství, svatá a jediná jednoto!

Prosby
Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých
a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze
smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného
Syna v jednotě Ducha svatého:
R. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha,
— aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy
a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
— a posilovali je ve víře.
Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
— neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.
Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a Duchem svatým
jeden jediný Bůh,
— aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,
— kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; ° dej nám, abychom toto tajemství
v pravé víře vyznávali, † abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli
se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 61, M: 17

Hymnus je vlastní, viz str. 61.

Psalmodie

AG 530

 
                 
  





 be- á-ta, et bene-dı́cta, et glori-ó- sa Trı́nitas: Pa-ter,
O
          

  
et Fı́-li-us,  et Spı́- ri-tus Sanctus. 
                           


Ó blažená, požehnaná a slavná Trojice: Otče, Synu i Duchu svatý.
ID

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ó pravá, nejvyšší, věčná Trojice; || Otče, Synu a Duchu svatý.
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.]

Slavnosti Páně během roku457

Z potoka pije u cesty * a znovu vztyčí
hlavu.
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 Ó pravá, nejvyšší, věčná Trojice; || Otče, Synu a Duchu svatý.
A.2. Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, || ó blažená
Trojice!
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:

Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, || ó blažená
Trojice!
A.3. Svatý, svatý, svatý je Pán, Bůh vševládný, || který byl, který je
a který přijde.
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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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.
Krátké responsorium



A

 



          

7

S Ú

H S    S  J   S Ú

 Û S  7

 Û 7

 Dobrořečme Otci i Synu se svatým Duchem, * chvalme ho navě-

  

 H S     S   S    S

ky.  Dobrořečme.  Jedinému Bohu čest a sláva.  Chvalme.

  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Dobrořečme.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 538
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Spí-ri-tum Sanctum Pará- cli-tum, sanctam et indi-vídu-am

Kantikum (tonus IV E) na str. 16.

Slavnosti Páně během roku459
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Celým srdcem i ústy vyznáváme tebe, || nezrozeného Otce,
i jednorozeného Syna i Přímluvce, Ducha svatého. | Chválíme
a velebíme tě, nejsvětější Trojice: | Tobě buď sláva navěky!

Prosby
Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých
a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze
smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného
Syna v jednotě Ducha svatého:
R. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha,
— aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy
a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
— a posilovali je ve víře.
Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,
— neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.
Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a Duchem svatým
jeden jediný Bůh,
— aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,
— kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; ° dej nám, abychom toto tajemství
v pravé víře vyznávali, † abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli
se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. ° 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 po Nejsvětější Trojici

TĚLA A KRVE PÁNĚ

PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 65, M: 19

Hymnus je vlastní, viz str. 65.

Psalmodie

AG 549
(Př 9, 1.2)

       
       



 
   

S
api- énti-a ædi-ficá-vit si- bi domum: mı́scu-it vi- num,

     

    
et pó- su-it  mensam,
 alle- lúia. 
                           


Moudrost si postavila dům, smísila si víno a prostřela stůl.
ID



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Předobrý Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí, | činil divy hodné
paměti.
Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, * v shromážděném kruhu spravedlivých.
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.

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.

Slavnosti Páně během roku461
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Předobrý Pán dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí, | činil divy hodné
paměti.
A.2. Pán, který v pokoji chrání území církve, | štědře nás sytí jadrnou
pšenicí.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán, který v pokoji chrání území církve, | štědře nás sytí jadrnou
pšenicí.
A.3. Amen, amen, pravím vám: †|| Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, |
pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, aleluja.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
A.

~Díky ti vzdáváme, * Pane Bože vše
vládný,
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.
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Proto se radujte, nebesa, * a kdo
v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

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

       
       



 
   

S
api- énti-a ædi-ficá-vit si- bi domum: mı́scu-it vi- num,

     
    
et pó- su-it mensam, alle- lúia.
ID



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Amen, amen, pravím vám: †|| Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, |
pravý chléb z nebe vám dává můj Otec, aleluja.
Krátké čtení
1 Kor 10, 16–17
Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb,
který lámeme – není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb,
tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na
jednom chlebě.
Krátké responsorium
A.



  
  
    Ú JS
 Nebeský chléb jim dal. * Ale-luja, aleluja.  Nebeský.
           Ú J S


 Andělského chleba požíval člověk.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
  


A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Nebeský.

Popř. responsorium prolixum Homo quidam (AG 539).
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7
7

Slavnosti Páně během roku463

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 542
Jak dobrý a štědrý jsi, Bože, jak velká je tvoje láska! Dáváš svým dětem chléb
z nebe, hladové sytíš dobrými věcmi a bohaté propouštíš s prázdnou.
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Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jak dobrý a štědrý jsi, Bože, jak velká je tvoje láska! †|| Dáváš
svým dětem chléb z nebe, | hladové sytíš dobrými věcmi a bohaté
propouštíš s prázdnou.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 467
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TĚLA A KRVE PÁNĚ
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 65, M: 18

Hymnus je vlastní, viz str. 65.

Psalmodie

AG 539
Kristus Pán, kněz navěky podle řádu Melchizedechova, obětoval chléb a víno.

    

















   
S acérdos in ætérnum Christus Dóminus secún- dum órdi           

  
nem Melchı́- sedech panem et vinum
 óbtulit.
                          
Ig



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kristus Pán, kněz navěky, †|| tak, jak jím Melchizedech byl, |
obětoval chléb a víno.
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.“
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Kristus Pán, kněz navěky, †|| tak, jak jím Melchizedech byl, |
obětoval chléb a víno.

Slavnosti Páně během roku465

A.2. Do rukou vezmu kalich spásy || a přinesu ti oběť děkovnou.
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. Do rukou vezmu kalich spásy || a přinesu ti oběť děkovnou.
A.3. Pane, ty jsi cesta, || pravda a život světa.
Kantikum
Srov. Zj 19, 1–2.5–7
Aleluja. Vítězství, sláva a moc na
Aleluja. Neboť přišel čas Beránšemu Bohu, * neboť jeho soudy jsou
kovy svatby, * a jeho nevěsta se
pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
připravila. Aleluja.
Aleluja. Chvalte našeho Boha Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
všichni, kdo mu sloužíte, * a kdo
jako byla na počátku i nyní
se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
i vždycky * a na věky věků. Amen.
Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se

A.
ujal království, * radujme se; jásejme
a vzdejme mu čest! Aleluja.
Krátké čtení
1 Kor 11, 23–25
Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě v tu
noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje
tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po
večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.
Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“
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Ú J S
  

 Nebeský chléb jim dal. * Ale-luja, aleluja.  Nebeský.
           Ú J S


 Andělského chleba požíval člověk.  Ale-luja, aleluja.
     H S       
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Krátké responsorium

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Nebeský.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 549
Svatá hostino, při níž požíváme Krista, připomínáme si památku jeho umučení,
mysl se plní milostí a dává se nám záruka budoucí slávy, aleluja.

²
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Kantikum (tonus V) na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatá hostino, †|| při níž požíváme Krista, | připomínáme si
památku jeho umučení, | mysl se plní milostí | a dává se nám
záruka budoucí slávy, aleluja.

Slavnosti Páně během roku467

Prosby
Kristus zve všechny k hostině, při které vydává své tělo a krev za život
světa. Prosme ho:
R. Kriste, chlebe života, dej nám život věčný.
Kriste, Synu Boha živého, tys přikázal,
abychom slavili eucharistickou hostinu na tvou památku,
— dej, ať věrné plnění tohoto příkazu
přináší celé církvi hojnost tvých milostí.
Kriste, nejvyšší veleknězi, tys svěřil kněžím slavení svaté oběti,
— dej, ať jejich život odpovídá tomu, co konají.
Kriste, nebeská mano, ty spojuješ v jedno tělo všechny,
kdo mají účast na jednom chlebě,
— upevňuj pokoj a svornost všech, kdo v tebe věří.
Kriste, nebeský lékaři, ty nám dáváš pokrm,
který v nás posiluje a chrání věčný život,
— navrať nemocným zdraví a hříšníkům živou naději.
Kriste, králi budoucího věku, tys přikázal konat památku tvé smrti
až do dne, kdy přijdeš ve své slávě,
— dej všem, kdo zemřeli ve spojení s tebou,
účast na slávě svého vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši Kriste, † tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; ° dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, † aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. ° Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem † v jednotě Ducha svatého °
po všechny věky věků.
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Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatého

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

Hymnus je vlastní, viz str. 67.

 67, M: 11
Psalmodie

Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete pro své duše odpočinek.
Ig

D




   

AG 563
(Mt 11, 29)

             

ı́scite a me, qui-a mi-tis sum, et húmi-lis corde: et inveni-

        
étis réqui-em
 a-ni mábus vestris. 
                          



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán nás miloval věčnou láskou; †|| smiloval se nad námi a když byl
vyvýšen na kříž, | táhne nás k svému Srdci.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Slavnosti Páně během roku469
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán nás miloval věčnou láskou; †|| smiloval se nad námi a když byl
vyvýšen na kříž, | táhne nás k svému Srdci.
A.2. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, || a naleznete
pro své duše odpočinek.
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 Jákobův, * 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,

hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost.
Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.
Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh 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:

Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, || a naleznete
pro své duše odpočinek.
A.3. Já jsem dobrý Pastýř, || pasu své ovce a dávám za ně svůj život.
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 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.
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Hoden je Beránek, který byl zabit, † aby vzal moc a bohatství
i moudrost, * sílu a čest, slávu
i chválu.
Ig

D




   

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

             

ı́scite a me, qui-a mi-tis sum, et húmi-lis corde: et inveni-

        
étis réqui-em a-nimábus vestris.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Já jsem dobrý Pastýř, || pasu své ovce a dávám za ně svůj život.
Krátké čtení
Ef 5, 25b–27
Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny,
vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.
Krátké responsorium
A.
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 Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.  Kristus.

S²
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7
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 A udělal z nás královský národ a kněze Bohu a Otci.  Svou

 

7

krví.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.

Popř. resp. prolixum Magnus Dominus (AG 553), nebo Sicut dilexit me (AG 1**)

Slavnosti Páně během roku471

Antifona ke kantiku Panny Marie

Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul!



AG 4**
(Lk 12, 49)

         
         
I g- nem veni mı́ttere  in terram, et quid  vo- lo nisi ut
 
                   



Ig

 

accendátur?

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Oheň jsem přišel vrhnout na zem || a jak si přeji, aby už vzplanul!

Prosby
Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s důvěrou
volejme:
R. Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda
a církvi se otevřel zdroj života,
— zbav svou církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.
Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval,
— učiň svou církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
Ježíši, Králi a střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou
a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím,
— obnov s námi se všemi smlouvu, kterou jsi potvrdil svou krví.
Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem
a uvedla naše kroky na cestu pokoje,
— veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené
a vyčerpaným dáváš odpočinek,
— přiváděj k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení,
— probuď zemřelé k věčnému životu.
Otče náš.
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Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, ° s vděčností
si připomínáme veliké dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: † dej, ať
je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 67, M: 20

Hymnus je vlastní, viz str. 67.

Psalmodie

Jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.



AG 11**
(Jan 19, 34)

                    
U -nus mı́-litum lánce-a la tus eius a-péru- it, et con tı́nu-o exı́ 
 
                           
Ig

 

vit sanguis et aqua.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, || podrob je jhu, které netlačí.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Slavnosti Páně během roku473
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, || podrob je jhu, které netlačí.
A.2. Předobrý a milosrdný Pán || dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí.
Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, *
v shromážděném kruhu spravedlivých.
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.

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 mou
drosti: † 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. Předobrý a milosrdný Pán || dal pokrm těm, kdo ho v bázni ctí.
A.3. ~Hle, Beránek Boží, || ten, který na sebe vzal hříchy světa.
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.

A.
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Krátké čtení
Ef 2, 4–7
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. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše.
Krátké responsorium
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       S Ú

  H S  
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  S J       S Ú

 Kristus nás miloval a obmyl nás * svou krví.  Kristus.

S²

H S     S   S    S

7

7

Û7

 A udělal z nás královský národ a kněze Bohu a Otci.  Svou

 

krví.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kristus.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 564
Pán nás přijal do svého klína i srdce, pamatoval na své milosrdenství, aleluja.
VII a

S

  

       

     

uscépit nos Dómi-nus in sinum et cor su-um, recordá-tus

       
misericórdi æ su-æ, allelúia. 























 



Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pán nás přijal do svého klína i srdce, || pamatoval na své
milosrdenství, aleluja.



Slavnosti Páně během roku475

Prosby
Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s důvěrou
volejme:
Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.
Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda
a církvi se otevřel zdroj života,
— zbav svou církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.
Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval,
— učiň svou církev živým chrámem, v němž přebývá tvá sláva.
Ježíši, Králi a střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou
a voláš nás k sobě svým milosrdenstvím,
— obnov s námi se všemi smlouvu, kterou jsi potvrdil svou krví.
Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s Bohem
a uvedla naše kroky na cestu pokoje,
— veď nás, ať máme skrze tebe přístup k Otci.
Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené
a vyčerpaným dáváš odpočinek,
— přiváděj k sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.
Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení,
— probuď zemřelé k věčnému životu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, ° s vděčností
si připomínáme veliké dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: † dej, ať
je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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34. neděle během roku

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 69, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 69.
Jeho jméno je kníže pokoje
a jeho trůn bude navěky upevněn.

Psalmodie

AG 995
(Srov. 1 Kron 22, 9–10)

                      

 
P a- cı́-ficus vocá bitur, et thronus eius erit firmı́ssimus in per                      
VIIIG

pétu-um.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jeho jméno je kníže pokoje || a jeho trůn bude navěky upevněn.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Slavnosti Páně během roku477
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Jeho jméno je kníže pokoje || a jeho trůn bude navěky upevněn.
A.2. Jeho království je království věčné || a všichni králové mu budou
sloužit a budou ho poslouchat.
Žalm 116 (117)
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:

Jeho království je království věčné || a všichni králové mu budou
sloužit a budou ho poslouchat.
A.3. Kristu bylo dáno vladařství a královská důstojnost; || lidé všech
kmenů a jazyků mu budou navěky sloužit.
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 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.

Krátké čtení
Srov. Ef 1, 20–23
Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi, vysoko
nade všechna knížata, mocnosti, síly, panstva – a jak jen se ještě jmenují
všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všechno
podřídil pod jeho nohy. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je
jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.
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 S   S

Krátké responsorium

S Ú

 S   S  





  7

 Tvá je velikost a moc, * tvé je, Pa- ne, království.  Tvá je.

 H S     S   S    S



 Ty vládneš všemu.  Tvé je, Pa- ne, království.

 

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Tvá je.

Popř. responsorium prolixum Tua est potentia (AG 578).

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 998
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida; bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce, aleluja.
(Lk 1, 32–33)

  






       
    
D abit illi Dó-minus De-us se-dem David, patris eius: et reg               


 

nábit in do-mo Iacob in ætérnum, et regni e ius non erit fi-nis,

                   



 
Ig



alle- lúia.

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida; †|| bude kralovat nad
Jakubovým rodem navěky | a jeho království nebude mít konce,
aleluja.

Slavnosti Páně během roku479

Prosby
Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v něm všechno
trvá. Prosme ho:
R. Přijď království tvé, Pane!
Kriste, náš Králi, shromažďuj svůj lid ze všech končin země
— a starej se o něj jako dobrý pastýř o své ovce.
Náš Pane a Spasiteli, obnov a posvěť svůj lid,
— posilni slabé a ochraňuj silné, vyhledej zbloudilé a shromáždi
rozptýlené, povolej nazpět a naprav ty, kdo se ti odcizili.
Věčný Soudce, až odevzdáš své království Bohu Otci,
postav nás po své pravici,
— abychom obdrželi dědictví připravené pro nás od založení světa.
Kníže pokoje, zmař plány těch, kdo připravují válku,
— a hlásej národům svůj pokoj.
Kriste, ty jsi Pánem všech národů,
shromáždi ve své církvi všechny, které ti Otec svěřil,
— aby se sjednotili v Duchu svatém a uznali tě za svého Krále.
Kriste, ty jsi prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých,
— dej zemřelým účast na slávě svého vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tys dal svému milovanému Synu všechnu moc
na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; ° dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, † poznává tvou slávu, věrně ti slouží
a ustavičně tě chválí. ° 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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JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 69, M: 20

Hymnus je vlastní, viz str. 69.

Psalmodie

Bůh nebe zřídí království, které rozdrtí a zničí všechna království
a samo potrvá navždy.
II

S

             

AG 1002

    (Dan 2,44)
 

uscitá-bit De-us cæli regnum, quod commı́nu-et et consú-

                  
met univér sa regna,
et  ipsum stabit in ætérnum.
                    



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bude sedět na Davidově trůně || a jeho království potrvá po
všechny věky, 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:

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

Bude sedět na Davidově trůně || a jeho království potrvá po
všechny věky, aleluja.

Slavnosti Páně během roku481

A.2. Vláda tvá je vládou pro věky, || nade všemi rody panování tvé.
Žalm 144 (145), 1–13
Velebit tě budu, Bože můj a Králi, *
tvoje jméno slavit navždy, na věky.
Každodenně budu tebe oslavovat, * 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!
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.
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. Vláda tvá je vládou pro věky, || nade všemi rody panování tvé.
A.3. Na plášti a na boku má napsáno svoje jméno: †|| Král králů a Pán
pánů. | Jemu buď sláva a vláda na věčné věky.
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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Krátké čtení
1 Kor 15, 25–28
Kristus musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele
k nohám. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. Všechno totiž
Bůh podřídil pod jeho nohy. Když však říká, že všechno je podřízeno, je
samozřejmě z toho vyňat ten, který mu všechno podřídil. A až mu bude
všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno
podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.
Krátké responsorium



A



SÚ

 
 S   S  
 Tvůj stolec, Bože, * trvá do věčnosti.  Tvůj stolec.
 H S   S  J    S Ú  S   S  

 Žezlo tvé vlády, žezlo nestranné.  Trvá do věčnosti.
 H S     S   S    S
 
 

7

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Tvůj stolec.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 1003
Na plášti a na boku má napsáno svoje jméno: Král králů a Pán pánů.
Jemu buď sláva a vláda na věčné věky.
(Zj 19, 16; 1, 6)
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VII a

sǽcula sæculórum.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Je mi dána veškerá moc || na nebi i na zemi, praví Pán.

Slavnosti Páně během roku483

Prosby
Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v něm všechno
trvá. Prosme ho:
R. Přijď království tvé, Pane!
Kriste, náš Králi, shromažďuj svůj lid ze všech končin země
— a starej se o něj jako dobrý pastýř o své ovce.
Náš Pane a Spasiteli, obnov a posvěť svůj lid,
— posilni slabé a ochraňuj silné, vyhledej zbloudilé a shromáždi
rozptýlené, povolej nazpět a naprav ty, kdo se ti odcizili.
Věčný Soudce, až odevzdáš své království Bohu Otci,
postav nás po své pravici,
— abychom obdrželi dědictví připravené pro nás od založení světa.
Kníže pokoje, zmař plány těch, kdo připravují válku,
— a hlásej národům svůj pokoj.
Kriste, ty jsi Pánem všech národů,
shromáždi ve své církvi všechny, které ti Otec svěřil,
— aby se sjednotili v Duchu svatém a uznali tě za svého Krále.
Kriste, ty jsi prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých,
— dej zemřelým účast na slávě svého vzkříšení.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, † tys dal svému milovanému Synu všechnu moc
na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; ° dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, † poznává tvou slávu, věrně ti slouží
a ustavičně tě chválí. ° 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

486Leden

LEDEN
13. ledna

SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého biskupa Hilaria, aby vytrvale obhajoval božství tvého Syna; ° pomáhej i nám, † abychom tuto pravdu víry
správně chápali a věrohodně vyznávali.° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
15. ledna

SV. FRANTIŠKA FERNÁNDEZE DE CAPILLAS, KNĚZE,
A DRUHŮ, ČÍNSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Památka OP

Společné texty o více mučednících
Hymnus je vlastní, viz str. 77.

 77, 770

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A proto neklesáme na mysli. || Tělo nám sice chátrá, ale duše se den
ze dne zmlazuje.
nebo: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, || i já se přiznám
před svým Otcem v nebi.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému mučedníku Františkovi a jeho druhům život plný
lásky k tvému jménu a velkou sílu při hlásání víry; ° dej, ať se na jejich
přímluvu šíří tvé jméno v zemích, kde hlásali evangelium, † a nám dej
pevnost ve víře, kterou zpečetili svou krví. ° 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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17. ledna

SV. ANTONÍNA, OPATA
Památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)

 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys vedl svatého Antonína na poušť, aby ti tam sloužil postem a modlitbou; ° na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať dovedeme ovládnout sami
sebe, † abychom vytrvali v tvé službě a nade všechno tě milovali. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
18. ledna

PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
Památka

 79, 760

Společné texty o Panně Marii
Hymnus je vlastní, viz str. 79.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Všichni setrvávali v apoštolském učení, || v bratrském společenství,
v lámání chleba a v modlitbách.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Snášejte se navzájem v lásce || a horlivě se snažte zachovávat
jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.
A.3. Ježíš umřel, || aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno.
Krátké čtení
Ef 4, 1b–4
Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom
všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a 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.
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Krátké responsorium

  S  
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 Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. * Jeden Bůh a Otec všech.

  S

H S     S   S    S

 Jeden Pán.  On je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

  

 Jeden.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Jeden Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Shromáždi nás, Pane, ze všech národů, || abychom pod ochranou
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.
Prosby
Apoštolové očekávali slíbeného Ducha svatého, shromážděni kolem Ježíšovy Matky Marie. Následujme příklad jejich jednomyslné modlitby a volejme k našemu nebeskému Otci:
R. Shromáždi svůj rozptýlený lid.
Bože, v Trojici dokonalá jednoto, spoj všechny, kdo uvěřili v Krista,
ať o tobě vydávají věrohodné svědectví
— a jsou pro ostatní lidi pravdivým znamením spásy.
Veď nás i všechny křesťany k pravému pokání,
— ať se celým svým životem obrátíme k tobě.
Obnovuj v nás stále Kristova ducha a jeho smýšlení,
ať v nás roste a sílí vzájemné porozumění,
— abychom si už nevyčítali viny minulých generací
a nesoudili jeden druhého.
Shlédni na představitele všech křesťanských církví
a nauč je jednat podle tvé vůle,
— ať usilují o to, co vede k jednotě stále plnější a hlubší.
Pamatuj na všechny, které za jejich pozemského života
spojovala jedna víra a jeden křest,
— a shromáždi je ve svém nebeském království. 
Otče náš.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Závěrečná modlitba
Bože, ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vytvářely jednotu ve tvém
milovaném Synu a dosáhly spásy; ° na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, † dej, ať tě celé lidstvo společně chválí v jedné církvi. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
19. ledna

SV. MARKÉTY UHERSKÉ, PANNY, MNIŠKY
Památka OP
pro mnišky: svátek

 83, 788, M: 13
 83, 799, M: 13

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)
Hymnus je vlastní, viz str. 83.

Krátké čtení
Řím 6, 4b–6a
Jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu
podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.
Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl ukřižován.
Krátké responsorium
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 Budu se veselit a jásat * nad tvým sli- továním.  Budu.



 H S     S   S    S

 Že jsi shlédl na moji bídu.  Nad tvým sli- továním.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Budu.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG ***10
Blažená Markéto, která jsi na tomto světě všem zkroušeným přinášela útěchu
lásky, pospěš nám nuzným na pomoc z nebe a získej nám život s nebešťany.
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Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Markéta, jejíž život s Kristem byl skrytý v Bohu, || nyní se ukazuje
s Kristem ve slávě.
Závěrečná modlitba
Bože, ty miluješ a chráníš panenství. ° Z tvé milosti spojila tvá služebnice
Markéta krásu panenství se zásluhami dobrých skutků; † dopřej nám, prosíme, abychom duchem spasitelné kajícnosti mohli obnovovat bezúhonnost mysli. ° 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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20. ledna

SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o papeži)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, ty dáváš účast na své slávě těm, kdo svůj život zasvětili tvé službě; °
posiluj nás na přímluvu svatého mučedníka Fabiána, † abychom statečně
setrvávali ve společenství víry a věrně ti sloužili. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 20. ledna

SV. ŠEBESTIÁNA, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

Závěrečná modlitba
Bože, dej nám ducha statečnosti, † abychom podle příkladu svatého mučedníka Šebestiána poslouchali více tebe než lidi. ° 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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21. ledna

SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
Památka

 83, 775, M: 16
 83, 788, M: 16

Společné texty o jedné mučednici
nebo o pannách
Hymnus je vlastní, viz str. 83.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Nebojím se žádné hrozby a žádný slib mě nezláká, || zasvětila jsem
své panenství Kristu.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Jedině jemu zachovám věrnost, || jen jemu zcela náležím.
A.3. Velebím tě, Otče mého Pána Ježíše Krista, || skrze něho jsi mi dal
sílu k vítězství.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 672
Nyní vidím, po čem jsem toužila, již mám, več jsem doufala:
v nebi jsem spojena s tím, kterého jsem zde na zemi zbožně milovala.
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Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatá Anežka pozvedla ruce k nebi a modlila se: †|| Otče svatý, tebe
jsem milovala, tebe jsem hledala, | po tobě jsem neustále toužila,
a nyní k tobě přicházím.
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Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co je v očích světa slabé, abys zahanbil, co
je silné; ° ujmi se nás a na přímluvu svaté Anežky, jejíž mučednickou smrt
si dnes připomínáme, † dej nám sílu, abychom byli 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.
22. ledna

SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého Vincence, aby z lásky k tobě
vydržel mučení a dosáhl vítězství; ° naplň i nás svým svatým Duchem †
a vzbuď v našem srdci účinnou lásku. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
24. ledna

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve

 239, 786

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Františka, aby jako biskup pečoval o spásu duší
a stal se pro všechny vším; † dej, ať ve službě bratřím podle jeho příkladu
zjevujeme světu tvou láskyplnou mírnost. ° 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. ledna

OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
Svátek

 85, M: 20

Hymnus je vlastní, viz str. 85. 

Psalmodie

Svatý Pavle apoštole, kazateli pravdy a učiteli národů,
přimlouvej se za nás u Boha, který si tě vyvolil.

AG 686

                      
S
ancte Paule a-póstole,
prædicátor ve-ri-tátis et doctor


        


  
génti-um,  intercéde pro nobis ad De-um, qui te elégit.

                    
VIIIG

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, || aby na mně
spočinula Kristova moc.
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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, || aby na mně
spočinula Kristova moc.
A.2. Já jsem zasadil, Apollos zalil, || ale Bůh dává vzrůst.
Žalm 125 (126)

A.

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 zasadil, Apollos zalil, || ale Bůh dává vzrůst.
A.3. Pro mě život je Kristus, a smrt ziskem. || Ať je daleko ode mne,
abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista.
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,
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

                      
S ancte Paule a-póstole, prædicátor ve-ri-tátis et doctor
           

  
génti-um,  intercéde pro nobis ad De-um, qui te elégit.

  chorálně:
   nezpívá
Pokud
        
   seantifona
A. Pro mě život je Kristus, a smrt ziskem. || Ať je daleko ode mne,
VIIIG

abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista.
Krátké čtení
1 Kor 15, 9–10
Já jsem poslední z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí jsem to, co
jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval
jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží
milost se mnou.
Krátké responsorium
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 Chci tě, Pane, chvá-lit * ce-lým srdcem.  Chci tě, Pane.
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 Na věky tvé jméno oslavovat mezi pohany.  Ce-lým srdcem.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Chci tě, Pane.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 692

Bůh si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal
a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.
Neradil jsem se hned s lidmi.
(Gal 1, 15–16)
VII a
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Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý apoštole Pavle, hlasateli pravdy a učiteli národů, || přimlouvej
se za nás u Boha, neboť on si tě vyvolil.
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.
A.
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Závěrečná modlitba
Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; ° připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě: † dej, ať jsme i my připraveni plnit
tvou vůli a vydávat světu svědectví o tvé pravdě. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
26. ledna

SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupech)

 235, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Žijme spravedlivě a zbožně || a přitom očekávejme v blažené naději
příchod Pána.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat cestu, která vede ke spáse,
a naplnils je horlivostí potřebnou k apoštolské práci; ° na jejich přímluvu
dej i nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě † a šťastně dojdeme do nebeské
vlasti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

27. ledna

SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
Nezávazná památka

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o vychovatelkách)

 243, 788
 251, 799

Závěrečná modlitba
Nebeský Otče, vyslyš nás pro zásluhy a přímluvy svaté Anděly ° a dej, ať
nás příklad její lásky a moudrosti vede k tomu, † abychom žili věrně podle
tvého učení. ° 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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28. ledna

SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO,
KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Svátek OP

Hymnus je vlastní, viz str. 87.

 87, M: 22

Psalmodie
AG 1031
Buď pochválen Kristus, Král slávy, který skrze svatého Tomáše, světlo církve,
naplnil svět naukou o milosti.

  
              


 
C
ollaudé-tur Christus Rex gló- ri-æ, qui per Thomam lu- men
                  

Ecclé-si-æ  mundum
 re-plet doctrı́ na grá-ti-æ.
                         
VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Podle milosti Boží, která mi byla dána, †|| jsem jako zkušený stavitel
položil základy. | Dále na tom staví už jiný.
nebo: Je odleskem věčného světla || a zrcadlem bez poskvrny.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně, opakuje se a připojí se druhá:

A.2. Ovoce toho světla záleží || ve všestranné dobrotě, spravedlnosti
a v životě podle pravdy.
nebo: Nenašel se nikdo, kdo by podobně jako on || zachovával zákon
Nejvyššího.
Žalm 110 (111)
Z hloubi srdce Pána oslavím, * v shromážděném kruhu spravedlivých.
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.

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, opakuje se a připojí se třetí:

A.3. Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, †|| zazářil sám v našich
srdcích, | aby nás osvítil poznáním Boží jasnosti, která je na
Kristově tváři.
nebo: Moudrost si zbudovala palác, || smísila víno a připravila stůl,
aleluja.
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:

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

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,
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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.

  
              


 
C
ollaudé-tur Christus Rex gló- ri-æ, qui per Thomam lu- men
                  

Ecclé-si-æ  mundum
 re-plet doctrı́ na grá-ti-æ.
                Krátké
1 Kor 12, 8–11
   čtení
     
Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zase tentýž Duch poskyVI

tuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od
téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat
pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznat, jakým
duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný
zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno
působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.
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   

A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Uprostřed.

502Leden

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 659
Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa a naplnil ho duchem moudrosti
a poznání, oblékl ho rouchem slávy, aleluja.
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bůh mu dal hojnost moudrosti, || on se jí pravdivě naučil a nezištně
ji rozdával.
nebo: Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa || a naplnil ho duchem
moudrosti a poznání.
Prosby
Prosme Boha, v kterém není žádné tmy, aby neustále osvěcoval a řídil mysli lidí paprskem svého světla:
R. Světlo Pána budiž s námi.
Nevýslovný Stvořiteli, tys uspořádal svět podle míry, váhy a počtu,
— dej vědcům a umělcům píli, která by tě hledala, moudrost,
která by tě nalézala, a schopnost, která by tě uměla hlásat.
Bože, v tobě žijeme, hýbáme se a jsme,
— dej všem národům, ať se v hledání přiblíží k tobě a naleznou tě.
Tys dal svému služebníku Tomášovi pokorné srdce a širokého ducha,
— prosíme, učiň podobnými všechny,
kdo mají za úkol sdělovat světu pravdy víry.
Tys učinil, že srdce nás všech je nepokojné, dokud nespočine v tobě,
— veď nás po svých cestách tam, kam směřujeme:
ke světlu, v němž přebýváš.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Mnozí tě jako Boha za života hledali, ale jen tápali
a zemřeli dřív, než tě jasně nalezli,
— uděl i jim dobrotivě spolu se svatými účast ve světle.

Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Tomáše horlivým úsilím o svatost a snahou o poznání posvátné vědy; ° dopřej nám, prosíme, † ať rozumem poznáváme,
čemu učil, a životem napodobujeme, co činil. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
31. ledna

SV. JANA BOSKA, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o vychovateli)

 237, 780
 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Jana, aby se stal otcem a učitelem mládeže; ° dej
i nám takovou lásku k lidem, † abychom ti sloužili tím, že přivádíme své
bratry 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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ÚNOR
2. února

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek

Pokud svátek připadne na neděli, má i první večerní chvály:

 91, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 91.

Psalmodie

Simeon byl člověk spravedlivý a bohabojný,
očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý.
III a



S

               

AG 696
(Lk 2, 25)

     

ı́me-on iustus et timorátus exspectábat redempti-ónem Isra-el,

       
et Spı́ritus Sanctus erat in e-o.


                        




Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma, || aby ho představili Pánu.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,

který má svůj stolec na výsostech, * 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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

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:

A. Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma, || aby ho představili Pánu.
A.2. Připrav svou komnatu, Sióne, || a přijmi Krista, svého Krále.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Připrav svou komnatu, Sióne, || a přijmi Krista, svého Krále.
A.3. Blažený jsi, spravedlivý Simeone, || tys držel v náručí Krista Pána,
Vykupitele svého lidu.
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.

A.
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Krátké čtení
Žid 10, 5–7
Kristus, když přicházel na svět, řekl: Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto
jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve
svitku knihy.
Krátké responsorium



   S Ú

A

Û S 

 H S  S   J      S Ú

 

Û S 

 Pán dal poznat * dí-lo své spásy.  Pán dal.

 H S     S   S    S

 

 Které připravil přede všemi národy.  Dí-lo své spásy.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán dal.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 695
Když rodiče přinesli dítě Ježíše, vzal si ho Simeon do náručí a takto velebil Boha:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji.“
(Lk 2, 27.28–29)
Ig
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Stařec choval dítě, ale dítě vedlo starce: †|| Narodilo se z Panny,
a ona zůstala Pannou; | klaněla se svému Dítěti.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 510.

7
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UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 91, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 91.

Psalmodie

Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

AG 696
(Lk 2, 32)

                
L umen ad revelati-ónem génti-um, et glóri-am plebis tu-æ
                      
VIII c

Isra-el.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Od Ducha svatého bylo Simeonovi zjeveno, || že neuzří smrt, dokud
neuvidí Pánova Mesiáše.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Od Ducha svatého bylo Simeonovi zjeveno, || že neuzří smrt, dokud
neuvidí Pánova Mesiáše.
A.2. Přinesli Pánu oběť, jak to předpisoval Zákon: || pár hrdliček nebo
dvě holoubata.
A.

508Únor

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Přinesli Pánu oběť, jak to předpisoval Zákon: || pár hrdliček nebo
dvě holoubata.
A.3. Mé oči viděly tvou spásu, || kterou jsi připravil přede všemi národy.
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 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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Lumen ad revelati-ónem génti-um, et glóri- am plebis tu-æ Isra-el.
Krátké čtení
Žid 4, 15–16
Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými.
Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy
se nedopustil hříchu. Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti, abychom
dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.
Krátké responsorium
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 Pán dal poznat * dí-lo své spásy.  Pán dal.

 H S     S   S    S

 

 Které připravil přede všemi národy.  Dí-lo své spásy.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán dal.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 698
Dnes blahoslavená Panna Maria představila chlapce Ježíše v chrámě a Simeon,
naplněný Duchem svatým, vzal jej do náruče a velebil Boha. (Srov. Lk 2, 22–28)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dnes blahoslavená Panna Maria obětovala dítě Ježíše v chrámě ||
a Simeon, naplněn Duchem svatým, vzal ho do náručí a velebil Boha.

510Únor

Prosby
Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu;
klaňme se mu a volejme:
R. Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
Kriste Spasiteli, na tebe čekalo lidstvo po dlouhé věky,
— dej světlo víry těm, kdo tě dosud nepoznali.
Náš Vykupiteli, tebe s nadějí vyhlížel tvůj vyvolený národ,
— dej, ať celý svět poznává, že jsi přítomen ve své církvi.
Ježíši, po tobě vlastně touží i ti, kdo si to neuvědomují,
— vyjdi jim vstříc, aby se s tebou setkali a dosáhli spásy.
Pane, tvé Matce Marii bylo předpověděno,
že bude mít podíl na tvém utrpení,
— posiluj všechny, kdo musí kvůli tobě trpět.
Kriste, radosti všech svatých, Simeon se dočkal setkání s tebou,
— dej umírajícím poznat, že jsi jim blízko,
a zemřelým ukaž navěky svou tvář. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl
ti představen v chrámě; ° my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: †
očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
3. února

SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás, když se dovoláváme přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, ° chraň naše zdraví a pomáhej nám ve všech potřebách, † abychom mohli vést pokojný život a došli do nebeské radosti. °
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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téhož dne 3. února

SV. ANSGARA, BISKUPA
Nezávazná památka

 237, 780

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal svatého biskupa Ansgara, aby hlásal evangelium skandinávským národům; † na jeho přímluvu uchovej světlo své pravdy i nám
a dnešnímu světu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
4. února

SV. KATEŘINY Z RICCI, PANNY, ŘEHOLNICE
Památka OP

 93, 788, M: 13
 93, 799, M: 13

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)
Hymnus je vlastní, viz str. 93.

Krátké čtení
Zj 19, 6–9
A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: „Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se
ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dáno, aby se oblékla do
skvěle bílého kmentu“ – kmentem jsou dobré skutky věřících. A dále mi
řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!“
Krátké responsorium
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Srdce mé.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 720
Snoubenko lásky nejvyšší, Kristovými ranami ozdobená, před trůnem Spasitele buď
pokornou přímluvkyní za zástupy věřících.

H ֔ ֔ :
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Oß  su- pérni sponsa amóris, Christi plagis decorá-ta,
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 U   Ú  ² S     Ú 8
ante thronum Re-demptó# ris es# to supplex advo-# cáta pro cœtu
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fidéli-um.

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kateřina jako moudrá panna měla účast na Kristově utrpení
a připravila svou lampu; || když Pán přišel, vešla s ním ke svatební
hostině.
nebo: Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. †|| Kdo se
povyšuje, bude ponížen, | a kdo se ponižuje, bude povýšen, praví
Pán.
Závěrečná modlitba
Bože, tys chtěl, aby se svatá Kateřina proslavila rozjímáním o utrpení tvého
Syna; ° na její přímluvu nám dej, abychom i my zbožně uctívali toto tajemství, † a tak dosáhli ovoce vykoupení. ° 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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5. února

SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
Památka

Společné texty o jedné mučednici
nebo o pannách

 233, 775, M: 16
 243, 788, M: 16

²
 SS   ß S   K   S  Ú S     S Ú  8
A - gatha, virgo sacra nóbi-li orta génere, glori-ósam propter :
    J   Ú Ú ֔  
Antifona ke kantiku Panny Marie

Agáta, svatá panna vznešeného původu, snesla pro Krista slavné umučení.

AG 699
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Chris-tum pértu-lit passi- ónem.

Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pane Ježíši Kriste, můj dobrý učiteli, †|| děkuji ti, že jsem s tvou
pomocí dokázala snášet všechny útrapy mučení; | dej, ať šťastně
dojdu do tvé nepomíjející slávy.
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatou Agátu, aby ti vydala svědectví svým čistým životem a mučednickou smrtí; ° na její přímluvu vyslyš naše prosby † a dej, ať
i my obstojíme ve všech zkouškách a sloužíme ti s čistým srdcem. ° 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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6. února

SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval japonské mučedníky, svatého Pavla a jeho druhy, aby
skrze smrt na kříži vešli do věčného života; ° na jejich přímluvu dej sílu
i nám, † abychom svou víru statečně zachovali až do smrti. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
7. února

VZPOMÍNKA ZEMŘELÝCH OTCŮ A MATEK
ČLENŮ ŘÁDU KAZATELŮ
Vzpomínka zemřelých otců a matek členů Řádu kazatelů se koná pouze při mši
svaté. Zdá-li se to však vhodné, může se konat připomínka i v liturgii hodin, při
zachování předpisů pro votivní oficia (srov. IGLH, č. 245–252).

Závěrečná modlitba
Bože, ty nás učíš ctít a milovat otce a matku; ° odplať našim zemřelým rodičům všechno dobré, † odpusť, čím se provinili, a dej, ať spolu s nimi najdeme u tebe věčný domov. ° 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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8. února

SV. JERONÝMA EMILIANIHO
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích (o vychovateli)

 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, prameni milosrdenství, tys povolal svatého Jeronýma, aby se stal
ochráncem a otcem sirotků; ° na jeho přímluvu ukaž všem, kdo jsou v nouzi, že jsi náš milující Otec, † a dej, ať si věrně uchováme ducha tvého synovství. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 8. února

SV. JOSEFÍNY BAKHITY, PANNY
Nezávazná památka

 243, 788

Společné texty o pannách

Závěrečná modlitba
Bože, tys vysvobodil svatou Josefinu z otroctví, přijals ji mezi své děti a učinils ji Kristovou nevěstou; ° prosíme tě o sílu, abychom podle jejího příkladu i my vytrvale šli cestou kříže tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, †
a setrvávali v lásce a milosrdenství. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
10. února

SV. SCHOLASTIKY, PANNY
Památka

Společné texty o pannách

 243, 788

Závěrečná modlitba
Přispěj nám, Bože, na pomoc, abychom dovedli následovat svatou Scholastiku v její upřímné oddanosti k tobě: ° dej, ať ti sloužíme s čistým srdcem † a poznáváme, že nás opravdu miluješ. ° 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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11. února

PANNY MARIE LURDSKÉ
Nezávazná památka

Společné texty o Panně Marii

 225, 760, M: 22

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 710

Dnes se slavná královna nebes zjevila na zemi, dnes svému lidu přinesla
slova spásy a zástavu pokoje, dnes se radují sbory andělů i věřících, opěvující
Neposkvrněné početí.

  S     T    J   ² S    SK  7
H ódi-e glori-ósaS  cæ li ReS gí na Úin terSris appáru-it: hódi-e pó S   
T
 T  K    7
pulo su-o verba salútis et pígnora pa-cis áttulit: hódi-e angelórum
    ²         ֔  Ú K ] 8

et fidéli-um cho-ri, immaculá# tam Con
cep
tió
nem
ce
le
brán
tes
gáu#
#
   ֔     U   Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

di-o exsúltant.

Kantikum (tonus VIII G) je na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou, || požehnaná tys mezi
ženami a požehnaný plod života tvého.
Závěrečná modlitba
Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, ° vyslyš naše prosby a na přímluvu
neposkvrněné Rodičky svého Syna 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.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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12. února

BL. REGINALDA Z ORLÉANSU, KNĚZE
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Semeno je Boží slovo, rozsévač Kristus; || každý, kdo mu naslouchá,
zůstává na věky.
nebo: Ti, které tento řád připravil k rozmanitému zápasu, || stojí v jásotu
před Božím pohledem.
Závěrečná modlitba
Bože, tys způsobil, že blahoslavený kněz Reginald za pomoci Matky milosrdenství nastoupil cestu evangelijní chudoby a přivedl na ni i mnoho jiných; ° na jeho přímluvu nasměruj i naše kroky podle své vůle, † abychom
se širokým srdcem běželi po cestě tvých přikázání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
A.

13. února

BL. JORDÁNA SASKÉHO, KNĚZE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A. Hovořil o Pánu Ježíši, || zvěstoval jej a ruka Páně byla s ním.
nebo: O jeho moudrosti budou vyprávět národy || a shromáždění bude
zvěstovat jeho chválu.
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Závěrečná modlitba
Bože, blahoslavený kněz Jordán horlivě usiloval o spásu duší a zasloužil se
o rozšíření řádu; ° pro jeho zásluhy nám dej, abychom jako on s upřímností
hlásali cestu ke spáse a žili ve stejném duchu, † a tak napomáhali rozšíření
Kristova království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
15. února

BL. BEDŘICHA BACHSTEINA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
V pražské arcidiecézi: nezávazná památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi blahoslaveným mučedníkům Bedřichovi
a druhům dopřál, aby žili spojeni poutem Kristovy lásky a zůstali věrní
jeho církvi, ° dej, ať podle jejich zářného příkladu překonáváme každé rozdělení † a jsme jedno srdce a jedna duše. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
17. února

SV. ALEXIA A DRUHŮ, ŘEHOLNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)

 253, 793

Závěrečná modlitba
Naplň nás, Bože, upřímnou zbožností, ° s jakou svatí bratři, jejichž památku slavíme, † oddaně uctívali Matku tvého Syna a přiváděli tvůj lid
k tobě. ° 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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18. února

BL. JANA Z FIESOLE NEBOLI FRA ANGELICA, KNĚZE
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Pane, nejsem pyšné mysli, †|| nepohlížím do vysoka: | ztišil, zklidnil
jsem své srdce.
Závěrečná modlitba
Bože, ve své prozřetelnosti jsi inspiroval blahoslaveného Jana Angelica,
aby ve svých dílech mohl zachytit pokoj a líbeznou krásu nebe; ° na jeho
přímluvu nám dej, † abychom zářivým příkladem ctností přinášeli tento pokoj do srdcí svých bližních. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

Nebo:

Bože, blahoslavenému Janu Angelicovi jsi dal obdivuhodný dar, že nazíral skrytá tajemství tvého vtěleného Slova a učil jim; ° na jeho přímluvu
doveď i nás, kteří tě nyní poznáváme vírou, † k patření na krásu tvé tváře
v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
21. února

SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve

 239, 786

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého biskupa Petra, aby svůj život strávil ve službách tvé církve; ° pomáhej nám, abychom se řídili jeho učením
a příkladem, † ničemu nedávali přednost před Kristem, a tak došli 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.
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22. února

STOLCE SVATÉHO PETRA, APOŠTOLA
Svátek

 93, 766, M: 16

Společné texty o apoštolech
Hymnus je vlastní, viz str. 93.

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.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

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.

Petře, miluješ mě? †|| Ano, Pane, ty víš, že tě miluji. | Pas moje ovce.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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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,
obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a 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
1Petr 1, 3–5
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše 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
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 Povězte pohanům * o slá-vě Páně.  Povězte.

 H S     S   S    S

  

 A všem národům o jeho divech.  O slá-vě Páně.

8

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.
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.
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Kantikum (tonus IV E) je na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, || tobě byly dány klíče od
nebeského království.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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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.
23. února

SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 231, 775
 237, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Pane, Bože všemohoucí, †|| velebím tě, že jsi mi dopřál, | abych směl
ve sboru mučedníků pít z kalicha tvého Krista.
Závěrečná modlitba
Bože, Otče všeho tvorstva, † tys přijal svatého biskupa Polykarpa mezi
mučedníky; ° na jeho přímluvu dej, ať i my, když máme podíl na kalichu
utrpení tvého Syna, † dosáhneme vzkříšení k věčnému životu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

BŘEZEN
4. března

SV. KAZIMÍRA

Nezávazná památka
Společné texty o svatých mužích

 247, 793

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tobě sloužit znamená kralovat; ° veď nás na přímluvu
svatého Kazimíra, † abychom ti svatě a spravedlivě sloužili po všechny dny
svého života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

524Březen

7. března

SV. PERPETUY A FELICITY, MUČEDNIC
Památka

 229, 770

Společné texty o více mučednicích

Závěrečná modlitba
V lásce k tobě, Bože, nacházely svaté mučednice Perpetua a Felicita sílu,
aby se nezalekly svých mučitelů a překonaly smrtelná muka; ° na jejich
přímluvu posiluj i naši lásku, † aby stále rostla. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
8. března

SV. JANA Z BOHA, ŘEHOLNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)

 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Jana soucitem a láskou k nemocným; ° pomáhej
i nám, abychom ochotně prokazovali milosrdenství † a dostali se mezi ty,
pro které je připraveno tvé království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
9. března

SV. FRANTIŠKY ŘÍMSKÉ, ŘEHOLNICE
Nezávazná památka

Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích)

 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys ukazoval svaté Františce cestu, aby vedla vzorný křesťanský život
jako manželka i jako řeholnice; ° prosíme tě, pomáhej také nám, † abychom ti každý na svém místě věrně sloužili a vždycky se podřizovali tvému
vedení. ° 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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KVĚTEN
12. května

SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících

 229, 770

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

 231, 775

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.

526Květen

13. května

PANNY MARIE FATIMSKÉ
Nezávazná památka

 225, 760

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

 227, 766

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

Společné texty o Panně Marii
 155, 760
Hymnus Pod jařmem hříchu sehnuti z památky Panny Marie Královny, str. 155.

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






     S Ú    S   S   
 Svatá Boží Rodičko, * ustavičná Pan-no, Mari-a.  Svatá.
 H S    S  J       S Ú    S

A

 H S     S   S    S

 Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha.  Ustavičná.



 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.

7

7
7
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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
Svátek

Společné texty o jednom mučedníkovi
Hymnus je vlastní, viz str. 97.

 97, 775

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kdybys mě ohněm tříbil, || nepravost žádnou na mně 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.



7
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       SÚ

A

Krátké responsorium
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Û

  7

 Pán je mé světlo a spása, * koho měl bych se bát?  Pán je.

 H S     S   S    S

 Pán je záštita mého života, před kým se třást?  Koho.
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 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

 231, 775

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.
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19. května

SV. FRANTIŠKA COLLA GUITARTA, KNĚZE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

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



   SÚ

A

S    S    
 Zákon Páně * měl ve svém srdci.  Zákon.
 H S   S  J    S Ú
S    S  
 A jeho kroky nekolísaly.  Měl ve svém srdci.
 H S     S   S    S  

7
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 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.

532Květen

20. května

SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
Nezávazná památka
na Moravě: památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)

 237, 780

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)

 237, 780

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)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys chtěl proslavit blahoslaveného Hyacinta Marie 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)

 251, 799

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. 99.

 99, 780, M: 11

Psalmodie

Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
Mohou se vzít vlastní antifony ze slavnosti 8. srpna (str. 613).

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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VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

Antifona ke kantiku Panny Marie

535
AG 881

 @ ӥ


S

@



 8
  ֔  S 
 ׇ² S J
M agne Pater san- cte Do- mínice, mortis hora nos te- cum
  ӥ Ú
  ² S
K
S

7
S ²

 S
súsci- pe, et hic
# spice.
# semper nos pi- e ré  S    Ú H T  EB EB Ú S      S EB EB 

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.
nebo: Světlo církve zářivé, učiteli ctností, || růže trpělivosti, perlo
počestnosti, | moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, | i nás
uveď do sídel věčné blaženosti.

A.

Prosby ze slavnosti 8. srpna (str. 616) nebo ze společných textů nebo z příslušného
dne v týdnu.

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.
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25. května

SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 239, 786
 253, 793

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)

 237, 780

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)

 243, 788
 251, 799

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.
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26. května

SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

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)

 237, 780

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:

 103, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 103.

Psalmodie

AG 106*

(Sir 26, 16)
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Jako slunce, jež vychází na horách Páně,
je krása dobré ženy ve spořádaném domě.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Požehnaný Pán, || který na své služebnici prokázal plnost svého
milosrdenství.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,

který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
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jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Požehnaný Pán, || který na své služebnici prokázal plnost svého
milosrdenství.
A.2. Oslavuj Pána, Jeruzaléme, || on žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Oslavuj Pána, Jeruzaléme, || on žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
A.3. Zalíbilo se v tobě Pánu || a tvůj Bůh plesá nad tebou v radosti.
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,
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
Flp 3, 7–8
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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 Zajásám, zaplesám * nad tvou láskou.  Zajásám.
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 Protože jsi shlédl na mé ponížení.  Nad tvou láskou.
 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.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 542.

8
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SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA,
MATKY RODINY, TERCIÁŘKY
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 103, 799, M: 22

Společné texty o svatých ženách
Hymnus je vlastní, viz str. 103.

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Její touhou bylo || patřit na Boží chrám.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Když pomáhala svému lidu, || nešetřila svého života.
A.3. Nevymizí její chvála || ze srdce lidí.
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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Krátké responsorium ze společných textů
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 Vyvolil ji Bůh * a dal jí přednost přede všemi.  Vyvolil. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG *108

Otevřela svou ruku nuznému a své dlaně vztáhla k chudákovi.
Síla a důstojnost jsou jejím rouchem a bude jásat v poslední den.
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novíssimo.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22.

(Př 31, 20.25)
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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.
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.
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.
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31. května

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Svátek

 105, 760

Společné texty o Panně Marii
Hymnus je vlastní, viz str. 105.

Psalmodie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Maria vešla do Zachariášova domu || a pozdravila Alžbětu.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, || dítě se radostně
pohnulo v mém lůně.
A.3. Požehnaná jsi mezi ženami || a požehnaný plod života tvého.
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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Krátké responsorium ze společných textů
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 Zdrávas, Mari-a, milostiplná, * Pán s tebou.  Zdrávas. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

7

Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || neboť Bůh shlédl na
svou nepatrnou služebnici.
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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 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.
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.
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ČERVEN
1. června

SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

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.
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

 229, 770

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.
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3. června

SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Památka

 229, 770

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. 107.

 107, 775, 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.
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.
A.3. Beránek, který byl zabit, vykoupil nás svou krví || a udělal z nás
království a kněze pro svého Boha a Otce.
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.
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 Zkoušel jsi nás, Pane, * a dopřál jsi nám odpočinutí. etc.
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.
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.
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)

 231, 775
 237, 780

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)

 237, 780

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

549

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)

 243, 788
 251, 799

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.
nebo: Prozíravé panny, přichystejte si lampy: || ženich je tady, jděte mu
naproti!
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

 239, 786

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)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Váš život je s Kristem || skrytý v Bohu.
nebo: Kdo uchovávají Slovo Boží v dobrém a upřímném srdci, || přinášejí
užitek s vytrvalostí.
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

 109, 766

Společné texty o apoštolech
Hymnus je vlastní, viz str. 109.

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.

A
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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.
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.
12. června

BL. ANTONIE KRATOCHVÍLOVÉ, PANNY,
A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
V ostravsko-opavské diecézi: památka

Společné texty o více mučednících

 229, 770
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13. června

SV. ANTONÍNA Z PADOVY,
KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 239, 786
 253, 793

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého
kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách; ° na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako
křesťané † a ve všech protivenstvích se cítili pod tvou ochranou v bezpečí. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
15. června

SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
Hymnus je vlastní, viz str. 111.

 111, 775

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý Víte, slavný Kristův mučedníku, †|| chraň nás a svou
přímluvou nám pomáhej, | abychom pro tvé zásluhy dosáhli
odpuštění hříchů a líbili se věčnému Králi.
Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti zachoval svou věrnost
a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství; ° na jeho přímluvu dávej
i v dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, † aby svým životem směřovali k tobě. ° 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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19. června

SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
Nezávazná památka
v českobudějovické diecézi: památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys dával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému plnění pastýřských povinností; ° pomáhej i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí
o dosažení dokonalosti, † abychom v tvé církvi přinášeli užitek. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 19. června

SV. ROMUALDA, OPATA
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)

 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Romualda, aby v církvi obnovil a nově uspořádal
poustevnický způsob života; † veď i nás, ať sebeovládáním a následováním
Krista šťastně dojdeme do nebeského 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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21. června

SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
Památka

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)

 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys připravil každému z nás cestu, kterou nás vedeš k sobě, † tys spojil v životě svatého Aloise podivuhodnou nevinnost s kajícností; ° na jeho
přímluvu pomáhej i nám, † a když se mu nepodobáme nevinností, veď nás
k čistotě srdce cestou opravdové kajícnosti a pokání. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
22. června

SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys vedl svatého biskupa Paulína, aby se z lásky k chudým zřekl bohatství, a obdařils ho apoštolskou horlivostí; † pomáhej i nám, ať následujeme příklad jeho dobroty. ° 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 22. června

SV. JANA FISHERA, BISKUPA,
A TOMÁŠE MORA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svědectví o své víře; ° na
přímluvu svatého Jana a Tomáše pomáhej i nám, † ať celým svým životem
svědčíme o víře, kterou vyznáváme. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků.
24. června

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 113, M: 16

Hymnus je vlastní, viz str. 113.

Psalmodie

Protože jsi neuvěřil mým slovům, zůstaneš bez řeči
a nebudeš moci promluvit až do dne jeho narození.

AG 827
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(Srov. Lk 1, 20)

VI

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Alžběta porodila Zachariášovi syna: || Jana Křtitele, předchůdce
Páně.
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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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Alžběta porodila Zachariášovi syna: || Jana Křtitele, předchůdce
Páně.
A.2. Neplodná dostala ve svém stáří syna: || narodil se Jan, předchůdce
Páně.
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 Jákobův, * 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,
hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost.
Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti!
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:

Neplodná dostala ve svém stáří syna: || narodil se Jan, předchůdce
Páně.
A.3. Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, || nepovstal nikdo větší než Jan
Křtitel.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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㰋ᐁ    Ё    Ё     Ђ  S 
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na-tivitá- tis eius.
  Ё seantifona
Pokud
# Q  NK nezpívá
NK NK  NK chorálně:
  #  Ё  NK   NK 
VI

A.

Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, || nepovstal nikdo větší než Jan
Křtitel.
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Krátké čtení
Sk 13, 23–25
Z Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako Spasitele
Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: „Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.“
Krátké responsorium





     SÚ
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 Připravte cestu Pánu, * vyrovnejte mu stezky.  Připravte.

  

 Po mně přichází ten, který byl dříve než já.  Vyrovnejte mu
stezky.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Připravte.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno.
On napsal: „Jeho jméno je Jan.“



AG 827

7
 S   S ÚS K  ·   ³ Ú  T  ³ S
I nnu-ébant patri eius, quem vellet vocá-ri e-um: et scripsit, diJ S  ²
7
S  Ú 
cens: Io-ánnes # est no# men eius.
#
  S    Ú T  EB EB S EB       ² ²

IVE

(Lk 1, 62.63)

Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když Zachariáš vešel do chrámu Páně, || zjevil se mu po pravé
straně kadidlového oltáře anděl Gabriel.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Prosby
Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme
si od Boha dar pravého pokání:
R. Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.
Bože, tys povolal Jana Křtitele,
aby už v matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,
— nauč i nás připravovat cesty tvému Kristu.
Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka,
který vzal na sebe všechen náš hřích,
— dej, ať i tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.
Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,
— nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu
před službou tvému království.
Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k prolití své krve,
— dávej i nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.
Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,
— a uveď je do svého světla a pokoje. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože, veď svůj lid cestou spásy, ° ať uposlechne
hlasu svatého Jana Křtitele † a bezpečně dospěje k tomu, kterého on ohlašoval, k Ježíši Kristu, našemu Pánu. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

560Červen

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 113, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 113.

Psalmodie

Jeho jméno je Jan. Víno ani jiný opojný nápoj nebude pít
a mnozí se budou radovat z jeho narození.

AG 828

(Lk 1, 63.15.14)
 




            

I o- ánnes est nomen eius: vinum et sı́ ce ramnon  bibet: et mul- ti
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in nativitáte eius gaudébunt.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Byl člověk poslaný od Boha, || jmenoval se Jan.
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,

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Byl člověk poslaný od Boha, || jmenoval se Jan.
A.2. Přišel jako svědek, || aby svědčil o pravdě.
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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

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.
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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 hříšných.
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. Přišel jako svědek, || aby svědčil o pravdě.
A.3. ~Jan byl lampa || hořící a zářící.
Kantikum
Zj 15, 3–4
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.
Krátké čtení
Sk 13, 23–25
Z Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako Spasitele
Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: „Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.“
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Krátké responsorium
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 Připravte cestu Pánu, * vyrovnejte mu stezky.  Připravte.

  

7

 Po mně přichází ten, který byl dříve než já.  Vyrovnejte mu
stezky.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Připravte.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 830
Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se:
„Co asi z toho dítěte bude?“ Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým
a pronesl tato prorocká slova:„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
neboť navštívil a vykoupil svůj lid!“
(Lk 1, 66.67–68)
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Dítě, které se nám narodilo, je víc než prorok. †|| Spasitel o něm
řekl: | Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než
Jan Křtitel.
Prosby
Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme
si od Boha dar pravého pokání:
R. Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.
Bože, tys povolal Jana Křtitele,
aby už v matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,
— nauč i nás připravovat cesty tvému Kristu.
Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka,
který vzal na sebe všechen náš hřích,
— dej, ať i tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.
Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,
— nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu
před službou tvému království.
Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k prolití své krve,
— dávej i nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.
Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,
— a uveď je do svého světla a pokoje. 
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože, veď svůj lid cestou spásy, ° ať uposlechne
hlasu svatého Jana Křtitele † a bezpečně dospěje k tomu, kterého on ohlašoval, k Ježíši Kristu, našemu Pánu. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

564Červen

27. června

SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Bože, tys učinil svatého biskupa Cyrila obhájcem pravdy, že se tvůj Syn
stal člověkem, a Panna Maria je skutečně Bohorodičkou; ° prosíme tě: dej,
ať všichni, kdo tuto pravdu vyznávají, † dojdou 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.
29. června

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 115, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 115.

Psalmodie

Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev.

AG 842
(Mt 16, 18)

                  
T u es Petrus, et su-per hanc petram
ædi-ficábo Ecclési-am
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me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. | A ty jsi blahoslavený, Šimone
Petře.
Žalm 116 (117)
Velebte Pána, všichni lidé, * slavte
ho, všechny národy!

Nad námi mocná jeho milost *
a věrnost Páně na věky.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

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:

Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. | A ty jsi blahoslavený, Šimone
Petře.
A.2. Ty jsi Petr – Skála – || a na té skále zbuduji svou církev.
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 drobty, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ty jsi Petr – Skála – || a na té skále zbuduji svou církev.
A.3. Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, | abys hlásal pravdu po
celém světě.
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.

566Červen

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,

T
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obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

    T K  S 8

u es Petrus, et su-per hanc petram ædi-ficábo Ecclési-am

me-am.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, | abys hlásal pravdu po
celém světě.
Krátké čtení
Řím 1, 1–2.7
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti – Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmu – všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých:
milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Krátké responsorium
A.
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 Apoštolové hlásali slovo Boží * s ve-li-kou odvahou.  Apošto-
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lové.  A vydávali svědectví o zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

  

 S ve-li-kou.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Apošto...

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 837
„Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ řekl Ježíš svým učedníkům. Šimon Petr
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ „A já ti říkám: Ty jsi Petr a na té
skále zbuduji svou církev.
(Mt 16, 13.16.18)
VIIIG
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      ֔  

uem di-cunt hómines esse Fí- li-um hóminis? di-xit Ie-sus

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jako měli slavní Kristovi apoštolové lásku k sobě v životě, || tak ani
při smrti nebyli odděleni.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 571.
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SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 119, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 119.

Psalmodie

„Petře, miluješ mě? Pas mé ovce.“ „Ty víš, Pane, že tě miluji.“

AG 841
(Jan 21, 17)

                
P etre amas me? pasce oves me-as. Tu scis Dómine, qui-a amo
                       
IVA

te.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla, || a ty potom,
až se obrátíš, utvrzuj své bratry.
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.

Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla, || a ty potom,
až se obrátíš, utvrzuj své bratry.
A.2. Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, || aby na mně
spočinula Kristova moc.
A.

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 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:

Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, || aby na mně
spočinula Kristova moc.
A.3. Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, || tobě byly dány klíče od
nebeského království.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
A.

570Červen

Krátké čtení
1 Kor 15, 3–5.8
Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal: že Kristus umřel ve
shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího
dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. A po všech
jako poslední jsem ho uviděl i já.
Krátké responsorium
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 Apoštolové hlásali slovo Boží * s ve-li-kou odvahou.  Apošto-
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lové.  A vydávali svědectví o zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

  

 S ve-li-kou.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Apošto...

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 666
Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno
na nebi, řekl Pán Šimonu Petrovi.
(Mt 16, 19)
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Apoštol Petr a učitel národů Pavel || nás učili tvému zákonu, Pane.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Prosby
Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou
ho prosme:
R. Pane, přispěj na pomoc svému lidu.
Kriste, tys povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí,
— nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia,
aby se v tvé církvi shromáždily všechny národy.
Tys nedopustil, aby bouře zničila loď s učedníky,
— ochraňuj svou církev v rozbouřeném světě
před zmatkem a bezradností.
Po svém zmrtvýchvstání jsi shromáždil své učedníky kolem Petra,
— sjednocuj všechen svůj lid v jediné společenství
kolem Petrova nástupce.
Tys poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům,
— dej, ať je slovo o spáse hlásáno všemu tvorstvu.
Své církvi jsi svěřil klíče nebeského království,
— otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali v tvé
milosrdenství.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal své církvi v jejích počátcích oporu v požehnaném působení
svatých apoštolů Petra a Pavla; † na jejich přímluvu dávej i nám všechno,
co potřebujeme 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.

572Červen

30. června

SV. PRVOMUČEDNÍKŮ ŘÍMSKÝCH
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících

 229, 770

Antifona ke kantiku Panny Marie

Chorální antifona ze společných textů. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ve svém životě milovali Krista a stali se mu podobnými i ve
smrti; || proto s ním kralují navěky.
Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval prvokřesťanské mučedníky, aby ti zachovali svou věrnost, † a oni svou krví posvětili začátky římské církve; ° pro jejich statečnost v zápase dávej i nám svou sílu † a radost z toho, že nás nic nemůže odloučit od tvé lásky. ° 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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ČERVENEC
3. července

SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
Svátek

 227, 766, M: 22

Společné texty o apoštolech

Antifona ke kantiku Panny Marie

Protože jsi mě viděl, Tomáši, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kteří neviděli, a přece uvěřili.

AG 652

 Ú        J 8
Q uia vidísti me, Thoma, credidís#ti: be-á# ti qui non vidérunt,
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(Jan 20, 29)

et credidérunt, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Vložil jsem své prsty do ran po hřebech a svou ruku do rány
v boku || a řekl jsem: Pán můj a Bůh můj. Aleluja.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, naplň nás radostným vědomím, že se za nás přimlouvá
svatý apoštol Tomáš, ° a posilni naši víru, abychom měli věčný život ve
jménu tvého Syna, † o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

574Červenec

5. července

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,
PATRONŮ EVROPY
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 121, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 121.

Psalmodie

To je ten věrný a rozvážný správce,
kterého Pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo.
III a
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(Mt 24, 45)

idélis servus et prudens, quem constítu-it Dóminus super

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Dám vám pastýře podle svého srdce || a budou vás pást rozumně
a moudře.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech,
* 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Dám vám pastýře podle svého srdce || a budou vás pást rozumně
a moudře.
A.2. Já budu pást své stádo; || budu hledat ztracené, zpět přivedu
rozptýlené.
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 Jákobův, * 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,

hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost,
Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.
Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh 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:

Já budu pást své stádo; || budu hledat ztracené, zpět přivedu
rozptýlené.
A.3. ~Dobrý pastýř || dává za ovce svůj život.
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,

576Červenec

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,
III a

     

 



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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Krátké čtení
Sol 2, 13
Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale
jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás
jeho účinky.
Krátké responsorium
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 Boží slovo nám přineslo nový život, * slovo evangeli-a, které nám
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bylo zvěstováno.  Boží.  Slovo Páně trvá navěky.  Slovo.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Boží.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

Antifona ke kantiku Panny Marie

Zazáří spravedliví a poběží jako jiskry po strništi,
budou soudit národy a vládnout navěky.

577
AG *81
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(Mdr 3, 7–8)

Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatí Cyril a Metoděj jsou naši otcové, opravdoví pastýři, || oni nás
povolali ze tmy k podivuhodnému světlu života.
Prosby
Bůh chce, aby jeho slovo zapadlo do dobré půdy a vzešlo. Obraťme se tedy
k němu s prosbou:
R. Ať v nás tvé slovo přináší užitek.
Prosíme tě, Bože, pastýři svého lidu, za všechny biskupy, kněze a jáhny,
— dej jim Ducha moudrosti a lásky, aby věrně předávali tvé slovo.
Vlož do srdce svých vyvolených touhu po hlásání evangelia
— a pošli na svou vinici nové dělníky.
Prosíme tě za všechny křesťany,
— veď nás svým slovem k jednotě.
Potěš zarmoucené, podepři malomyslné, ujmi se slabých,
— dej milost těm, kdo hledají světlo pravdy, ať se otevřou tvému slovu.
Pamatuj na naše zemřelé,
— ukaž moc svého slova, které bylo vštípeno do jejich srdce, a probuď je
k věčnému životu.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; ° dej, ať i my přijímáme s radostí tvé
poselství † a řídíme se jím ve svém životě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

578Červenec

SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,
PATRONŮ EVROPY
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 123, 780

Společné texty o duchovních pastýřích
Hymnus je vlastní, viz str. 123.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Slovo Páně || se šířilo po celé krajině.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Pane, náš vladaři, podivuhodné je po celé zemi tvé jméno! †||
Slávou a ctí jsi ověnčil své svaté, | učinil jsi je vládci nad dílem
rukou svých.
A.3. Moje ovce uposlechnou mého hlasu || a bude jen jedno stádce,
jeden pastýř.
Krátké čtení
1 Sol 2, 13
Když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale
jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás
i jeho účinky.
Krátké responsorium
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 Boží slovo nám přineslo nový život, * slovo evangeli-a, které nám
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bylo zvěstováno.  Boží.  Slovo Páně trvá navěky.  Slovo.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Boží.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Svatí Cyril a Metoděj patří mezi Boží přátele; || věrně hlásali
evangelium a dostali věčnou odměnu od svého Pána.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Prosby
Bůh chce, aby jeho slovo zapadlo do dobré půdy a vzešlo. Obraťme se tedy
k němu s prosbou:
R. Ať v nás tvé slovo přináší užitek.
Prosíme tě, Bože, pastýři svého lidu, za všechny biskupy, kněze a jáhny,
— dej jim Ducha moudrosti a lásky, aby věrně předávali tvé slovo.
Vlož do srdce svých vyvolených touhu po hlásání evangelia
— a pošli na svou vinici nové dělníky.
Prosíme tě za všechny křesťany,
— veď nás svým slovem k jednotě.
Potěš zarmoucené, podepři malomyslné, ujmi se slabých,
— dej milost těm, kdo hledají světlo pravdy, ať se otevřou tvému slovu.
Pamatuj na naše zemřelé,
— ukaž moc svého slova, které bylo vštípeno do jejich srdce,
a probuď je k věčnému životu.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; ° dej, ať i my přijímáme s radostí tvé
poselství † a řídíme se jím ve svém životě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
6. července

SV. MARIE GORETTIOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
Nezávazná památka

Společné texty o jedné mučednici

 233, 775

Závěrečná modlitba
Bože, ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; † tys dal svaté Marii Goret
tiové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když bránila své
panenství; ° na její přímluvu pomáhej i nám, † abychom věrně zachovávali
tvá přikázání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

580Červenec

9. července

SV. JANA KOLÍNSKÉHO, KNĚZE,
A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Památka OP

 127, 770, M: 22

Společné texty o více mučednících
Hymnus je vlastní, viz str. 127.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Veden Duchem svatým || blažený Jan následoval a zachoval cestu
Páně až k prolití krve.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Jako hodný syn svatého Dominika soucítil se svými bližními ||
a horlivě usiloval o jejich spásu.
A.3. Plný důvěry k Otci skrze Krista †|| pohrdl životem na tomto světě |
a dosáhl odměny Království.
Krátké čtení
2 Kor 4, 17–18
Nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou
tíhu slávy, protože nehledíme na to, co je viditelné, nýbrž co je neviditelné.
Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

A
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 Radujte se v Pánu * a jásejte, spra- vedliví.  Radujte. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 858
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Chval svého Boha, Sióne, neboť požehnal tvým synům v tobě. Hle přicházejí, oděni
pláštěm spravedlnosti, se zlatou korunou na hlavě.
(Žl 147, 1.2; Zj 4, 4)
VIIIG

super ca-put e-órum.
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LÚ

auda De-um tu-um Si-on, quóni-am benedíxit fí-li- is tu-is

super ca-put e-órum.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Z toho jsme poznali Boží lásku: †|| že Pán za nás položil svůj život. |
Také my jsme povinni položit život za své bratry.
nebo: V nebesích se radují duše svatých, kteří šli ve stopách Kristových. †||
A protože z lásky k němu prolili svou krev, | budou s Kristem na
věky vládnout.
Závěrečná modlitba
Bože, ve svatých mučednících Janovi a jeho druzích jsi nám dal příklad obdivuhodné víry a statečnosti; ° dopřej nám, prosíme, na jejich přímluvu, † ať
podle jejich příkladu statečně odoláváme protivenstvím světa a neohroženě
vyznáváme svou víru. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

11. července

SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
Svátek

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 129.

 129, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Dostane od Pána požehnání, †|| u Boha Zachránce nalezne
pomoc. | To je rod těch, kdo hledají Pána.
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě; ° prosíme tě,
uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě † a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

A.

582Červenec

13. července

SV. JINDŘICHA

Nezávazná památka

 247, 793

Společné texty o svatých mužích

Závěrečná modlitba
Bože, tys naučil svatého Jindřicha moudře vládnout a z pozemského vladařství jsi ho povolal do věčné slávy; ° dej nám na jeho přímluvu, ať uprostřed proměn tohoto světa naplníme i my své poslání † a s čistou myslí
směřujeme k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
14. července

BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
Nezávazná památka
v plzeňské diecézi: svátek

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Správně, služebníku dobrý a věrný. †|| Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. | Pojď se radovat se svým Pánem.
Závěrečná modlitba
Bože, tys ukázal blahoslavenému Hroznatovi cestu od světského přepychu
k následování kříže, † a on se z lásky k tobě vzdal všeho majetku a dal
v oběť svůj život; ° dej, ať se řídíme příkladem jeho lásky a statečnosti †
a spolu s ním dosáhneme věčné slávy 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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téhož dne 14. července

SV. KAMILA DE LELLIS, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích
(kteří vynikali milosrdnými skutky)

 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému knězi Kamilovi vzácný dar soucitu s nemocnými
a umírajícími; ° pro jeho zásluhy vlej i nám ducha své lásky, † abychom ti
sloužili ve svých bližních a v hodině smrti bezpečně došli k tobě. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
15. července

SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme: ° ať usilujeme o poznání tvé
pravdy † a naše láska k tobě ať stále roste. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
16. července

PANNY MARIE KARMELSKÉ
Nezávazná památka

Společné texty o Panně Marii

Antifona ke kantiku Panny Marie

 225, 760

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Maria slyšela Boží slovo, || uchovávala ho ve svém srdci
a rozvažovala o něm.

584Červenec

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, veď nás k dokonalejší modlitbě, ° abychom na přímluvu
a pod ochranou blahoslavené Panny Marie † stále stoupali cestou, která
vede ke Kristu. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
17. července

BL. ČESLAVA Z POLSKA, KNĚZE
Památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, †|| a můj Otec ho bude
milovat, | a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
nebo: Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují pokoj a dobré věci, || kdo
říkají Siónu: Bůh tvůj kraluje.
Závěrečná modlitba
Bože, z tvé milosti blahoslavený kněz Česlav planul horlivostí pro spásu
duší a nadšeně hlásal evangelium; ° dej, ať jdeme věrně v jeho šlépějích †
a svým životem i kázáním můžeme šířit víru. ° 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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20. července

SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

Závěrečná modlitba
Bože, veď své věrné cestou věčné spásy, kterou nám svým kázáním i mučednictvím ukázal svatý biskup Apolinář; ° na jeho přímluvu nám dej,
abychom i my zachovávali tvá přikázání † a jednou s ním dosáhli věčné
odměny. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
21. července

SV. VAVŘINCE Z BRINDISI,
KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

Společné texty o učitelích církve

 239, 786

Závěrečná modlitba
Bože, tys obdařil svatého kněze Vavřince duchem rady a síly, aby hlásal
tvou slávu a pečoval o spásu duší; ° osvěcuj i nás světlem svého Ducha, †
abychom poznávali, co od nás žádáš, a s tvou pomocí podle toho také žili. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

586Červenec

22. července

SV. MARIE MAGDALÉNY
Svátek

 131, M: 16

Hymnus je vlastní, viz str. 131.

Psalmodie

AG 870
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Chvála tobě, ó dobrý Ježíši. Odpustil jsi hříšnici mnoho hříchů,
protože tě velice milovala.
V

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ježíš řekl Marii: †|| Ženo, proč pláčeš? | ~Koho hledáš?
Žalm 121 (122)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Vydáme se do Pánova domu.“
Už se naše nohy zastavily, * Je
ruzaléme, 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 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ježíš řekl Marii: †|| Ženo, proč pláčeš? | ~Koho hledáš?
A.2. Odnesli mého Pána || a nevím, kam ho položili.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Odnesli mého Pána || a nevím, kam ho položili.
A.3. Ježíš řekl: Marie! || Ona se obrátila a zvolala: Mistře!
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

588Červenec

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

 H S



SÚ

Û

S

S  J  S Ú

 

7

7

  

7

 

 Již neplač, Mari- e, * Pán vstal z mrtvých.  Již neplač.
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 Jdi k mým bratřím a pověz jim.  Pán vstal z mrtvých.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Již neplač.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 869
Pro své nebeské zásluhy, Maria, která jsi směla jako první ze smrtelníků vidět
pravé Slunce po jeho zmrtvýchvstání, získej nám, abychom se s tebou mohli v nebi
radovat pohledem na jeho slávu.
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Kantikum (tonus IV E) na str. 16.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Marie přišla a oznámila učedníkům: || Viděla jsem Pána! Aleluja.
nebo: Marie Magdaléno, svítilno světa a třpytivá perlo, †|| ty jsi směla stát
se apoštolkou apoštolů a zvěstovat jim Kristovo zmrtvýchvstání: |
přimlouvej se stále za nás u Boha, který tě vyvolil.
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.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalénu, aby jako první zvěstovala radostné velikonoční poselství; ° na její přímluvu dej, ať i my podle
jejího příkladu hlásáme živoucího Krista † a jednou ho spatříme, jak vládne ve tvé věčné slávě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

590Červenec

23. července

SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
Svátek

Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích)

 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svaté Brigitě poznat nebeská tajemství, když rozjímala o utrpení tvého Syna; † prosíme tě, doveď i nás 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.
24. července

SV. ŠARBELA MAKHLŪFA, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svého svatého kněze Šarbela k mimořádné kázni uprostřed strohosti pouště a jeho srdce jsi naplnil veškerou ctností; ° dej nám,
prosíme, abychom i my následovali Krista v jeho utrpení kříže † a dosáhli
jeho věčného království. ° 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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25. července

SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Svátek

 227, 766, M: 15

Společné texty o apoštolech

Psalmodie

AG 873
Blažený Jakube, který si zasloužíš být chválen srdci a ústy všech, patrone jedinečný
a láskyhodný, přimlouvej se za nás u Boha.
VI
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be- á-te Iacóbe, ómni-um corde et o-re laudánde,

minum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana; || a když se modlil, zmocnila
se ho hrůza a úzkost.
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.

592Červenec
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana; || a když se modlil, zmocnila
se ho hrůza a úzkost.
A.2. Tehdy jim řekl: Bděte a modlete se, || abyste nepřišli do pokušení.
Žalm 125 (126)

A.

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. Tehdy jim řekl: Bděte a modlete se, || abyste nepřišli do pokušení.
A.3. Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní
obce: || Janova bratra Jakuba dal popravit mečem.
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,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

že si totiž předsevzal, * až přijde
plnost času,
obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a na zemi.
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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be- á-te Iacóbe, ómni-um corde et o-re laudánde, o patró-

ne singulá- ris et amábi-lis intercéde pro nobis ad Dó-minum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní
obce: || Janova bratra Jakuba dal popravit mečem.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 874
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Světlo a ozdobo Španělska, velmi svatý Jakube, patřils k předním mezi apoštoly
a jako první z nich jsi byl vyznamenán mučednictvím.
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ter apósto-los primátum te-nens, pri- mus e-ó- rum martý-ri-o lau-

re-átus!

Kantikum (tonus IIIa2) na str. 15. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, || a kdo
by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys povolal svatého Jakuba, aby jako první z apoštolů potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve; ° dej, ať toto jeho
svědectví posiluje tvou církev † a jeho přímluva u tebe ať ji stále chrání. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

594Červenec

26. července

SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
Památka

 133, 793

Společné texty o svatých mužích – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 133.

Krátké čtení
Řím 9, 4–5
Izraelité byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu,
dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci
izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus –
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
Krátké responsorium
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denství.  Ujal se.  Jak slíbil našim otcům.  Pamatoval.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Ujal se.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Slavný rod Jesse vydal ušlechtilý výhonek || a na něm rozkvetl květ
plný podivuhodné vůně.
Závěrečná modlitba
Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky
tvého Syna; ° na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, † ať dosáhneme
věčné spásy. ° 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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27. července

SV. GORAZDA A DRUHŮ
Nezávazná památka
na Moravě: Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)

 237, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo sází a kdo zalévá, jsou si rovni, || a každý z nich dostane vlastní
odměnu podle své práce.
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu,
aby pokračovali v díle svatého Cyrila a Metoděje; ° na jejich přímluvu
nauč i nás předávat svěřený poklad víry, † abychom všichni rostli v milosti
a v poznání tvého Syna Ježíše Krista. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

29. července

SV. MARTY
Památka

Společné texty o svatých ženách – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 135.

 135, 799

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Ježíš měl rád Martu a její sestru Marii || i jejich bratra Lazara.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přijal pohostinství, které mu svatá Marta poskytla ve svém domě; ° dej, ať povzbuzeni jejím příkladem svědomitě
sloužíme Kristu ve svých bratřích, † abys nás jednou přijal do nebeského
domova. ° 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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30. července

SV. PETRA CHRYZOLOGA,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Bože, tys učinil svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem
svého vtěleného Slova; ° na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi
uvažujeme o tajemstvích spásy † a svými skutky o nich vydáváme spolehlivé svědectví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
31. července

SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 135.

 135, 780
 135, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Co prospěje člověku, když získá celý svět, || ale ztratí svou duši?
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Ignáce, aby v tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména; ° dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj
zde na zemi, † abychom spolu s ním dostali korunu slávy 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.
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SRPEN
1. srpna

SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Bože, ty dáváš své církvi v každé době nové příklady k následování; ° dej,
ať v horlivosti o spásu duší jdeme ve stopách svatého biskupa Alfonsa, †
abychom dosáhli společného cíle v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
2. srpna

BL. JANY, MATKY SV. OTCE DOMINIKA
Nezávazná památka OP

Společné texty o svatých ženách
(které vynikaly milosrdnými skutky)

 251, 799

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, || to je můj bratr
i sestra i matka, praví Pán.
nebo: Otevřela svou ruku nuznému || a své dlaně vztáhla k chudákovi. |
Síla a důstojnost jsou jejím rouchem | a bude jásat v poslední den.
Závěrečná modlitba
Bože, probuď ve svém lidu ducha evangelia, ° kterým byla blahoslavená
Jana tak naplněna, † že mohla své syny Dominika a Mannesa připravit pro
apoštolský život. ° 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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téhož dne 2. srpna

SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého biskupa Eusebia, aby neohroženě hlásal a hájil
víru v božství tvého Syna; ° prosíme tě, dávej i nám sílu, abychom si zachovali tuto víru neporušenou † a žili s tvým Synem v trvalém spojení. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 2. srpna

SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys ozdobil svatého Petra Juliána obdivuhodnou láskou k svátostnému tajemství těla a krve tvého Syna; † prosíme tě, nauč i nás čerpat
bohatství z této posvátné hostiny. ° 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. srpna

SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal svatému Janu, faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svěřené duše; ° prosíme tě, naplň také nás láskou
svého Syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k tobě, † abychom společně došli do věčné slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
5. srpna

POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
Nezávazná památka

Společné texty o Panně Marii – závazně

 225, 760

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatá Maria, Matko Boží, †|| pros za nás hříšné | nyní i v hodinu
smrti naší.
Závěrečná modlitba
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.
A.
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6. srpna

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek

Pokud připadne na neděli, má i první večerní chvály:

 139, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 139.

Psalmodie

Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo, aleluja. 

AG 889
(Mt 17, 2)

                       
R
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facta sunt  alba sicut nix, allelúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, || vyvedl je na vysokou horu
a ukázal se jim ve slávě.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, || vyvedl je na vysokou horu
a ukázal se jim ve slávě.
A.2. Učedníci viděli Mojžíše a Eliáše, || jak rozmlouvají s Ježíšem.
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:

A. Učedníci viděli Mojžíše a Eliáše, || jak rozmlouvají s Ježíšem.
A.3. Pane, je dobře, že jsme tady. †|| Chceš-li, postavíme tu tři stany: |
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.
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
Flp 3, 20–21
My máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou 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.
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Krátké responsorium

         Ú JS
 Proto tě Pán oděl nádherou.  Ale-luja, aleluja.
     H S          


   7

 Ve slávě zjevil ses před Pánem. * Ale-luja, aleluja.  Ve slávě.

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Ve slávě.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 889
Kristus Ježíš, odlesk Boha Otce a výrazná podoba jeho podstaty, který všechno
udržuje svým mocným slovem a očišťuje hříšníky, dnes zjevil na vysoké hoře svou
slávu, aleluja.
(Srov. Žid 1, 3)
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est, allelúia.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Ježíš Kristus zjevil na vysoké hoře svou slávu; †|| on je odlesk Boha
Otce a výrazná podoba jeho podstaty, | on všechno udržuje svým
mocným slovem.
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Prosby
Ježíš vyvedl své učedníky na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě. Volejme k němu:
R. Sláva tobě, Kriste.
Kriste, tys zjevil učedníkům svou slávu,
abys je připravil na dobu utrpení a zkoušky,
— ukaž své církvi, když musí procházet utrpením,
že se i na ní zjeví tvá sláva, a bude se radovat z tvého vítězství.
Tys vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana,
aby byli svědky tvého oslavení a vydali nám o tom svědectví,
— posiluj našeho papeže N a biskupy,
aby utvrzovali svěřený lid ve víře a v naději.
Při tvém proměnění stáli u tebe Mojžíš a Eliáš,
ukázali se ve slávě a rozmlouvali s tebou,
— shlédni na židovský národ, kterému byla přislíbena spása
dříve než ostatním, a doveď ho k plnosti vykoupení.
Na tobě zazářila světu sláva tvého Otce,
— dej, ať všichni lidé dobré vůle chodí v tvém světle.
Ty proměníš naše smrtelné tělo a dáš mu podobu svého těla oslaveného,
— přijmi naše zemřelé do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů † a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše
přijetí za tvé děti; ° pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, † abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

604Srpen

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 139, M: 16

Hymnus je vlastní, viz str. 139.

Psalmodie

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana
a vyvedl je na vysokou horu a byl před nimi proměněn. 

AG 886

(Mt 17, 1–2)
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VII a

rá-tus est ante e-os.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, || vyvedl je na vysokou horu
a ukázal se jim ve slávě.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, || vyvedl je na vysokou horu
a ukázal se jim ve slávě.
A.2. Zastínil je světlý oblak a z oblaku se ozval Ot~cův hlas: || To je můj
milovaný Syn, v něm mám zalíbení.
Žalm 120 (121)

A.

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Zastínil je světlý oblak a z oblaku se ozval Ot~cův hlas: || To je můj
milovaný Syn, v něm mám zalíbení.
A.3. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš, †|| aby nikomu
nevypravovali o tom, co viděli, | dokud Syn člověka nevstane
z mrtvých. Aleluja.
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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Krátké čtení
Řím 8, 16–17
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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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Skvělost.

AG 892
Antifona ke kantiku Panny Marie
Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se
jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“, aleluja. 
(Mt 17, 6–7)
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Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Když učedníci uslyšeli hlas z oblaku, || padli tváří k zemi a velmi se
báli. | Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl jim: | Vstaňte, nebojte se!
Aleluja.

7
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Prosby
Ježíš vyvedl své učedníky na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě. Volejme k němu:
R. Sláva tobě, Kriste.
Kriste, tys zjevil učedníkům svou slávu,
abys je připravil na dobu utrpení a zkoušky,
— ukaž své církvi, když musí procházet utrpením,
že se i na ní zjeví tvá sláva, a bude se radovat z tvého vítězství.
Tys vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana,
aby byli svědky tvého oslavení a vydali nám o tom svědectví,
— posiluj našeho papeže N a biskupy,
aby utvrzovali svěřený lid ve víře a v naději.
Při tvém proměnění stáli u tebe Mojžíš a Eliáš,
ukázali se ve slávě a rozmlouvali s tebou,
— shlédni na židovský národ, kterému byla přislíbena spása
dříve než ostatním, a doveď ho k plnosti vykoupení.
Na tobě zazářila světu sláva tvého Otce,
— dej, ať všichni lidé dobré vůle chodí v tvém světle.
Ty proměníš naše smrtelné tělo a dáš mu podobu svého těla oslaveného,
— přijmi naše zemřelé do své slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů † a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše
přijetí za tvé děti; ° pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, † abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. ° Neboť
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

608Srpen

8. srpna

SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost OP

 141, M: 20

Hymnus je vlastní, viz str. 141.

Psalmodie

Svatý otče Dominiku, pamatuj na své dílo, stůj před nejvyšším Soudcem
a přimlouvej se za zástup svých chudých.

AG 885

S ²    ӥ   I ӥ ;
 H   ֔ 


 ֔  S 
V
P i-e Pa- ter Do- mínice, tu-órum me- mor ópe- rum, sta co  Ûß  ֔ 
7
    @ ² ֔  S 
ram summo# Iú- di-# ce pro tu-o cœ# tu páuperum.
  S    H  EB EB EB  EB       S EB EB   EB 
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Když konec věku nadcházel, || nebeský nový hlasatel |
Dominik chudobou se skvěl, | v předzvěsti podobu psa měl.
Žalm 95 (96)
Zpívejte Pánu novou píseň, * zpívejte
Pánu všechny země!
Zpívejte k poctě jména Páně, *
zvěstujte denně jeho spásu!
Povězte pohanům o jeho slávě *
a všem národům o jeho divech!
Vždyť Pán je mocný a hoden
chvály, * vzbuzuje bázeň nad
všechny bohy.
Pohanští bozi jsou nicota marná, *
Pán však je stvořitelem nebes.
Skvělost a velebnost kráčejí před
ním, * v jeho svatyni moc a krása.

Chvalte Pána, vy kmeny a rody, *
chvalte Pána pro moc a slávu,
chvalte Pána pro jeho jméno! *
S oběťmi vstupte do jeho síní!
Klaňte se Pánu v předchrámí svatém! * Chvějte se před ním všechny
země!
Hlásejte pohanům: Pán je králem! † Upevnil svět, aby nekolísal, * podle práva národy řídí.
Raduj se, nebe, a jásej, země, * huč,
moře, se vším, co v tobě se hemží,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

výskejte, nivy, se vším, co roste, *
zašumte vesele, stromy v lesích,
vstříc Pánu, který přichází soudit, *
přichází soudit veškerou zemi.

609

On zemi soudí spravedlivě, * on
ve své věrnosti národy řídí.
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:

Když konec věku nadcházel, || nebeský nový hlasatel |
Dominik chudobou se skvěl, | v předzvěsti podobu psa měl.
A.2. Za jméno Krista bojoval, †|| Boží semeno rozséval, | štít chudoby ho
ochraňoval.
Žalm 97 (98)

A.

Zpívejte Pánu novou píseň, * neboť
učinil veliké divy:
on svou pravicí vítězství dobyl, *
zvítězil svým ramenem svatým.
Pán dal poznat dílo své spásy, * před
všemi zjevil svou spravedlnost.
Rozpomněl se na svoji milost, *
na věrnost domu Izraele;
viděly všechny končiny země * dílo
spásy našeho Boha.
Plesejte před Pánem, všechny
země, * radujte se, zpívejte, hrejte!
Hrejte Pánu na strunách harfy, * na
strunách harfy s hlasitou písní!
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Za zvuků trub a dunění rohů *
jásejte před tváří našeho Krále!
Ať hučí moře a vše, čím se hemží, *
celá zem se vším, co na ní žije!
Ať i řeky do dlaní tlesknou, * ať
i hory jásají sborem
vstříc Pánu, který přichází soudit, *
přichází soudit veškerou zemi.
On zemi soudí spravedlivě, * on
podle práva národy řídí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků.
Amen.

Za jméno Krista bojoval, †|| Boží semeno rozséval, | štít chudoby ho
ochraňoval.
A.3. Do nebe teď slavně vstoupil, || když tělesných pout se zbavil, |
v plnosti nyní okouší, | po čem žíznil život celý.

A.

610Srpen

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Do nebe teď slavně vstoupil, || když tělesných pout se zbavil, |
v plnosti nyní okouší, | po čem žíznil život celý.
Krátké čtení
2 Tim 4, 1–2
Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé
i mrtvé, při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Naléhej, ať je
to vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej, s veškerou shovívavostí a znalostí nauky.
A.
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Krátké responsorium

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Za Pánem.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 881
Chudý si jde pro královský trůn, vůdce pro žezlo, vítěz pro odměnu. Smrt přechází
v život, práce v odpočinek, pozemský pláč ustupuje radosti.
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Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Blažený Dominik pozdvihl ruce k nebi a pravil: †|| „Otče svatý, ty
víš, že jsem ochotně a vytrvale plnil tvou vůli | a ochránil jsem
a zachoval ty, které jsi mi dal. | Teď je zas poroučím tobě, | zachovej
je a ochraňuj.“
nebo: Chudý si jde pro královský trůn, || vůdce pro žezlo, vítěz pro
odměnu. | Smrt přechází v život, práce v odpočinek, | pozemský
pláč ustupuje radosti.
A.

612Srpen

Prosby
Shromáždili jsme se o slavnosti svatého otce Dominika. Podle jeho vzoru
prosme Boha při této večerní oběti chvály:
R. Pane, shlédni dobrotivě na svou rodinu!
Bože, ve své nevýslovné prozřetelnosti
jsi obohatil svou církev svatým Dominikem
— uděl nám, které jsi povolal k jeho následování,
stejnou horlivost pro pravdu.
Pane, ochraňuj nás, ať se mu podobáme,
— ať se radujeme v protivenstvích
a vždycky důvěřujeme v tvé milosrdenství.
Našim bratřím, kteří vyznávají tvé svaté jméno a tvou pravdu,
— dej uprostřed nástrah tohoto světa hojnou milost a sílu.
Pohleď na všechny naše bratry a sestry,
kteří se zasvětili službě tvého slova a spáse lidí,
— dej, ať se nijak nenechají zlomit, jsou-li snad odmítáni nebo osočováni.
Našim zemřelým bratřím a sestrám otevři bránu ráje
— a dopřej nám, ať se s nimi jednou radujeme z tvé slávy.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, ° a na jeho přímluvu jí posílej
horlivé kazatele, † aby se ve světě šířilo světlo evangelia. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
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SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 143, M: 19

Hymnus je vlastní, viz str. 143.

Psalmodie

AG 885
Nadchází den radosti, kdy blažený Dominik vstupuje do nebeských chórů jako
vznešený občan.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Všechny lidi objímal širokou náručí lásky †|| a protože všechny
miloval, | všichni milovali jeho.
nebo: Noci probděl s Kristem a neměl ani vlastní lůžko. || Když prolil
proudy slz, složil tělo na zem.
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, opakuje se antifona a připojí se druhá:

614Srpen

A.2. Pohnut soucitem a láskou prodal knihy a všechno, co měl, ||
a daroval to na pokrm chudých.
nebo: Dětem odchází otec, jejich životní opora, || a v závěti jim odkazuje
pokornou chudobu.
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, opakuje se antifona a připojí se třetí:

A.3. Hlasitě volal: †|| „Pane, smiluj se nad svým lidem. | Co bude
s hříšníky?“
nebo: Učitel pravdy se skvěje ve sboru paniců, || s blaženými je ověnčen
dvojí čestnou korunou.
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,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

že si totiž předsevzal, * až přijde
plnost času,
obnovit v Kristu všechno, * co je na
nebi a na zemi.
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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.
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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, 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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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Blahoslavení.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 134

Ó světlo církve, učiteli pravdy, růže trpělivosti, perlo počestnosti,
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma, kazateli milosti, připoj nás k blaženým.

 S Û ² Ú
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O ² lu- men²֔ Ec clé- si-²æ, docÛtor ve-ri-tá-  tis,
      T H S
 SS    · ²  7
ӯ
ro- sa pati- én ti-æ, e- bur casti- tá-tis, a- quam sapi-énti-æ
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propinásti gra- # tis. Prædi-cátor grá- ti# æ, nos iunge be-á- tis.
  S    Ú H T  EB EB Ú S     S  EB 
VI

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Velký otče, svatý Dominiku, †|| v hodině smrti nás přijmi k sobě |
a zde na nás pohlížej vždy s láskou.
nebo: Světlo církve zářivé, učiteli ctností, || růže trpělivosti, perlo
počestnosti, | moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, | i nás
uveď do sídel věčné blaženosti.
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.
A.
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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.

Závěrečná modlitba
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, ° a na jeho přímluvu jí posílej
horlivé kazatele, † aby se ve světě šířilo světlo evangelia. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
9. srpna

SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE,
PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
Svátek

Společné texty o jedné mučednici

 233, 775

Závěrečná modlitba
Bože našich otců, tys přivedl svatou mučednici Terezii Benediktu k poznání tvého ukřižovaného Syna a k jeho následování až k smrti; ° na její
přímluvu dej, ať všichni lidé poznají Krista jako Spasitele † a skrze něho
dojdou k věčnému patření na tebe. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

618Srpen

10. srpna

SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek

Pokud se slaví jako slavnost, má i první večerní chvály:

 147, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 147.

Psalmodie
AG 896
Pán poslal svého anděla a vysvobodil mě zprostřed ohně,
nejsem sežehnut.
(Srov. Sk 12, 11; Sir 51, 6)
VII d

M
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vavřinec vydal svědectví o Kristu, || a vstoupil tak do zástupu
mučedníků.
Žalm 117 (118)
I
Děkujte Pánu, že je dobrotivý, * na
věky jeho milosrdenství!
Dům Izraelův ať jen stále říká: *
„Na věky jeho milosrdenství!“
Dům Áronův ať neustále říká: * „Na
věky jeho milosrdenství!“
Ať říkají, kdo uctívají Pána: * „Na
věky jeho milosrdenství!“
Z hlubiny soužení jsem volal
k Pánu: * a Pán mě vyslyšel a vysvobodil.

Je se mnou Pán, a proto nemám
strachu: * co by mi mohli udělati
lidé?
Je se mnou Pán, má pomoc neustálá, * svrchu se dívám na své nepřátele.
Je lépe u Pána mít útočiště, * než
spoléhat se pouze na člověka.
Je lépe u Pána mít útočiště, * než na
mocné se pouze spoléhati.
Obklíčili mě všichni pohané, *
ve jménu Páně jsem je přemohl.
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Obklíčili mě všichni ze všech stran, *
ve jménu Páně jsem je přemohl.
Obklíčili mě jako včelí roj, † jak
oheň trní spalovali mě, * ve jménu Páně jsem je přemohl.
Smýkali mnou a k zemi sráželi, * Pán
přesto zachránil mě před pádem.
Pán je má síla, je má statečnost, *
a on se také stal mou záchranou.
Hlasitý jásot nad zachráněním * pod
stany spravedlivých zaznívá.
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Pravice Páně mocně zasáhla, †
pravice Páně pozvedla mě zas, *
pravice Páně mocně zasáhla!
Nezemřu, nýbrž budu žít dál, * o činech Páně vděčně vyprávět.
Opravdu těžce potrestal mě
Pán, * do rukou smrti však mě
nevydal.
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:

Vavřinec vydal svědectví o Kristu, || a vstoupil tak do zástupu
mučedníků.
A.2. Svatý Vavřinec zvolal: || Raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro
Krista.
II
A.

Otevřte mi brány spravedlivých, *
projdu jimi Pánu díky vzdát!
Zde se otvírá ta brána Páně, *
tudy spravedliví vcházejí.
Dík ti složím za tvé vyslyšení, * že
jsem v tobě došel záchrany.
Kámen, zavržený staviteli, * stal
se náhle kvádrem nárožním.
To se událo jen z moci Páně, * zázrak
před našima očima.
Toto je den způsobený Pánem, *
jásavě se z něho radujme!
Slyš nás, Pane, popřej nám svou spásu! * Slyš nás, Pane, poskytni nám
zdar!

„Požehnán, kdo vchází jménem
Páně! * My vám z domu Páně
žehnáme!“
Pán je Bůh, to on nám dává světlo! †
Seřaďte se v průvod s ratolestmi, *
vedoucí až k rohům oltáře!
Jsi můj Bůh a já ti vzdávám
díky, * tebe, svého Boha, velebím.
Děkujte Pánu, že je dobrotivý, * na
věky jeho milosrdenství.
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:

Svatý Vavřinec zvolal: || Raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro
Krista.
A.3. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, || žes mě uznal hodným přijít k tobě.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24

A.

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.
VII d
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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Pokud se antifona
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   přijít k tobě. 8



  hodným
 Děkuji
 ti, Pane Ježíši Kriste, || žes mě uznal
A.
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 Slávou a ctí * ověnčil jsi ho, Pane.  Slávou.
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Krátké responsorium

 H S     S   S    S

 

 S  

 Jeho jsi učinil vládcem nad dílem rukou svých.  Ověnčil.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Slávou.

Antifona ke kantiku Panny Marie, prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých
večerních chválách, str. 623.
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SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 147, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 147.

Psalmodie

AG 896

Pán poslal svého anděla a vysvobodil mě zprostřed ohně,
nejsem sežehnut.
(Srov. Sk 12, 11; Sir 51, 6)
VII d
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vavřinec vydal svědectví o Kristu, || a vstoupil tak do zástupu
mučedníků.
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:

A.

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

Vavřinec vydal svědectví o Kristu, || a vstoupil tak do zástupu
mučedníků.
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A.2. Svatý Vavřinec zvolal: || Raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro
Krista.
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:

Svatý Vavřinec zvolal: || Raduji se z toho, že se mohu stát obětí pro
Krista.
A.3. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, || žes mě uznal hodným přijít k tobě.
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 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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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  hodným
 Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, || žes mě uznal
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.

A
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Krátké responsorium ze společných textů
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 777

 Zkoušel jsi nás, Pane, * a dopřál jsi nám odpočinutí. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 897
Na rožni jsem tě, Bože, nezapřel, přiblížen k ohni jsem tě, Kriste, vyznal. Zkoušel
jsi mé srdce za noci, ohněm tříbil mě,
ale nepravost žádnou na mně nenalezl.
(Žl 16, 3)
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatý Vavřinec řekl: || Moje noc není temná, ale je jasná jako den.
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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.
Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby
věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení; °
nauč i nás následovat příklad jeho lásky: † milovat, co miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. ° 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

625

11. srpna

SV. KLÁRY, PANNY
Památka

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)

 243, 788
 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby šla za tvým voláním
a zamilovala si chudobu; ° prosíme tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem pozemským, † ale následovali Krista a došli k patření na tebe
v nebeské slávě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
12. srpna

SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
Nezávazná památka

Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích)

 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatou Janu Františku, aby vzorně obstála v různých
životních okolnostech; ° na její přímluvu pomáhej i nám, † abychom svědomitě plnili povinnosti našeho stavu a vnášeli do světa tvé světlo. ° 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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13. srpna

SV. PONCIÁNA, PAPEŽE,
A HIPPOLYTA, KNĚZE, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, ať věrnost svatých mučedníků Ponciána a Hippolyta povzbuzuje naši lásku k tobě † a upevňuje naši víru. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
15. srpna

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 149, M: 10

Hymnus je vlastní, viz str. 149.

Psalmodie

Maria Panna byla vzata do nebeských komnat,
kde Král králů sedí na hvězdném trůnu.

AG 904
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rı́-a Vir-go assúmpta est ad æthére-um thálamum, in quo


    
Rex regum stelláto se- det sóli-o.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Kristus vstoupil do nebe †|| a vzal svou nejčistší Matku k sobě, | aby
jí dal účast na svém vítězství nad smrtí, aleluja.
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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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kristus vstoupil do nebe †|| a vzal svou nejčistší Matku k sobě, | aby
jí dal účast na svém vítězství nad smrtí, aleluja.
A.2. Eva nám zavřela nebeskou bránu, || Maria nám ji zase otevřela,
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

628Srpen
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Eva nám zavřela nebeskou bránu, || Maria nám ji zase otevřela,
aleluja.
A.3. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; || chvalme za to Krista,
kterému patří království všech věků.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

                     

M  a
rı́-a Vir-go assúmpta est ad æthére-um thálamum, in quo


    
Rex regum stelláto se- det sóli-o.

Pokud
  chorálně:
   nezpívá
        
   seantifona
A. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; || chvalme za to Krista,
VIIIG

kterému patří království všech věků.
Krátké čtení
Řím 8, 30
Ty, které Bůh předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil,
a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
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 Mari-a byla vzata do nebe, * andělé se radují.  Mari-a.
 H S  S  J     S Ú  S   S   

 Chválí Pána a dobrořečí mu.  Andělé se radují.
 H S     S   S    S


A
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Krátké responsorium

7
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Mari-a.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 903
Kdo je ta, jež jak jitřenka shlíží, krásná jako luna, čistá jako žhoucí slunce, strašná
jako vojsko pod praporci?
(Pís 6, 9)
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ta?

Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || protože mi učinil veliké
věci ten, který je mocný, aleluja.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 633.
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NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 149, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 149.

Psalmodie

AG 902

            
A ssúmpta est Marı́-a in cæ lum: gáudent ánge li, lau dántes be                              

Maria byla vzata do nebe, andělé se radují, chválí Pána a dobrořečí mu.
VII a





nedı́cunt Dóminum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Maria byla vzata do nebe, || andělé se radují, chválí Pána
a dobrořečí mu.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Maria byla vzata do nebe, || andělé se radují, chválí Pána
a dobrořečí mu.
A.2. Maria Panna byla vzata do nebe, || kde Král králů sídlí nad
hvězdami.

A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Maria Panna byla vzata do nebe, || kde Král králů sídlí nad
hvězdami.
A.3. Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, || skrze tebe máme
účast na ovoci života.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
A.
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Krátké čtení
1 Kor 15, 22–23
Jako pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí,
jaké mu patří: na prvním místě je Kristus; pak ti, kteří jsou Kristovi.
Krátké responsorium
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 Panna Mari-a byla vyvýšena * nad zástu- py andělů.  Panna.

 H S     S   S    S

 Požehnaný Pán, který ji vyvýšil.  Nad zástu- py andělů.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Panna.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Dnes Panna Maria byla vzata do nebe;
radujte se, protože kraluje s Kristem navěky.

AG 904
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Christo regnat in ætérnum.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Dnes Panna Maria byla vzata do nebe; || radujte se, protože kraluje
s Kristem navěky.
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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 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.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii za Matku svého jednorozeného Syna ° a pro jeho zásluhy jsi dovršil její
vykoupení a korunovals ji nebeskou slávou; † na její přímluvu doveď do
věčné slávy i nás. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
16. srpna

SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
Nezávazná památka

Společné texty o svatých mužích

 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého krále Štěpána, aby ve své zemi šířil křesťanskou
víru; † prosíme tě: dej, ať v něm má tvá církev také mocného ochránce
v nebi. ° 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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17. srpna

SV. HYACINTA Z POLSKA, KNĚZE
Památka OP

 151, 780, M: 16
 151, 793, M: 16

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 151.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia, || protože Bůh mě k tomu
povolal.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Všechno dělám kvůli evangeliu, || abych na něm měl podíl.
A.3. Byla mi dána milost || zvěstovat pohanům nevýstižné Kristovo
bohatství.
Krátké čtení
1 Kor 9, 16–17
Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám
nařízeno, plním tak jen úkol, který mi byl svěřen.
Krátké responsorium
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 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
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Veliký kazatel Hyacint vzdělal a přivedl k spravedlnosti mnoho lidí:
různé národy a kmeny podřídil Kristovým zákonům.
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Kantikum (tonus IV E) na str. 16. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kdo se nezřekne všeho, co má, || nemůže být mým učedníkem,
praví Pán.
nebo: Veliký kazatel Hyacint vzdělal a přivedl k spravedlnosti mnoho
lidí: || různé národy a kmeny podřídil Kristovým zákonům.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí věčný Bože, tys povolal svatého Hyacinta, aby vytrvalým hlásáním tvého slova obnovil a posilnil víru u různých národů; ° prosíme tě,
na jeho přímluvu rozmnož i naši víru, † abychom ze všech sil pracovali
pro tvou větší slávu a pro spásu lidí. ° 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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18. srpna

BL. MANNESA NEBOLI MAMESA, KNĚZE,
BRATRA SV. OTCE DOMINIKA
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za mnou, || dostanete stokrát
víc a za podíl budete mít život věčný.
nebo: Hle, jak je dobré a jak útěšné, || bratři když přebývají pospolu.
Závěrečná modlitba
Bože, tys přidružil blahoslaveného Mannesa ke kazatelské službě jeho bratra Dominika; ° dej, ať vytrvale kráčíme v jejich stopách † a horlivě vytrváme v hlásání radostné zvěsti o spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
A.

19. srpna

SV. JANA EUDESE, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, ty sis vyvolil svatého kněze Jana, aby hlásal nevystižitelné Kristovo
bohatství; ° vyslyš naše prosby a dej, ať tě i my stále více poznáváme † a ve
světle evangelia jdeme cestou, která vede k tobě. ° 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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20. srpna

SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 153.

 153, 780
 153, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Bernard, který učil hlasem plynoucím jako med, †|| byl přítelem
nebeského Ženicha a velkým kazatelem panenské Matky, | zazářil
v Jasném údolí jako pastýř nejjasnější.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svatému opatu Bernardovi milost, aby byl světlem v tvé církvi a horlil pro její obnovu; ° na jeho přímluvu naplň také nás podobnou
horlivostí ducha, † abychom žili jako děti světla. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
A.

21. srpna

SV. PIA X., PAPEŽE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého papeže Pia pastýřskou moudrostí a apoštolskou
horlivostí, aby usiloval všechno obnovit v Kristu; ° prosíme tě: pomáhej nám, † ať žijeme podle příkladu tohoto statečného obhájce katolické
víry a dosáhneme věčné odměny. ° 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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22. srpna

PANNY MARIE KRÁLOVNY
Památka

Společné texty o Panně Marii – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 155.

 155, 760

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Blahoslavená jsi, Panno Maria, †|| tys uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána; | nyní s ním kraluješ navěky.
Závěrečná modlitba
Bože, podle tvé vůle se Matka tvého Syna stala také naší Matkou a Královnou; ° dej, ať podpořeni její přímluvou dosáhneme slávy, † kterous nám
připravil ve svém věčném království 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.

23. srpna

SV. RŮŽENY FLORESOVÉ NEBOLI Z LIMY,
PANNY, TERCIÁŘKY
Památka OP

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)
Hymnus je vlastní, viz str. 157.

 157, 788, M: 14
 157, 799, M: 14

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Táhni mě za sebou †|| a poběžíme ve vůni tvých mastí! | Jak rozlitý
olej je tvé jméno.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Budete vážit vodu s radostí || z pramenů spásy.
A.3. Když přišel Ženich, †|| prozíravá panna byla připravena | a vešla
s ním na svatbu.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

639

Krátké čtení
Řím 8, 18b–21
Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na
nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť
tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu,
který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.
Krátké responsorium
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 Zachová-li kdo mé slovo, * můj Otec ho bu- de milovat.
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 Zachová-li.  Přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.

   

 Můj Otec.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zachová-li.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 927

   T      Ú T Ú  K T   S  T      8
I n lætí-ti-a et exsulta-ti-ó-ne # sérvi-ens De- o be- áta# Rosa in   S  EB EB ² T    EB   EB EB ²
   K ² ²
T


tro-ívit in á-tri- a eius.

Blažená Růžena sloužila Bohu, s radostí a jásotem vešla do jeho nádvoří.
III a

Kantikum (tonus IIIa) na str. 14. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Díky Bohu, který skrze nás neustále vítězí v Kristu || a působí, že se
naším prostřednictvím všude šíří vůně poznání o něm.
nebo: Blažená Růžena sloužila Bohu, || s radostí a jásotem vešla do jeho
nádvoří.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, dárce všeho dobra, † ty jsi zahrnul svatou Růženu rosou nebeské milosti a proslavil jsi ji pokorou, trpělivostí a horlivostí pro
spásu jejího národa; ° dej, ať následujeme její příklad, † aby náš život vydával líbeznou vůni Kristovu. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
A.
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24. srpna

SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
Svátek

 227, 766

Společné texty o apoštolech

Závěrečná modlitba
Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně oddáni tvému Synu jako
svatý Bartoloměj, ° a na přímluvu tohoto apoštola dej, † ať se tvá církev
stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
25. srpna

SV. BENEDIKTA, JANA, MATOUŠE,
IZÁKA A KRISTINA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka
v ostravsko-opavské diecézi: 26. srpna

Společné texty o více mučednících

 229, 770

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný.
Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Benedikta a jeho druhy (Jana, Matouše, Izáka
a Kristina) k životu v bratrském společenství a v chudobě, která byla zklamáním pro ty, kdo je mučili, † jim se však stala cestou k věčné slávě; °
prosíme tě, veď také nás, † ať nezištně sloužíme tobě i bratřím. ° 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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téhož dne 25. srpna

SV. LUDVÍKA

Nezávazná památka
v ostravsko-opavské diecézi: 26. srpna
Společné texty o svatých mužích

 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys převedl svatého Ludvíka ze starostí o pozemskou vládu do slávy
tvého království v nebi; ° na jeho přímluvu veď i nás, † abychom plněním
svých povinností usilovali o příchod tvého království k nám. ° 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. srpna

SV. JOSEFA KALASANSKÉHO, KNĚZE
Nezávazná památka
v ostravsko-opavské diecézi: 26. srpna

Společné texty o svatých mužích (o vychovateli)
nebo o duchovních pastýřích (o kněžích)

 247, 793
 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplnil svatého Josefa Kalasanského takovou láskou a trpělivostí,
že celý svůj život zasvětil výchově a vzdělání mládeže; ° prosíme tě, veď
i nás, ať následujeme jeho příklad † a pomáháme mladým lidem hledat
pravdu. ° 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 25. srpna

BL. METODĚJE TRČKY, KNĚZE
V ostravsko-opavské diecézi: památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, † tys dal blahoslavenému Metoději Dominiku Trčkovi sílu vydržet všechny útrapy věznění;. ° pomáhej i nám, kteří
si připomínáme 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.
27. srpna

SV. MONIKY
Památka

Společné texty o svatých ženách

 251, 799

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Monika svou vírou i skutky chválila Boha, || protože už na tomto
světě žila ve spojení s Kristem.
Závěrečná modlitba
Bože, útěcho zarmoucených, † tys vyslyšel svatou Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého syna Augustina; ° vyslyš také naše prosby: †
dej nám ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohatství své milosrdné lásky. ° 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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28. srpna

SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Svátek OP

Společné texty o učitelích církve
Hymnus je vlastní, viz str. 159.

 159, 786, M: 19

Psalmodie
AG 919
Po smrti matky se Augustin vrátil do svého kraje,
kde s přáteli dlel v postech a na modlitbách, psal knihy a poučoval nevzdělané.
II

P



 

     




  
  


ost mortem matris revérsus est Augustı́-nus ad agros própri-

               
 





os: ubi, cum amı́cis ieiúni- is et orati- óni-bus vacans, scribé-bat
                              
libros et docé-bat indóctos.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, || a dívejte se na ty, kdo
žijí podle mého příkladu.
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:

A.

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.

Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, || a dívejte se na ty, kdo
žijí podle mého příkladu.
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A.2. Kdo jsme dokonalí, je třeba abychom tak nadále smýšleli ||
a setrvávali na cestě tímto směrem.
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 hříšných.
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:

Kdo jsme dokonalí, je třeba abychom tak nadále smýšleli ||
a setrvávali na cestě tímto směrem.
A.3. Toužím po tom, abychom se vzájemně povzbudili || společnou
vírou, vaší i mou.
Kantikum
Zj 15, 3–4
A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Krátké čtení
1 Jan 1, 1–3
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, 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
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 Toto je láska, * abychom ži-li podle jeho přikázání  Toto.
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 Otec poslal svého Syna, Spasitele světa.  Abychom.

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Toto.

Nebo:

Krátké čtení
Sk 2, 42–45
Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba
a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím
apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi
pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval.
Krátké responsorium
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 916

Když se stal knězem, ustanovil zvyky pro klášter kleriků
a začal žít podle apoštolské řehole.
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constitútam.

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pozdě jsem si tě zamiloval, †|| Kráso tak dávná a tak nová, | pozdě
jsem si tě zamiloval. | Volal jsi a křičel, | a tak jsi prolomil mou
hluchotu.
nebo: Veškerá moudrost pochází od Pána, || vždy s ním byla a je u něho
od věků.
Závěrečná modlitba
Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha, kterým jsi naplnil svatého
biskupa Augustina, ° a dej, ať i my naplněni tímto duchem stále toužíme
po tobě † a hledáme tebe, zdroj pravé moudrosti a původce nejvyšší lásky. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

29. srpna

UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 161.

Psalmodie

 161, 775, M: 11

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Neboj se jich, || neboť já jsem s tebou, praví Pán.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Herodes poslal kata s rozkazem, || aby ve vězení sťal Janovi hlavu.
A.3. Janovi učedníci přišli, || vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.
Krátké čtení
Sk 13, 23–25
Z Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako Spasitele
Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: „Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.“
Krátké responsorium
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 Ženichův přítel se raduje, * když je slyšet ženichův hlas.  Že-
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nichův.  To je moje radost a byla dovršena.  Když je slyšet.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Ženichův.

AG 916
Antifona ke kantiku Panny Marie
Herodes poslal kata a rozkázal, aby Janovi ve vězení sťal hlavu.
Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo
a pochovali ho do hrobu.
(Srov. Jan 6, 27.29)
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Já nejsem Mesiáš, jsem poslán jen jako jeho předchůdce. || On musí
růst, já však se menšit.
Prosby
Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z toho a vyprošujme si od Boha dar pravého pokání:
R. Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.
Bože, tys povolal Jana Křtitele,
aby už v matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,
— nauč i nás připravovat cesty tvému Kristu.
Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka,
který vzal na sebe všechen náš hřích,
— dej, ať i tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.
Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,
— nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu
před službou tvému království.
Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k prolití své krve,
— dávej i nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.
Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,
— a uveď je do svého světla a pokoje.
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Jana Křtitele, aby se stal předchůdcem tvého Syna
i svou mučednickou smrtí, † a vydal tak svědectví spravedlnosti a pravdě; °
dávej i nám sílu, † abychom statečně prosazovali plnění tvých přikázání. °
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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ZÁŘÍ
1. září

SV. JILJÍ, OPATA
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Titulární slavnost klášterního kostela sv. Jiljí v Praze

 253, 805

Společné texty o řeholnících

Psalmodie

Blahoslavení tvůrci pokoje,
blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

 J Ú H     T     Ú S K ³ T 7
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B e- ²á-ti pací-fici, be-# áti #mundo corde: quó# ni-am ipsi De-um
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AG 35*
(Mt 5, 8.9)

vi-débunt.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Chvalte našeho Boha, || všichni jeho svatí.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

650Září
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Chvalte našeho Boha, || všichni jeho svatí.
A.2. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, || neboť oni budou
nasyceni.
Žalm 145 (146)
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 Jákobův, * 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,

hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost.
Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.
Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh 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:

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, || neboť oni budou
nasyceni.
A.3. Buď pochválen Bůh, který si nás vyvolil, || abychom byli svatí
a neposkvrnění v lásce.
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,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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e- á-ti pací-fici, be- áti mundo corde: quóni-am ipsi De-um

vi-débunt.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Buď pochválen Bůh, který si nás vyvolil, || abychom byli svatí
a neposkvrnění v lásce.
Krátké čtení 
Flp 3, 7–8
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
A.



      S Ú S   S     

 Pán si ho zamiloval * a o- zdobil ho.  Pán si ho.
 H S  S  J   S Ú S   S  

 Oblékl ho rouchem slávy.  A o- zdobil ho.
 H S     S   S    S   

A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán si ho.

7

7
7

652Září
Antifona ke kantiku Panny Marie ze společných textů, str. 805.

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
Bože, tys nám ve svatém opatu Jiljím daroval příklad dokonalého života
podle evangelia; † dej nám, prosíme, ať v tomto proměnlivém světě celým
srdcem toužíme po nebeském království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

SV. JILJÍ, OPATA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Společné texty o řeholnících
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

 253, 793, 805
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3. září

SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Památka

 163, 786

Společné texty o učitelích církve
Hymnus je vlastní, viz str. 163.

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Papež Řehoř naplňoval skutkem to, čemu slovem učil, ||
a příkladem svého života ukazoval, jak žít podle Kristova učení.
Závěrečná modlitba
Bože, ty se dobrotivě staráš o svůj lid a vládneš mu mocí své lásky; ° na
přímluvu svatého papeže Řehoře vyslyš naše prosby za ty, kterým jsi svěřil
vedení své církve: † naplň je duchem moudrosti, aby jejich služba přinášela
tvému lidu užitek, a odměň jejich práci věčnou radostí. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

7. září

BL. MELICHARA GRODECKÉHO,
KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi

 231, 775

Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval svatého Melichara, aby svou věrnost zpečetil prolitím
krve; † na jeho přímluvu pomáhej i nám následovat jeho pevnost ve víře. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

654Září

8. září

NAROZENÍ PANNY MARIE
Svátek

 165, 760

Společné texty o Panně Marii
Hymnus je vlastní, viz str. 165.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Z kořene Jesse vzešla Panna Maria, || která počala z Ducha svatého.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Oslavujme narození Panny Marie; || na její krásu a pokoru shlédl
Bůh se zalíbením.
A.3. Svatá Boží Rodičko, || milostiplná a požehnaná mezi ženami, |
slavíme tvé narození, | přimlouvej se za nás u svého Syna.
Krátké čtení
Řím 9, 4–5
Izraelité byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu,
dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci
izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus –
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

A




  SÚ

Krátké responsorium ze společných textů
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 Zdrávas, Mari-a, milostiplná, * Pán s tebou.  Zdrávas. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Slavme ctihodné narození slavné Panny Marie, †|| na jejíž pokoru
Pán shlédl, | a ona podle andělova zvěstování počala Vykupitele
světa.
Závěrečná modlitba
Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti ° a na přímluvu Matky svého
Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, † uveď celý svět 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.

A.
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9. září

SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (kteří vynikali milosrdnými skutky)

 237, 780
 247, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Petra Klavera, aby se stal služebníkem otroků, †
a posilovals ho, aby jim pomáhal s podivuhodnou láskou a trpělivostí; °
na jeho přímluvu veď i nás, † ať i my následujeme Ježíše Krista a opravdově a účinně milujeme své bližní. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
10. září

BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o knězi)

 231, 775
 237, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Přilnul jsem k tobě celou svou duší, můj Bože, || neboť mé tělo bylo
pro tebe páleno ohněm.
Závěrečná modlitba
Bože, tvé volání a touha po spáse duší, které tě nepoznaly, vedly blahoslaveného Karla až do Japonska, ° aby tam hlásal tvou pravdu a vydal o ní
svědectví mučednickou smrtí v ohni; † prosíme tě, dej, ať i my o tobě vydáváme věrohodné svědectví svým bližním. ° 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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12. září

JMÉNA PANNY MARIE
Nezávazná památka

 225, 760, M: 13

Společné texty o Panně Marii

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 931
Blažená Matko a neporušená Panno, slavná Královno světa, pros za nás Boha.
II
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e-áta Mater et intácta Virgo, glori-ósa Regína mundi, in-

8

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se nezpívá chorálně, ant. ze spol. textů.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ° prosíme tě, aby všichni, kdo slaví vznešené jméno blahoslavené Panny Marie, † na její přímluvu od tebe přijali dobrodiní tvého
milosrdenství. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
13. září

SV. JANA ZLATOÚSTÉHO,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve
Hymnus je vlastní, viz str. 167.

 167, 786

Závěrečná modlitba
Bože, sílo těch, kdo v tebe doufají, † tys dal svatému Janu Zlatoústému
dar výmluvnosti a statečnost v protivenstvích; ° posiluj nás, ať následujeme
příklad jeho trpělivosti, † a veď nás svým slovem, které on hlásal. ° 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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14. září

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek

Pokud připadne na neděli, má i první večerní chvály:

 169, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 169.

Psalmodie

Ó kříži slavný, odstraňující rány a obnovující zdraví.

AG 803

             
  





O  Crux admi rábi- lis, evacu-áti-o vúl ne- ris, res titúti-o sani
                        




ID



tátis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Ukřižovaný vstal ~z mrtvých || a vykoupil nás. Aleluja.
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 pevně, * 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 mraky, * 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.
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.

658Září
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Ukřižovaný vstal ~z mrtvých || a vykoupil nás. Aleluja.
A.2. Uprostřed svatého města Jeruzaléma roste strom života, || a listí
tohoto stromu slouží národům jako lék, 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 drobty, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Uprostřed svatého města Jeruzaléma roste strom života, || a listí
tohoto stromu slouží národům jako lék, aleluja.
A.3. Naší jedinou chloubou || je kříž našeho Pána Ježíše Krista.
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 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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tátis.

Krátké čtení
1 Kor 1, 23–24
My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za
hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je
Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Krátké responsorium



7

          S Ú  S  S   
7

 To znamení se objeví na nebi, * až bude Pán přicházet.  To
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znamení.  Zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

  

 Až bude.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  To znamení.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Ó požehnaný kříži, na kterém visel Spasitel světa
a na němž triumfoval král andělů, aleluja.

AG 933
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Kristus musel trpět a vstát z mrtvých, || a tak vejít do své slávy.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 662.

660Září

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 169, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 169.

Psalmodie

AG 803
Slavně září svaté dřevo kříže, na kterém visel Pán a svou krví obmyl naše rány.
VIIIG

C


 

      
 

      


rux benedı́cta ni-tet, Dómi-nus qua car-ne pepén- dit,




         
atque cru-ó re su-i vúlnera nostra lavit.

                    



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Podivuhodné dílo Boží milosrdné lásky! || Smrt musela zemřít,
když na kříži zemřel život.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Podivuhodné dílo Boží milosrdné lásky! || Smrt musela zemřít,
když na kříži zemřel život.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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A.2. Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme památku tvého umučení; ||
trpěl jsi za nás, smiluj se nad námi.
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:

Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme památku tvého umučení; ||
trpěl jsi za nás, smiluj se nad námi.
A.3. Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti, || neboť svým křížem jsi
vykoupil svět.
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 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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Krátké čtení
1 Kor 1, 23–24
My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za
hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je
Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Krátké responsorium
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 Slavný svatý kříži, * na tobě zvítězil Král andělů.  Slavný.

 H S     S   S    S

 Svou krví obmyl naše rány.  Na tobě zvítězil

 

Král andělů.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Slavný.

AG 933
Antifona ke kantiku Panny Marie
Věrný kříži, nenajde se žádný strom tak vznešený, podobný ti v žádném lese květy,
plodem, zelení: Blahý kmen plod sladký nese blahým hřebem zraněný.
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dulce pondus sustínu-it.

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý kříži, znamení vítězství a spásy, || veď nás, ať vítězně dojdeme
do nebeské slávy.
Prosby
Náš Spasitel nás vykoupil svým křížem. Prosme ho s důvěrou:
R. Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.
Kriste, ty ses za nás obětoval, přijal jsi úděl služebníka
a stal ses jedním z nás,
— veď svou církev, aby tě následovala cestou pokory a oběti.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Kriste, ty ses ponížil a stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,
— nauč nás trpělivě uskutečňovat vůli našeho nebeského Otce.
Kriste, Bůh tě nade všechno povýšil a učinil tě Pánem všeho,
— dej nám vytrvalost ve víře,
abychom tě nikdy nepřestávali uznávat za svého Pána.
Kriste, tobě mají vzdávat úctu všichni na nebi, na zemi i v podsvětí,
— vlej lidem svou lásku, aby žili v pokoji a oslavovali tvé jméno.
Kriste, každý jazyk má k slávě Boha Otce vyznat,
že ty jsi Pánem života i smrti,
— přijmi naše zemřelé bratry a sestry
do království věčné blaženosti. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; ° dej, ať
pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, † a doveď i nás
do slávy vzkříšení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
15. září

PANNY MARIE BOLESTNÉ
Památka

Společné texty o Panně Marii – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 171.

 171, 760, M: 13

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Kristus je dárce pokoje, || on nás svým křížem usmířil s Bohem.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Přistupme k městu živého Boha || a k Ježíši, prostředníku nové
smlouvy.
A.3. V Kristu máme vykoupení || skrze jeho krev.
Krátké čtení
2 Tim 2, 10–12a
Snáším všecko kvůli vyvoleným, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také
žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat.
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Krátké responsorium
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 Stála svatá Mari-a, nebes Královna, světa Paní, * pod kří-žem



   S Ú
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Pána  Stála.  Blahoslavená, která beze smr-ti dosáhla mučed-
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nické palmy.  Pod kří-žem Pána  Sláva Otci i Synu i Duchu



svatému.  Stála.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 940

(Job 16, 8.17 (Vlg.))
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Bolest mě drásá, tvář mi opuchla od pláče,
na má víčka padlo šero smrti.
II

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Když Ježíš uviděl vedle kříže svou matku a toho učedníka,
kterého měl rád, || řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. | Potom řekl
učedníkovi: | To je tvá matka.
Závěrečná modlitba
Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; ° pomáhej i své církvi, † aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení. ° 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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16. září

SV. LUDMILY, MUČEDNICE
Nezávazná památka
v Čechách: památka

 175, 775

Společné texty o jedné mučednici
Hymnus je vlastní, viz str. 175.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Nesypala kadidlo na oltář modlám, || ale přinášela oběť chvály
Bohu, svému Spasiteli.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. V moudrosti otvírala svá ústa, || na jazyku měla laskavé poučení.
A.3. Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, || a proto se utíkala k Bohu
a vroucně se modlila.
Krátké čtení
1 Petr 3, 14; 4, 13.19
I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se, když vám
vyhrožují a nenechte se zneklidnit. Spíše se z toho radujte, že tím máte
účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Ti, kdo trpí podle Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky
do ochrany věrného Stvořitele.
Krátké responsorium
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přikázání.  Číhají.  Pro nic mě knížata pronásledu-jí.

 

 Já však.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Číhají.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

S radostí očekávala vítězství víry †|| a její duch jásal v Bohu, jejím
Spasiteli; | Bůh přijal oběť jejího života se zalíbením.
Závěrečná modlitba
Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily ° pomáhej nám, Bože,
ať jdeme vytrvale v jejích stopách, † ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými
skutky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

17. září

SV. KORNÉLIA, PAPEŽE,
A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících

 229, 770

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Církvi Kristova, naše matko, || krev mučedníků je tvou slávou.
Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svému lidu horlivé pastýře a statečné mučedníky Kornélia
a Cypriána; ° na jejich přímluvu posiluj naši vytrvalost ve víře † a veď nás,
abychom horlivě usilovali o jednotu církve. ° 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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téhož dne 17. září

SV. ROBERTA BELLARMINA,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Nezávazná památka

 239, 786

Společné texty o učitelích církve

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého biskupa Roberta, aby svými obdivuhodnými vědomostmi a ctnostným životem hájil víru a uskutečňoval duchovní obnovu tvé církve; ° na jeho přímluvu pomáhej i nám v úsilí o vnitřní obnovu †
a o zachování neporušené víry. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
18. září

SV. JANA MACIASE, ŘEHOLNÍKA
Památka OP

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 177.

 177, 793

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Když dáváš almužnu, || ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte jako úděl království, |
které je pro vás připravené od počátku světa.
A.3. Co jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších, || pro mne jste
udělali, praví Pán.
Krátké čtení
1 Jan 3, 16–18
Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my
jsme povinni položit život za své bratry. Jestliže má někdo majetek a vidí,
že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může
zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem,
doopravdy!
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Krátké responsorium
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 Kdo miluje svého bratra, * zů-stá- vá ve světle.  Kdo miluje.

 H S     S   S    S

 Kdo žije v lásce, zachovává přikázání.  Zů-stá- vá ve světle.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kdo miluje.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Kdo má soucit s chudým, bude blažený. || Kdo věří v Pána, miluje
milosrdenství.
Závěrečná modlitba
Bože, ty miluješ všechny lidi a chceš, aby byli spaseni. † Svatý Jan Macias se
z lásky k tobě všem podřizoval; ° na jeho přímluvu dej, ať jsme prodchnu
ti tajemstvím tvé dobrotivosti † a ochotně obětujeme svůj život i vše, co
máme, pro službu bratřím. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
A.

19. září

SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svatého mučedníka Januária a prosíme tě: † dej, ať se s ním radujeme také věčně v nebi. ° 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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20. září

SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE,
PAVLA CHONG HA-SANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Bože, stvořiteli a spáso všech národů, † tys přivedl korejský lid neobvyklým způsobem k poznání katolické víry a posilnils ho slavným svědectvím
svatého Ondřeje, Pavla a ostatních mučedníků; ° na jejich přímluvu dej
i nám, † ať podle jejich příkladu po celý život vytrvale plníme 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. září

SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
Svátek

Společné texty o apoštolech

 227, 766

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Milosrdenství chci, a ne oběť, praví Pán. || Nepřišel jsem totiž
povolat spravedlivé, ale hříšníky.
Závěrečná modlitba
Milosrdný, věčný Bože, tys povolal celníka Matouše do sboru apoštolů; °
na jeho přímluvu veď i nás, † abychom podle jeho příkladu věrně šli za
tvým Synem, a tak aby se upevňovalo naše 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.
A.

670Září

23. září

SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou
milostí: † dopřáls mu sdílet bolesti tvého Syna na kříži a skrze jeho službu jsi rozmnožoval podivuhodné skutky svého milosrdenství; ° na jeho
přímluvu dopřej i nám, ať jsme po celý život spojeni s Kristovým utrpením
a smrtí † a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení. ° Skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků.
26. září

SV. DOMINIKA IBANĚZE Z ERQUICIA,
A DRUHŮ, JAPONSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Památka OP

 177, 770

Společné texty o více mučednících
Hymnus je vlastní, viz str. 177.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc || a budete mými
svědky až na konec země.
nebo: Dominik byl horlivý v péči o duše, †|| proto směl vydat svědectví
o Kristově lásce, | když se mu dostalo milosti mučednictví.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, || která se
zjeví na nás.
nebo: V agonii se úpěnlivě modlil k Pánu, †|| aby ho přijal do své radosti |
a vylil svůj pokoj na svět.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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A.3. Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, †|| protože tím na svém
těle doplňuji to, co ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových
útrap. | Má z toho prospěch jeho tělo, to je církev.
nebo: Zvolil si cestu nevinnosti, †|| vždy si počínal moudře a následoval
Beránka, | aby vykoupil bratry a sestry.
Krátké čtení
Řím 8, 16–17
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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 Naši bratři obdrže-li * korunu spra- vedlnosti.  Naši bratři.
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 Kterou Bůh slíbil těm, kdo ho milu-jí.  Korunu spra- vedlnosti.

  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Naši bratři.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatí mučedníci podivuhodně potvrdili jednotu dominikánské
rodiny, || když srdnatě vyznali víru až k smrti.
nebo: Tito svatí mučedníci pohrdli z lásky k Bohu hrozbami lidí ||
a v nebeském království se radují s anděly. | Jak drahocenná je smrt
svatých, | kteří jsou ustavičně u Pána a nejsou od sebe odloučeni!
Závěrečná modlitba
Bože, z tvého nevýslovného milosrdenství hlásali svatý Dominik a jeho
spolumučedníci slovem a krví Krista. ° Dej nám na jejich přímluvu, † ať
rosteme v poznání tebe, s užitkem konáme každé dobré dílo a žijeme před
tebou v pravdě podle evangelia. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

672Září

téhož dne 26. září

SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

 229, 770

Společné texty o více mučednících

Závěrečná modlitba
Bože, tys ve své moudré prozřetelnosti přivedl svatého Kosmu a Damiána
k věčné slávě a učinils je našimi pomocníky; ° slavíme dnes jejich památku
a prosíme tě: † uč nás žít tak, abychom tě chválili 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.
28. září

SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 179, M: 19

Hymnus je vlastní, viz str. 179.

Psalmodie

Spravedlivý raduje se z Pána,
utíká se k němu, jím se chlubí každý, kdo je upřímného srdce. 
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AG 45*

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Žl 63, 11)

A.1. Kdo se ke mně přizná před lidmi, || i já se přiznám k němu před
svým Otcem v nebi.
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Žalm 117 (118)
I
Děkujte Pánu, že je dobrotivý, * na
věky jeho milosrdenství!
Dům Izraelův ať jen stále říká: *
„Na věky jeho milosrdenství!“
Dům Áronův ať neustále říká: * „Na
věky jeho milosrdenství!“
Ať říkají, kdo uctívají Pána: * „Na
věky jeho milosrdenství!“
Z hlubiny soužení jsem volal
k Pánu: * a Pán mě vyslyšel a vysvobodil.
Je se mnou Pán, a proto nemám
strachu: * co by mi mohli udělati
lidé?
Je se mnou Pán, má pomoc neustálá, * svrchu se dívám na své nepřátele.
Je lépe u Pána mít útočiště, * než
spoléhat se pouze na člověka.
Je lépe u Pána mít útočiště, * než na
mocné se pouze spoléhati.
Obklíčili mě všichni pohané, *
ve jménu Páně jsem je přemohl.

Obklíčili mě všichni ze všech stran, *
ve jménu Páně jsem je přemohl.
Obklíčili mě jako včelí roj, † jak
oheň trní spalovali mě, * ve jménu Páně jsem je přemohl.
Smýkali mnou a k zemi sráželi, *
Pán přesto zachránil mě před pádem.
Pán je má síla, je má statečnost, *
a on se také stal mou záchranou.
Hlasitý jásot nad zachráněním * pod
stany spravedlivých zaznívá.
Pravice Páně mocně zasáhla, †
pravice Páně pozvedla mě zas, *
pravice Páně mocně zasáhla!
Nezemřu, nýbrž budu žít dál, * o činech Páně vděčně vyprávět.
Opravdu těžce potrestal mě
Pán, * do rukou smrti však mě
nevydal.
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:

Kdo se ke mně přizná před lidmi, || i já se přiznám k němu před
svým Otcem v nebi.
A.2. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, || ale bude mít světlo
života, praví Pán.
II

A.

Otevřte mi brány spravedlivých, *
projdu jimi Pánu díky vzdát!
Zde se otvírá ta brána Páně, *
tudy spravedliví vcházejí.

Dík ti složím za tvé vyslyšení, * že
jsem v tobě došel záchrany.
Kámen, zavržený staviteli, * stal
se náhle kvádrem nárožním.
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To se událo jen z moci Páně, * zázrak
před našima očima.
Toto je den způsobený Pánem, *
jásavě se z něho radujme!
Slyš nás, Pane, popřej nám svou spásu! * Slyš nás, Pane, poskytni nám zdar!
„Požehnán, kdo vchází jménem
Páně! * My vám z domu Páně
žehnáme!“

Pán je Bůh, to on nám dává světlo! †
Seřaďte se v průvod s ratolestmi, *
vedoucí až k rohům oltáře!
Jsi můj Bůh a já ti vzdávám
díky, * tebe, svého Boha, velebím.
Děkujte Pánu, že je dobrotivý, * na
věky jeho milosrdenství.
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:

Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, || ale bude mít světlo
života, praví Pán.
A.3. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, || tak se nám
také skrze Krista dostává všestranné útěchy.
Kantikum
1 Petr 2, 21–24
A.

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 spravedlnosti. * Jeho krvavými ranami
jste uzdraveni.
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 3, 13–15a.16
Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti
do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý,
kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus
za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.
Krátké responsorium



 

A

 

       S Ú

7

  S   S    7

H S  S   J       S Ú

S

 Zrno, které padne do země a odumře, * přinese hoj- ný užitek.
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 Zrno.  Kdo je ochoten položit život za bratry.  Přinese.



7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zrno.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 58*
To je ten, který pro zákon Boží sebe sama vydal na smrt. Neváhal zemřít, byl zabit
bezbožníky a navěky žije s Kristem. Následoval Beránka a přijal palmu vítězství.
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bitávit mori, ab iníquis inter-féctus est, et in ætérnum vi-vit cum

Kantikum (tonus VI) na str. 19. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Spravedlivý se brzo zdokonalil, || a tak vyplnil dlouhá léta.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 677.

7
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SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 179, 775

Společné texty o jednom mučedníkovi
Hymnus je vlastní, viz str. 179.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Byl statečným vladařem || a Pán, jeho Bůh, byl s ním a dal mu
věčnou slávu.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Nespoléhal na své kopí ani na svůj meč, || ale s pomocí Boží
přemáhal ty, kdo na něho útočili.
A.3. Velkodušně přijal smrt || a svěřil svou duši do rukou Božích.
Krátké čtení
1 Jan 3, 13–15a.16
Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti
do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý,
kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus
za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.
Krátké responsorium
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 Zrno, které padne do země a odumře, * přinese hoj- ný užitek.

 H S     S   S    S

 Zrno.  Kdo je ochoten položit život za bratry.  Přinese.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zrno.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Zemřel, a přece zvítězil; || obdržel korunu slávy, pomáhá svému
národu.

7
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Prosby
Bůh je náš Otec a ví, co potřebujeme. Spojme tedy své modlitby s prosbami našich svatých patronů, svěřme mu potřeby naší země i celého světa
a volejme s důvěrou:
R. Bože, vyslyš prosby svého lidu.
Bože, vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatků
— a dej naší zemi hojnost svého požehnání.
Posiluj všechny hlasatele evangelia
— a nedopusť, aby jejich práce zůstala bez užitku.
Shlédni na všechny, kdo ti před lidmi vydávají svědectví,
— buď s nimi a jednou je přijmi do společnosti svých svatých v nebi.
Dej všem trpícím a utiskovaným trpělivost a naději
— a upevni v nich ducha věrnosti a oddanosti.
Pamatuj na ty, kdo bojovali a položili život za naši svobodu,
— a dej jim slávu života věčného. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ° dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava
žijeme moudře a spravedlivě, † ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. ° 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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29. září

SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANDĚLŮ
Svátek

 181, M: 21

Hymnus je vlastní, viz str. 181.
Andělé Páně, chvalte Pána navěky.

Psalmodie

                

A ngeli Dómini, Dómi num benedı́cite in ætérnum.
                   
VIIIG

AG 945
(Dan 3, 58)



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Velebnost svou jsi rozestřel po celém nebi, || králi andělů.
Žalm 8
Pane, náš vladaři, † podivuhodné je
po celé zemi tvé jméno, * velebnost
svou jsi rozestřel po celém nebi!
Navzdory odpůrcům † už v ústech dětí a batolat zjednal sis
chválu, * že musí zmlknout, kdo
zná jen záští a pomstu.
Hledím-li na tvá nebesa, dílo tvých
prstů, * anebo na měsíc, na hvězdy,
jak jsi je stvořil:
co tu je člověk – a přesto na něho
myslíš! * Co tu je smrtelník –
přesto se o něho staráš!

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Učinil jsi ho jen o málo menším, než
andělé jsou, * ověnčil jsi ho slávou
a ctí;
jeho jsi učinil vládcem nad dílem rukou svých, * všechno mu
k nohám položil:
ovce a dobytek všechen a navíc i polní zvěř, † na nebi ptáky a v moři
ryby a vůbec vše, * co jen se hemží
stezkami vod.
Pane, náš vladaři, * podivuhodné
je po celé zemi tvé jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Velebnost svou jsi rozestřel po celém nebi, || králi andělů.
A.2. Před tváří andělů || ti budu hrát, můj Bože.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Žalm 137 (138)
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 vracíš, * 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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Před tváří andělů || ti budu hrát, můj Bože.
A.3. Spatřil jsem Beránka, který vypadal jako zabitý, || a uslyšel jsem
hlas velkého množství andělů shromážděných kolem trůnu.
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 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.
(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.

Krátké čtení
Zj 1, 4b–5.6b
Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi
duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje
a který nás svou krví zbavil hříchů, tomu buď sláva a vláda.
Krátké responsorium
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vystoupil.

AG 946
Antifona ke kantiku Panny Marie
Andělé a archandělé, trůny a panstva, knížata a mocnosti, nebeské síly, chvalte
Pána na výsostech, aleluja.
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Kantikum (tonus VIId) na str. 21. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Anděl Gabriel řekl Marii: †|| Počneš a porodíš syna | a dáš mu
jméno Ježíš.
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Prosby
Vyprošujme si pomoc od Boha, jemuž slouží andělé, a volejme:
R. Prosíme tě, vyslyš nás.
Bože, přijmi naše modlitby z rukou andělů,
— ať naše modlitby vystupují k tobě jako vůně kadidla.
Shlédni se zalíbením na naši oběť chvály,
— ať ji andělé přinesou na tvůj nebeský oltář.
Dovol, abychom se připojili k zástupům andělů,
— ať spolu s nimi zvěstujeme tvou slávu a pokoj.
Přikaž svým svatým andělům,
aby se nás na konci naší pozemské pouti ujali,
— ať nás dovedou do rajské vlasti.
Pošli svatého Michaela, ochránce tvého lidu,
— ať uvede naše zemřelé do světla věčné slávy. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; ° dej, ať v našem
pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, † sloužících
bez ustání u tvého trůnu v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
30. září

SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve
Hymnus je vlastní, viz str. 183.

 183, 786

Závěrečná modlitba
Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; ° naplň i nás láskou k tvému slovu, † aby
bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

682Říjen

ŘÍJEN
1. října

SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE,
PANNY A UČITELKY CÍRKVE
Památka

 243, 788

Společné texty o pannách

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Radujte se a jásejte, || že vaše jména jsou zapsána v nebi.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako Otec, když nespoléháme na
sebe, ale všechnu svou naději skládáme v tebe; ° veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou jsi ukázal svaté Terezii, † a doveď nás k blaženému
patření na svou tvář. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

2. října

SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
Památka

 185, M: 18

Hymnus je vlastní, viz str. 185.

Psalmodie

Svým andělům dal o tobě příkaz,
aby tě provázeli na všech tvých cestách.

AG 959
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Buduje pevnou hradbu anděl Páně kol jeho věrných, || od zlého je
chrání.
Žalm 33 (34)
I
Já budu stále dobrořečit Pánu, *
vždycky v mých ústech bude jeho
chvála.
Jen Pánem ať se honosí má duše, *
ať slyší pokorní a radují se.
Velebit pojďte Pána spolu se mnou, *
společně vzdejme chválu jeho jménu!
Hledal jsem Pána s prosbou – vyslyšel mě, * ze všech mých úzkostí
mě vysvobodil.
Vzhlédněte k němu, ať se rozjasníte, *
a nikdy tvář vám nezachmuří hanba.
Zavolal ubožák a Pán ho slyšel *
a pomohl mu ze všech jeho strastí.

Buduje pevnou hradbu anděl Páně *
kol jeho věrných, od zlého je chrání.
Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý, * a šťasten, kdo se uchyluje
k němu.
Bojte se Pána, kdo ho věrně ctíte: *
kdo bázeň z Boha má, nic nepostrádá.
Boháči zchudli a teď hladovějí; *
kdo hledá Pána, v ničem nemá
nouzi.
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:

Buduje pevnou hradbu anděl Páně kol jeho věrných, || od zlého je
chrání.
A.2. ~Pán ~žije, || neboť jeho anděl mě ochránil.
II
A.

Pojďte, mé děti, ke mně blíž a slyšte, *
budu vás učit, co je bázeň Boží.
Kdo z vás má život v opravdové
lásce, * kdo touží po dnech naplněných štěstím?
Ať udržuje jazyk od špatnosti * a svoje ústa od falešných řečí,
ať zlého zanechá a koná dobro, *
snaží se o pokoj a zachová jej!

Vždyť oči Páně hledí k spravedlivým * a jeho uši slyší jejich prosby.
Na zlé však pohlíží tvář Páně
s hněvem, * památky po nich
v zemi nezůstane.
Když spravedliví volají, Pán slyší *
a ze všech soužení je zachraňuje.

684Říjen

Zkroušeným srdcím vždycky Pán
je blízko, * zlomené na duchu
vždy zase vzpřímí.
Přemnoho strastí mívá spravedlivý, *
jenomže Pán ho ze všech vysvobodí.
Střeží a chrání všechny jeho kosti * a ani jedinou mu nedá zlomit.

Bezbožné zato zloba uštve k smrti, *
trest čeká ty, kdo křivdí spravedlivým.
Duše svých věrných Pán vždy
vysvobodí, * nepozná trest, kdo
v něho důvěřuje.
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 ~žije, || neboť jeho anděl mě ochránil.
A.3. Velebte Boha na nebi †|| a chvalte ho přede všemi lidmi, | že vám
prokázal milosrdenství.
Kantikum
Zj 11, 17–18; 12, 10b–12a
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,

A

   S  

  H S  Ú  

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

        Ú K
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Velebte Boha na nebi †|| a chvalte ho přede všemi lidmi, | že vám
prokázal milosrdenství.
Krátké čtení
Zj 8, 3–4
Přišel anděl a postavil se k oltáři; v ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu
dáno mnoho kadidla, aby je položil s modlitbami všech věřících na zlatý
oltář před trůnem. Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř z modliteb věřících.
Krátké responsorium
A.
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 Na všech tvých cestách být ti ochránci.  Bůh o to- bě přikázal.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Svým andělům.
Antifona ke kantiku Panny Marie
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Svatí andělé, naši strážní, braňte nás v boji,
abychom nezahynuli při strašném soudu.
V

Kantikum (tonus V) na str. 18. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jejich andělé stále hledí || na tvář mého nebeského Otce.
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Prosby
Bůh se ujímá svého lidu a svěřuje nás svým svatým andělům. Proto s vděčností volejme:
R. S anděly zpíváme píseň o tvé slávě.
Bože, ty posíláš své anděly, aby zjevovali tvou moc a velikost,
— dej nám sílu, abychom i my s jejich pomocí
zvěstovali lidem tvé veliké skutky.
Tvoji andělé tě v nebi bez přestání chválí,
— dej, ať i na zemi zaznívá v církvi radostná ozvěna jejich chvalozpěvu.
Tys přikázal svým andělům, aby chránili tvé služebníky na jejich cestách,
— dej všem šťastný návrat do jejich domovů.
Prostřednictvím svých andělů mluvíš svému lidu o pokoji,
— dej, ať všechny národy i ti, kteří jim vládnou, poznávají tvou vůli,
a veď jejich myšlenky i činy k spravedlnosti a míru.
Až pošleš anděly, aby shromáždili tvé vyvolené ze všech končin světa,
— přijmi do společnosti svatých i naše zemřelé. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách; ° vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc
vždycky chrání, † abychom pod jejich vedením šťastně došli 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.
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4. října

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Svátek OP

 187, M: 13

Hymnus je vlastní, viz str. 187.

Psalmodie

Chvále vzýval ke chválení, chvála vždy byla s ním, totiž chvála Spasitele.
Ptáky, zvířata a jiné tvory zval ke chvále Stvořitele.

AG 971
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dem Con-ditóris.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, ||
a to ukřižovaného.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, ||
a to ukřižovaného.
A.2. Chci být podobný Kristu ve smrti, || a tak na sobě poznám jeho
i moc jeho zmrtvýchvstání.
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 Jákobův, * 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,
hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
to je, kdo vězňům vrací volnost.

Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
ponížené,
Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.
Pán je král a bude vládnout na věky, *
Sióne, tvůj Bůh 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:

Chci být podobný Kristu ve smrti, || a tak na sobě poznám jeho
i moc jeho zmrtvýchvstání.
A.3. Pán ti bude světlem na věky, || Bůh bude tvou slávou.
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,

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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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,

 S

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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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dem Con-ditóris.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán ti bude světlem na věky, || Bůh bude tvou slávou.
Krátké čtení
Gal 6, 14.17b–18
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána
Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť já na svém
těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista
ať je s vámi, bratři! Amen.
Krátké responsorium
A.
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 Hospodin je spravedlivý, * rád má spravedli- vé skutky.
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 Hospodin.  Spravedlivým zjevuje svou tvář.  Rád má.

 

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Hospodin.

7

7
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Antifona ke kantiku Panny Marie
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Svatý František, veden horlivostí pro Boha, nechtěl si nechat pro sebe znalost
modlitby, jíž nabyl, ale aby z ní i jiní měli prospěch.
II
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anctus Francíscus, prǽvi-is orati-ónum stúdi- is, quid fáci-at

zelo ductus.

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Hospodin na něho shlédl dobrotivě; †|| povýšil ho z jeho ponížení
a pozdvihl jeho hlavu; | i podivili se nad ním mnozí a chválili Pána.
nebo: Mou jedinou chloubou je kříž našeho Pána; || vždyť já na svém těle
nosím znamení, že náležím Ježíšovi.
Prosby
Prosme Boha Otce, zdroj vší svatosti, aby nás příkladem a přímluvou svatého otce Františka vedl k svatému životu, a volejme:
R. Prosíme tě, vyslyš nás.
Otče svatý, tys učinil ze svého služebníka Františka
dokonalého následovníka svého Syna,
— dej, ať i my jdeme v jeho stopách a věrně zachováváme Kristovo evangelium.
Otče svatý, uveď naše kroky na cestu pokoje,
kterou nám ukázal náš otec František,
— abychom upřímně žili v poslušnosti, bez majetku a v čistotě.
Otče svatý, který rozptyluješ pyšné a ponížené povyšuješ,
— dej, ať serafínského otce následujeme v pokoře.
Otče svatý, tys svého služebníka Františka vyznamenal
svatými ranami utrpení svého Syna,
— nauč nás, abychom vždy s radostí kladli svou chloubu
do kříže našeho Pána Ježíše Krista.
Otče svatý, tys na prosby svatého otce Františka udělil milost hříšníkům,
— ukaž milostivě zemřelým bratřím a sestrám světlo své tváře. Otče náš.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal našeho svatého otce Františka, aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory a stal se živým obrazem Krista; ° dej nám svou
milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými † a mohli se radovat 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.
5. října

BL. RAJMUNDA DELLE VIGNE NEBOLI Z KAPUY,
KNĚZE
Nezávazná památka OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Pokojně a bezelstně chodil se mnou || a mnohé odvrátil od zvrácenosti.
Závěrečná modlitba
Bože, povolal jsi blahoslaveného Rajmunda, aby úsilím o dokonalou lásku
připravoval příchod tvého království; ° dej, ať i my posilněni jeho přímluvou uskutečňujeme stále plněji tvůj příkaz lásky † a s duchovní radostí
směřujeme k tobě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

6. října

SV. BRUNA, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Bruna, aby ti sloužil v mlčení a samotě; ° dej
nám na jeho přímluvu, † ať v tomto nestálém světě dokážeme žít v trvalém
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.

692Říjen

7. října

PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
(PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY)
Svátek OP

Pokud se slaví jako slavnost, má i první večerní chvály:

 189, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 189.

Psalmodie

Panna Maria byla povýšena nad kůry andělů
a na hlavě má korunu z dvanácti hvězd, aleluja.
VIIIG
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róna
stel
lá
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, || a ona počala z Ducha svatého.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, *
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, || a ona počala z Ducha svatého.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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A.2. Maria vešla do Zachariášova domu || a pozdravila Alžbětu.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Maria vešla do Zachariášova domu || a pozdravila Alžbětu.
A.3. Porodila svého prvorozeného Syna || a položila ho do jeslí.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

694Říjen

Krátké čtení
Gal 4, 4–5
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli
přijati za syny.
Krátké responsorium
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 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.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Blažená Matko a neporušená Panno, slavná Královno světa,
kéž cítí tvou pomoc všichni, kdo slaví svátek tvého posvátného růžence.
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

8

Mé srdce plesá v Bohu, mém Spasiteli, || že mi učinil veliké věci ten,
který je mocný.
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Prosby
Modleme se s důvěrou k Bohu prostřednictvím milostiplné Panny a Matky Spasitele:
R. Pane, vyslyš hlas té, která se ti přede všemi zalíbila.
Milosrdný Bože, tys vyvolil svou služebnici Marii,
aby se stala Matkou Spasitele Krista,
— dej, ať ustavičně chceme i konáme to, co je podle tvého slova.
Její duše tě radostně velebila,
— nauč nás, ať ti stejně děkujeme za udělené dary.
Když byla naplněna Duchem svatým, porodila
tvého Syna, oděného naším tělem,
— učiň, ať se v jednání řídíme tvým Duchem a neseme jeho bohaté plody.
Matka přivedla Vykupitele světa do chrámu,
— učiň, ať se vykoupení ze všech národů sejdou v chrámu tvé slávy.
Ztraceného Syna nalezla po třech dnech v domě Otcově,
— dobrotivě učiň, ať se se všemi svými drahými, které jsme ztratili,
shledáme ve věčném příbytku, připraveném v nebi.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
získal věčnou spásu. ° Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, † ať také podle
nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

696Říjen

PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
(DRUHÉ) VEČERNÍ CHVÁLY

 191, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 191.

Psalmodie

Panna Maria byla povýšena nad kůry andělů
a na hlavě má korunu z dvanácti hvězd, aleluja.
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lá
rum
dude
cim,
allelúia.



                   



Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Panna Maria byla povýšena nad kůry andělů || a na hlavě má
korunu z dvanácti hvězd, 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 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Panna Maria byla povýšena nad kůry andělů || a na hlavě má
korunu z dvanácti hvězd, aleluja.
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A.2. Požehnaná jsi, dcero, od Pána! || Vždyť skrze tebe jsme dostali podíl
na ovoci života!
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Požehnaná jsi, dcero, od Pána! || Vždyť skrze tebe jsme dostali podíl
na ovoci života!
A.3. Blažená Matko a nedotčená Panno, slavná Královno světa, ||
přimlouvej se za nás u Pána.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

698Říjen

Krátké čtení
Sk 1, 12–14
Vrátili se do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města,
vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s jeho
příbuznými.
Krátké responsorium
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 Svatá Boží Rodičko, * vždy panen-ská Mari-a.  Svatá.
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 Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha.  Vždy panen-ská
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Mari-a.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Svatá.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Blažená Matko a neporušená Panno, slavná Královno světa,
kéž cítí tvou pomoc všichni, kdo slaví svátek tvého posvátného růžence.
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Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci || a rozvažovala
o tom.

8
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Prosby
Pamatujme na počátek svého vykoupení a se svou Matkou Marií prosme
při těchto večerních chválách Boha Otce:
R. Věčný Otče, slyš hlas té, kterou sis předem vyvolil!
Tys učinil, že Panna Maria byla dokonale učenlivá k tvému slovu,
— udělej také z nás dokonalé učedníky jejího Syna.
Seslal jsi na ni Ducha svatého a ona počala a porodila světu tvého Syna,
— na její přímluvy dej, ať přinášíme výborné plody téhož Ducha.
Učinil jsi, že stála pevně u kříže
a při zmrtvýchvstání Syna ji naplnila radost,
— na její přímluvy nám ulehči v protivenstvích a posiluj v nás naději.
Na její přímluvy konečně dej nám, kteří jsme poznali vtělení tvého Syna,
— ať nás jeho umučení a smrt na kříži přivede k slávě vzkříšení.
Korunoval jsi ji slavně v nebi jako královnu;
— dej, ať se ti, kdo odešli z tohoto světa spolu s ní,
připojí k nebeským zástupům.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
získal věčnou spásu. ° Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, † ať také podle
nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

700Říjen

9. října

SV. LUDVÍKA BERTRÁNA, KNĚZE
Památka OP

 195, 780, M: 20
 195, 793, M: 20

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 195.

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.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, †|| aby pohané uslyšeli slovo
evangelia z mých úst, | a tak přišli k víře.
A. 3. My jsme uvěřili v pravdu. †|| Bůh nás k tomu povolal hlásáním
evangelia, | abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
Krátké čtení
Ef 3, 2–7
Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení
mi totiž bylo oznámeno to tajemství, jak jsem o něm psal už krátce shora.
Podle toho můžete při čtení poznat, že jsem obeznámen s oním tajemstvím o Kristu. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo
odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým apoštolům a prorokům: že totiž
také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně
i jim platí ona zaslíbení; dostává se jim toho skrze Ježíše Krista, když uvěří
kázání evangelia, jehož já jsem se stal služebníkem z daru Boží milosti,
když se v tom jeho moc na mně tak účinně projevila.
Krátké responsorium
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 Povězte pohanům * o slá-vě Páně.  Povězte.
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 A všem národům o jeho divech.  O slá-vě Páně.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Povězte.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 985
Pán shlédl na svého nepatrného služebníka, skrze kterého nasytil dobrými věcmi
hladové Indiány. Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
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Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán shlédl na svého nepatrného služebníka, †|| skrze kterého nasytil
dobrými věcmi hladové Indiány. | Hle, od této chvíle ho budou
blahoslavit všechna pokolení.
nebo: Pán, jeho Bůh, byl s ním a velmi ho povýšil. || Měl pevné místo
v jeho království.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí milosrdný Bože, tys naplnil srdce svatého Ludvíka úctou
k svému jménu; ° zapal i naše srdce takovým ohněm, † abychom ti s láskou a bázní věrně sloužili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků.
A.

702Říjen

11. října

SV. JANA XXIII., PAPEŽE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys postavil svatého Jana 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.
12. října

SV. RADIMA, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Bůh určil jedny za misionáře, †|| jiné pak za pastýře a učitele, | aby
připravili křesťany k úkolům, které mají plnit.
Závěrečná modlitba
Bože, tvá prozřetelnost vedla svatého biskupa Radima, aby se stal svědkem
mučednické smrti svého bratra Vojtěcha a pokračovatelem v jeho díle; °
prosíme tě, veď i nás, † abychom chápali a uskutečňovali odkaz bratrské
spolupráce na tvém díle. ° 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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14. října

SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o papeži)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, prosby svého lidu ° a pro zásluhy svatého papeže Kalista, jehož mučednickou smrt si dnes připomínáme, † chraň svou církev a pomáhej nám překonávat životní obtíže. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
15. října

SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
Památka

Společné texty o pannách
Hymnus je vlastní, viz str. 197.

 197, 788, M: 12

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 987
Snažil jsem se ji pojmout za manželku: ona je opravdu zasvěcena do Božího
vědění, to ona vybírá jeho díla.
(Mdr 8, 2.4)
Ia
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est disciplí-næ# De- i et eléctrix ó-pe# rum il-lí-us.
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in sponsam mi-hi e-am assú- mere: doctrix enim

Kantikum (tonus Ia) na str. 12. Pokud se antifona nezpívá chorálně, vezme se ze
společných textů.
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Závěrečná modlitba
Bože, tys osvítil svatou Terezii působením svého svatého Ducha, aby ukazovala církvi cestu k dokonalosti; ° prosíme tě, dej, ať je nám její nauka
pokrmem na této cestě, † abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
16. října

SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE

Nezávazná památka
v ostravsko-opavské diecézi: slavnost
Společné texty o svatých ženách (o řeholnicích)
nebo o svatých ženách (které vynikaly milosrdnými skutky)
Hymnus je vlastní, viz str. 197.

 197, 799
 197, 799

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať následujeme příklad
pokory a milosrdné lásky, který nám dala svatá Hedvika, ° a na její mocnou přímluvu nám pomáhej, † abychom ve svém každodenním životě poznávali 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.
téhož dne 16. října

SV. MARKÉTY MARIE ALACOQUE, PANNY
Nezávazná památka
v ostravsko-opavské diecézi 14. října

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)

 243, 788
 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys zahrnul svatou Markétu Marii bohatstvím své milosti; ° prosíme tě: dej, ať i my poznáme Kristovu lásku přesahující všechno poznání †
a dosáhneme plné míry tvých darů. ° 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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17. října

SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO,
BISKUPA A MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 231, 775
 237, 780

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Chci jíst Boží chléb, tělo Ježíše Krista; || chci pít jeho krev, to jest
lásku nepomíjející.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, ty posiluješ mučedníky, aby ti statečně vydávali
svědectví, a stali se ozdobou tvé církve; † dej, ať slavné mučednictví svatého Ignáce dodává i nám odvahu a sílu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
A.

18. října

SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
Svátek

 199, 766

Společné texty o apoštolech
Hymnus je vlastní, viz str. 199.

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.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Všechno dělám pro hlásání evangelia, || abych získal podíl na jeho
zaslíbeních.
A.3. Byla mi dána milost: || zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo
bohatství.
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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.

A




    SÚ

 Û S  

Krátké responsorium ze společných textů
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 Povězte pohanům * o slá-vě Páně.  Povězte. etc.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatý evangelista Lukáš, †|| vypravěč o Kristově lásce, | si zasloužil
být církví oslaven.
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.
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Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázáním i tím, co napsal, hlásal
nezměrné bohatství tvé milosrdné lásky; ° prosíme tě, dej, aby ti, kdo přijali víru, vytvářeli jednotu srdce i ducha, † a aby všichni lidé uviděli tvou
spásu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
19. října

SV. JANA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ,
A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Nezávazná památka

Společné texty o více mučednících

 229, 770

Závěrečná modlitba
Bože, tys vyvolil svatého Jana, Izáka a jejich druhy, aby přinesli křesťanství
krajinám Severní Ameriky, † a dals jim sílu, aby setbu tvého slova zavlažili
svou krví; ° na jejich přímluvu žehnej práci své církve, † aby se evange
lium šířilo do všech končin světa. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 19. října

SV. PAVLA OD KŘÍŽE, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, dej nám svou milost, ať jako svatý Pavel od Kříže přilneme vroucí
láskou k tvému ukřižovanému Synu † a statečně na sebe bereme svůj kříž. °
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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21. října

BL. KARLA RAKOUSKÉHO
Nezávazná památka

 247, 793

Společné texty o svatých mužích

Závěrečná modlitba
Bože, tys vedl blahoslaveného Karla obtížemi tohoto světa od vlády pozemské ke koruně nebeské; ° na jeho přímluvu nám pomáhej, † ať tvému
Synu a našim bratřím a sestrám sloužíme tak, abychom dosáhli věčného
života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
22. října

SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, bohatý ve svém milosrdenství, † tys povolal svatého papeže Jana Pavla Druhého, aby vedl celou tvou církev; ° dej, ať podle jeho učení s důvěrou otevíráme svá srdce spásonosné milosti Krista, † jediného Vykupitele
člověka. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
23. října

SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Jana Kapistránského, aby v dobách soužení posiloval tvůj křesťanský lid; ° pomáhej své církvi i dnes, † aby žila v bezpečí
a v trvalém míru. ° 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. října

SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal svatého biskupa Antonína, aby s velikou láskou a trpělivostí hlásal evangelium; ° veď i nás, abychom vždy a ve všem jednali podle
tvé vůle † a ve spojení s Kristem se usilovně snažili získat své bratry. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
28. října

SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
Svátek

 227, 766

Společné texty o apoštolech

Závěrečná modlitba
Bože, tys poslal své svaté apoštoly, aby přiváděli lidi k poznání spásy; ° vyslyš prosby své církve † a na přímluvu svatého Šimona a Judy shromažďuj
svůj vyvolený lid ze všech národů světa. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
29. října

BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ,
PANNY A MUČEDNICE
v brněnské diecézi: památka

Společné texty o jedné mučednici

 233, 775

Závěrečná modlitba
Bože, Tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu, aby až do smrti bojovala za
víru a lidskou důstojnost; ° na její přímluvu dej, abychom i my nacházeli
svou chloubu v kříži našeho Pána † a stali se věrnými a neohroženými
svědky tvé 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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LISTOPAD
1. listopadu

VŠECH SVATÝCH
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Slavnost

 201, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 201.

Psalmodie

AG 1004

Jak slavné je království, kde se s Kristem radují všichni svatí.
Oděni bílým rouchem následují Beránka, kamkoli jde.
(Srov. Zj 7, 13; 14, 4)
VI
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dent omnes sancti! Amı́cti stolis albis se-quúntur Agnum, quo                             

quam glori-ó-sum est regnum, in quo cum Christo gau-

cúmque ı́-erit.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, || patří jim celá věčnost.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,

který má svůj stolec na výsostech, * 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.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, || patří jim celá věčnost. Aleluja.
A.2. Jeruzaléme, Boží město, raduj se ze svých synů, || všichni se
shromáždí a budou velebit věčného Pána. 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, * zákony, příkazy Izraeli.
S žádným národem nejednal takto, *
žádnému jinému nedal svůj zákon.
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:

Jeruzaléme, Boží město, raduj se ze svých synů, || všichni se
shromáždí a budou velebit věčného Pána. Aleluja.
A.3. Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým ||
a spolu s nimi se ozývala zpěvem země. 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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Krátké čtení
Žid 12, 22–24
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců,
kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším
spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy,
a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.
Krátké responsorium
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Spravedliví.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 1012
Spasiteli světa, spas nás. Svatá Matko Boží, Maria vždy Panno, oroduj za nás.
Pokorně prosíme: na přímluvu svatých apoštolů, mučedníků, vyznavačů a svatých
panen kéž jsme uchráněni všeho zla a můžeme užívat všech dober nyní i navěky.
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Kantikum (tonus Ig) na str. 11. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Trojjediný věčný Bože, || tebe chválí slavný sbor apoštolů
a úctyhodný počet proroků, | tvou slávu hlásá skvělý zástup
mučedníků | a všichni svatí tě společně oslavují.
Prosby
Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar.
Proto k němu s důvěrou volejme:
R. Bože, dávej nám svou milost.
Bože, veliký ve svých svatých, tvůj Syn Ježíš Kristus
založil svou církev na apoštolech,
— upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v apoštolském učení.
Ty dáváš mučedníkům statečnost,
aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve,
— posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.
Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu,
— dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti,
k níž církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.
Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi,
— veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.
Otevři umírajícím bránu nebeského domova,
aby přebývali s Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,
— a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené. 
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají
nám na cestě k tobě; ° při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: † vyslyš nás a pro jejich zásluhy
nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. ° 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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VŠECH SVATÝCH
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

 201, M: 11

Hymnus je vlastní, viz str. 201.

Psalmodie

Viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal,
ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem.



AG 1011
(Zj 7, 9)

               
    
V
idi turbam magnam, quam dinumeráre nemo póterat, ex óm     


   

nibus géntibus,
 stan
 tes ante thronum.

                          
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Podívám se, a hle †|| – veliký zástup svatých, který by nikdo
nespočítal, | ze všech národů stojí před trůnem.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Podívám se, a hle †|| – veliký zástup svatých, který by nikdo
nespočítal, | ze všech národů stojí před trůnem.
A.2. Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni; || proto obdrží
z jeho rukou odměnu věčné slávy.
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:

Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni; || proto obdrží
z jeho rukou odměnu věčné slávy.
A.3. Pane Bože, svou krví jsi nás vykoupil z každého kmene a jazyka,
lidu i národa || a učinil jsi nás našemu Bohu královským lidem.
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 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.
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Krátké čtení
2 Kor 6, 16b; 7, 1
Vy jste chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu přebývat a chodit mezi
nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Když tedy máme, milovaní, tato zaslíbení, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, stále více
s bázní Boží pokračujme ve svatosti.
Krátké responsorium
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se v Pánu.  Svatí.
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 Vás si Bůh vyvolil za své dědictví.  Radujte
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se v Pánu.

7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Svatí.
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 1008

Blahoslavení jste, všichni svatí Boží, kteří jste si zasloužili být přidruženi
k nebeským zástupům a užívat jasu slávy. Proto prosíme: pamatujte na nás a račte
se za nás přimlouvat u našeho Pána a Boha.

 Ú T Ú Ú S  J  S Ú S   T

Ú ÚU SJ ß U ֔7
B e-á- ti estis, Sancti De-i omnes, qui meru-ístis consórH  tes
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fí-eri cæ- lésti-um virtútum, et pér-fru-i claritátis glóri-a: id-eH
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ó- que precá- mur ut mé-mores nostri, intercéde-re digné- mini
7
  T S K Ú  Ú ֔ ² ֔  
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Ig

Kantikum (tonus Ig) na str. 11.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jak slavné je království, kde se s Kristem radují všichni svatí; ||
jsou oblečeni v bílém rouchu a následují Beránka, kamkoli jde.
Prosby
Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar.
Proto k němu s důvěrou volejme:
R. Bože, dávej nám svou milost.
Bože, veliký ve svých svatých, tvůj Syn Ježíš Kristus
založil svou církev na apoštolech,
— upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v apoštolském učení.
Ty dáváš mučedníkům statečnost,
aby svědčili o Kristu až k prolití vlastní krve,
— posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.
Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu,
— dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti,
k níž církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.
Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi,
— veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.
Otevři umírajícím bránu nebeského domova,
aby přebývali s Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,
— a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené. 
Otče náš.
A.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají
nám na cestě k tobě; ° při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: † vyslyš nás a pro jejich zásluhy
nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. ° 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. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 255, 806, M: 13

Texty za zemřelé

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 1017

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít
a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
(Jan 11, 25–26)

      S Ú  S  S J S 8
E -go sum resurrécti-o et vi-ta: qui credit in me, éti-am si
     ֔    ӥ K         8
mórtu-us fú-erit, vivet: et omnis, qui# vivit # et credit in me, # non
    S  Ú     U   Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
II

  S 

mori-étur in ætérnum.

Kantikum (tonus II) na str. 13. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, || a kdo ke mně přijde,
toho jistě neodmítnu.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry 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.
A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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3. listopadu

SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
Svátek OP

 203, 793

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících)
Hymnus je vlastní, viz str. 203.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně,
antifony jsou vlastní.

A.1. Chodil v prostotě srdce a ve spravedlnosti || a nalezl milost v očích
Pána.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Došel slávy u Pána || a Bůh se stal jeho silou.
A.3. Svatí zpívali novou píseň před trůnem Božím a Beránkovým || a na
zemi zazníval jejich hlas.
Krátké čtení
1 Kor 12, 28–31a
Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli.
Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit,
mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni
moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém
jazyku pronesené vykládat? Usilujte však o dary lepší.
Krátké responsorium

 



7
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 At’ ve vašem srdci vládne Kristův pokoj * a bud’te za to vděč    
H S   S    J     S Ú
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ni.  At’ ve vašem.  Byli jste povoláni jako jedno tělo.



 

 A bud’te.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  At’ ve vašem.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Velebme Pána, || který svého pokorného služebníka Martina
povýšil nebeskými dary.
nebo: Amen, pravím vám, || cokoli jste učinili pro jednoho z mých
nejmenších, mně jste učinili. | Pojďte, požehnaní mého Otce, |
přijměte království, které je pro vás připraveno od založení světa.
Prosby

A.

Vzdávejme díky Bohu Otci, který dává své církvi ve svatém Martinovi
vynikající příklad evangelijní pokory, a s důvěrou k němu volejme:
R. Učiň naše srdce prosté, Pane.
Stůj, Pane, při své církvi, kterou ji osvítil
podivuhodným životem svatého Martina,
— a na jeho přímluvu ji osvěcuj, aby upřímně usilovala o spásu chudých.
Pane, náš Bože, milostí svého požehnání
stále znovu obnovuješ a obohacuješ svou církev,
— učiň, ať o tvých dobrodiních stále uvažujeme
a s prostým srdcem a s vděčností prospíváme.
Pomáhej, Pane, těm, kdo trpí kvůli svému rodu,
barvě, postavení, řeči nebo náboženství,
— ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
Buď, Pane, nablízku chudým, sirotkům, vdovám a všem opuštěným,
— utěš obtížené prací a námahou a sjednej důstojnost opovrženým.
Laskavě shlédni na bratry a sestry řádu,
kteří se svou prací podílejí na díle hlásání evangelia,
— a naplň je všechny dary své lásky.
Uděl všem bratřím, kteří v tobě zesnuli, vzkříšení a život,
— a nás, až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, kteří uvěřili,
k nim přidruž ve své slávě.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, svatého Martina jsi cestou pokory přivedl do nebeské slávy. ° Dej
nám, ať v tomto životě tak napodobujeme jeho skvělý příklad, † abychom
s ním dosáhli povýšení v nebi. ° 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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4. listopadu

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti; ° na jeho
přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj, † aby byla
živým obrazem Krista a ukazovala světu 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.
6. listopadu

SV. ALFONSE NAVARRETY, KNĚZE,
A DRUHŮ, JAPONSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Památka OP

Společné texty o více mučednících

 229, 770

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatí muži prolili vzácnou krev pro Pána, †|| v životě milovali
Krista, | napodobili jej svou smrtí, a proto si zaslouží věnce slávy.
Závěrečná modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože, kázáním svatého mučedníka Alfonse
a jeho druhů jsi přivedl národy Dálného východu k poznání tvého jednorozeného Syna; ° pokorně tě prosíme: † na jejich přímluvu upevni víru
těch, které svým kázáním přivedli ke Kristu. ° Neboť on s tebou † v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.
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7. listopadu

VŠECH SVATÝCH ŘÁDU KAZATELŮ
Svátek OP

 207, M: 22

Hymnus je vlastní, viz str. 207.

Psalmodie

Tvému domu, Pane, přísluší svatost,
neboť na zemi jsi dal zazářit mnoha bratřím.

AG 1027
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za mnou, || dostanete stokrát
víc, a za podíl budete mít život věčný.
Žalm 88 (89)
O skutcích lásky tvé, Pane, chci na
věky zpívat, * ústy hlásat tvou věrnost
všem pokolením.
Neboť tys řekl: „Na věky trvá
má přízeň, * základy pevné má
věrnost na nebi má.
Se svým vyvoleným jsem uzavřel
smlouvu, * David, služebník můj,
má ode mne slib:
Tvému potomstvu zajistím trvání
věčné, * trůn tvůj upevním pro
všechna pokolení.“
Nebesa, Pane, oslavují tvé divy *
a tvoji věrnost veškeré zástupy svatých.

Neboť kdo nad mraky mohl by
rovnat se Pánu, * kdo z Božích
synů Pánu by podoben byl?
Bůh – tam ve sboru svatých nadevše
mocný, * velký a hrozný, nad všechny
vyvýšený.
Pane zástupů, kdo je tak, jako ty
jsi? * Stále a vždy vůkol tebe tvá
věrnost a moc.
Ty jsi vládcem nade vším nezkrotným mořem, * ty držíš na uzdě příboj
vzedmutých vln.
Ty jsi jak mršinu zašlápl, rozmetal Rahab, * mocným ramenem
rozprášil odpůrce své.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

Tvá jsou nebesa, tak jako tvá je
i země, * svět i vše, co v něm žije,
stvořil jsi ty.
Ty jsi stvořil jižní i severní stranu, * Tábor i Hermon jásají při
jménu tvém.
Tvoje paže je plna obrovské síly, * tvá
ruka mocná, pravici zdviženu máš.
Trůn tvůj je podepřen spravedlností a právem, * láska a věrnost
předchází všudy tvou tvář.
Šťastný je lid, jenž umí a ví, jak tě
slavit, * chodit před tebou, Pane,
v tvém světle žít.
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Denně se těší ze slávy tvého
jména, * jásají nad tím, jak jsi
spravedlivý.
Neboť jen ty jsi jim veškerou krásou
i silou * a tvou přízní mohutní naše
moc.
Vpravdě i štít náš náleží jedině
Pánu, * Svatému Izraele patří
náš král.
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:

Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za mnou, || dostanete stokrát
víc, a za podíl budete mít život věčný.
A.2. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte jako úděl království, |
které je pro vás připravené od založení světa.
Žalm 97 (98)
A.

Zpívejte Pánu novou píseň, * neboť
učinil veliké divy:
on svou pravicí vítězství dobyl, *
zvítězil svým ramenem svatým.
Pán dal poznat dílo své spásy, * před
všemi zjevil svou spravedlnost.
Rozpomněl se na svoji milost, *
na věrnost domu Izraele;
viděly všechny končiny země * dílo
spásy našeho Boha.
Plesejte před Pánem, všechny
země, * radujte se, zpívejte, hrejte!
Hrejte Pánu na strunách harfy, * na
strunách harfy s hlasitou písní!

Za zvuku trub a dunění rohů *
jásejte před tváří našeho Krále!
Ať hučí moře a vše, čím se hemží, *
celá zem se vším, co na ní žije!
Ať i řeky do dlaní tlesknou, * ať
i hory jásají sborem
vstříc Pánu, který přichází soudit, *
přichází soudit veškerou zemi.
On zemi soudí spravedlivě, * on
podle práva národy řídí.
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:

Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte jako úděl království, |
které je pro vás připravené od založení světa.
A.3. Bůh nás vyvolil ve svém Synu, || abychom byli k chvále slávy jeho
milosti.
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 přivedl 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 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.

         

    
D omum tu-am, Dómi-ne, decet sanctitúdo, qua in terris mı́
      
cu-it fratrum
 mul titúdo. 
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A.  Bůh nás vyvolil ve svém Synu, || abychom
byli k chvále slávy jeho
VII a

 

milosti.
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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. Vždyť od prvního dne až do této
chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Je to jen správné, když o vás
všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, protože vy 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 toužím láskou Krista Ježíše.
Krátké responsorium
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 Toto je pravé bratrství, * které Kristovou láskou přemohlo tem-







H S     S   S    S

no-ty světa.  Toto.  Nyní mu patří slavné nebeské království.



 Které.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Toto.

Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 1027
Veliké věci učinil řádu ten, který je mocný: ujal se svého služebníka Dominika
a požehnal jemu i jeho potomstvu až na věky.

  U   ² S S       8
FÚ ecit Ordini magna qui potens est: suscépit Domínicum pú    S  Ú  J     Ú S K T  ²    8


erum su-um, # benedí# xit illi et sémi# ni e-ius usque in sǽculum.
   U   Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

Kantikum (tonus VIII G) na str. 22. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Kristus povýšil dobrotivě svou milostí svaté, || které zplodil řád
otce Dominika. | My prosíme, aby nám pomáhaly jejich zásluhy |
a jejich přímluvy aby nás doporučovaly Bohu.
nebo: Tvému domu, Pane, přísluší svatost, || neboť ve světě jsi dal zazářit
mnoha bratřím.

A.
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Prosby
S očima pozdviženýma k nebi snažně prosme Pána spolu s blaženými
bratřími:
R. Ať jsme svatí, protože ty jsi svatý.
S blahoslavenou Pannou Marií, Matkou tvého Syna, které jsi dal
pod ochranu Kazatelský řád, chceme naslouchat tvým slovům,
— proto nám dej, Pane, srdce pokorné a pozorné.
Se svatým Dominikem, naším otcem, kterému jsi svěřil službu slova,
chceme zvěstovat světu radostnou zvěst o království,
— učiň tedy, ať se náš život shoduje s tvým slovem.
S našimi bratry mučedníky, kteří ti obětovali svá těla jako živou oběť,
chceme ti vydávat svědectví,
— dej, ať statečně neseme každodenní kříž.
Doufáme, že budeme připuštěni k věčné hostině s našimi bratry
a sestrami, kteří po plodném životě vešli do tvého domu,
— učiň, ať se ve své naději nezklameme.
Všem zemřelým členům a dobrodincům naší rodiny
— dobrotivě uděl, aby směli zůstat na věky u tebe.
Otče náš.
Závěrečná modlitba
Bože, prameni veškeré svatosti, † tys obohatil svou církev rozmanitými
dary, které jsi udělil svatým Kazatelského řádu. ° Dej nám tak kráčet v jejich šlépějích, † abychom k těm, jejichž svátek slavíme dnes na zemi, byli
přidruženi ve věčném svátku v nebi.° 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. listopadu

VZPOMÍNKA VŠECH ZEMŘELÝCH
BRATŘÍ A SESTER ŘÁDU KAZATELŮ
 255, 806

Texty za zemřelé

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. †|| Věříte v Boha, věřte i ve
mne. | V domě mého Otce je mnoho příbytků.
Závěrečná modlitba
Bože, podivuhodně nás voláš k téže naději, † pokorně tě tedy prosíme za
naše zemřelé bratry a sestry: ° Když jsi je v tomto životě nevýslovně miloval a dopřál jsi jim, že ti sloužili s apoštolskou láskou hlásáním evangelia, †
přijmi je dobrotivě k sobě do míru a radosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
A.

9. listopadu

POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Svátek

 221, 750

Společné texty o posvěcení kostela

10. listopadu

SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Památka

Společné texty o učitelích církve

 239, 786

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.

Petr stále vyznává v celé církvi: || Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!
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Závěrečná modlitba
Bože, ty chráníš svou církev zbudovanou na skále, aby ji žádné zlo nepřemohlo; ° na přímluvu svatého papeže Lva dej, ať zůstane vždy věrná tvé
pravdě † a žije v trvalém pokoji a bezpečí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.
11. listopadu

SV. MARTINA, BISKUPA
Památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)
Hymnus je vlastní, viz str. 209.

 209, 780, M: 20

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Jaký to byl člověk! || Nelze to vypovědět. | Práce a námaha ho
nezdolaly a neměla ho zdolat ani smrt, | nebál se umřít ani
neodmítal žít.
Žalmy a kantikum ze společných textů.

A.2. Pane, jestliže mě tvůj lid ještě potřebuje, †|| neodmítám dále
pracovat, | ať se stane tvá vůle.
A.3. Biskup Martin opustil tento svět | a nyní žije s Kristem jako perla
kněžského stavu.
Antifona ke kantiku Panny Marie
AG 1022

  ² S  
      J 
    8
O -culis ac mánibus in cælum semper inténtus, invíctum ab
7
      J       ֞  S  ß     
orati-óne spí
# ritum non relaxá-# bat, #allelú-ia, allelúia.
  S    T  EB EB Ú S      EB EB  EB ²

Oči i ruce vzpínal vždy k nebi, jeho duch neochaboval od modlitby, aleluja.
VII a

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatý biskup z celého srdce miloval Krista krále a nezalekl
se mocných; †|| neskončil sice pozemský život mečem
pronásledovatele, | ale přesto dosáhl palmy vítězství jako
mučedníci.
Závěrečná modlitba
Bože, s tvou pomocí byl svatý Martin stále připraven nést břemeno své
biskupské služby i přijmout smrt a oslavil tě ochotným konáním tvé vůle; °
pomáhej i nám svou milostí, † ať nás ani život ani smrt neodloučí od tvé
lásky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.

12. listopadu

SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Památka

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o biskupovi)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Bože, naplň nás duchem své lásky, ° abychom následovali svatého biskupa
Josafata † a byli ochotni dávat život za své bratry. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.
13. listopadu

SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
Památka

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)
Hymnus je vlastní, viz str. 211.

Psalmodie

 211, 788
 211, 799

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

A.1. Dodržuj dále, co dodržuješ, || dělej dále, co děláš.
Žalmy a kantikum ze společných textů.
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A.2. Místo toho, co je dočasné, || budeš mít podíl na slávě nebeského
království.
A.3. Moudrá panna || si vybrala nejlepší úděl.
Krátké čtení
Kol 3, 12b.16b
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. A nad to nade všechno mějte lásku,
neboť ona je svorník dokonalosti.
Krátké responsorium
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 Kdo je mezi vámi největší, at’je jako nejmenší. * To je vůle Boží:
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vaše posvěcení.  Kdo je.  Kdo je představený, at’ je jako ten,
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kdo druhým slouží.  To je vůle Boží: vaše posvěcení.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Kdo je.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Pojďte, požehnaní mého Otce, || přijměte jako úděl království. | Měl
jsem hlad, a dali jste mi najíst; | byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.
Závěrečná modlitba
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, † zřekla se bohatství
a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do
nebeské radosti; ° na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech
pomíjejících † a dosáhli slávy věčné. ° 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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15. listopadu

SV. ALBERTA VELIKÉHO,
BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Svátek OP

Společné texty o duchovních pastýřích (o biskupovi)
Hymnus je vlastní, viz str. 213.

Psalmodie

Za denár věčného života
jsi mě, Pane, časně zrána najal k práci na své vinici.



 213, 780, M: 20
AG 1038
(Srov. Mt 20, 2)

        
              
P
ro denári-o vitæ ætérnæ,
ad laborándum in vı́ne-a tu- a
         


 
me, Dómine,
 primo
 mane condu-xı́sti.
                          
Ig

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Albert, vytrvalý hlasatel a služebník Boží, || všude upevnil Kristův
pokoj.
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:

A.

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.

Albert, vytrvalý hlasatel a služebník Boží, || všude upevnil Kristův
pokoj.
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A.2. Pane, časně zrána jsi mě najal k práci na své vinici || za denár
věčného života.
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 hříšných.
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:

Pane, časně zrána jsi mě najal k práci na své vinici || za denár
věčného života.
A.3. Učiň, Pane, ať jsem chrámem kázání o tobě, || domem modlitby
a tvé chvály na věky.
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.
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P ro denári-o vitæ ætérnæ, ad laborándum in vı́ne-a tu- a
         


 
me, Dómine,
 primo
 mane condu-xı́sti.
   seantifona
Pokud
    chorálně:
            
    nezpívá
Ig

Učiň, Pane, ať jsem chrámem kázání o tobě, || domem modlitby
a tvé chvály na věky.
Krátké čtení
Řím 12, 4–8
Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny stejnou
činnost, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě
navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti,
která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně
k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo
rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje
milosrdenství, ať to činí s radostí.
Krátké responsorium
A.



     S Ú
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 O jeho moudrosti * vyprávě- jí národy.  O jeho.
  H S    S  J   S Ú  S   S   

 A shromáždění hlásá jeho slávu.  Vyprávě- jí národy.
 H S     S   S    S   
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  O jeho.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Bože, prameni veškerého vědění, z celého srdce a z plna hrdla tě chválíme
a dobrořečíme ti, že jsi mezi našimi otci vzbudil velkého učitele.

AG 1039
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suscitásti doctórem.

Kantikum (tonus VIIa) na str. 20. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Bože, prameni veškerého vědění, †|| z celého srdce a z plna hrdla tě
chválíme a dobrořečíme ti, | že jsi mezi našimi otci vzbudil velkého
učitele.
nebo: Dám vám pastýře podle svého srdce || a budou vás pást rozumně
a moudře.
Závěrečná modlitba
Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta uvádět v soulad lidskou moudrost
a zjevenou pravdu; ° veď nás, prosíme, † ať jako on rozvojem vědeckého
poznání hlouběji poznáváme tebe a více tě milujeme. ° 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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16. listopadu

SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
Nezávazná památka

Spol. texty o svatých ženách (které vynikaly milosrdnými skutky)

 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svaté Markétě velkou lásku k chudým; ° veď nás, ať jednáme
tak jako ona, † aby naše láska k lidem byla obrazem tvé dobroty. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 16. listopadu

SV. GERTRUDY VELIKÉ, PANNY
Nezávazná památka

Společné texty o pannách
nebo o svatých ženách (o řeholnicích)

 243, 788
 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svaté panně Gertrudě zakoušet svou blízkost a dobrotu, a učinil sis v jejím srdci svůj příbytek; ° na její přímluvu rozjasni naše temnoty †
a dej nám poznat radost z toho, že přebýváš a působíš i v nás. ° Skrze tvého
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
17. listopadu

SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
Památka

Spol. texty o svatých ženách (které vynikaly milosrdnými skutky)

 251, 799

Závěrečná modlitba
Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu; ° na
její přímluvu dej i nám, † ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. ° 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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18. listopadu

POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK
SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
Nezávazná památka

Společné texty o apoštolech – závazně
Hymnus je vlastní, viz str. 215.

 215, 766

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Těla svatých odpočívají v pokoji || a jejich jména žijí navěky.
Závěrečná modlitba
Bože, veď svou církev, aby pod ochranou svatých apoštolů Petra a Pavla šla
cestou, kterou jí ukázali, † a na jejich přímluvu jí stále dávej milost, potřebnou k jejímu růstu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
A.

21. listopadu

ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
Památka

Společné texty o Panně Marii

 225, 760

Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Svatá Boží Rodičko, Maria, ustavičná Panno, †|| tys chrámem
Božím a stánkem Ducha svatého, | jen v tobě jediné má zalíbení náš
Pán Ježíš Kristus.
Závěrečná modlitba
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.

A.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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22. listopadu

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
Památka

Společné texty o jedné mučednici
nebo o pannách

 233, 775, M: 10
 243, 788, M: 10

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 1040
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Kantikum (tonus I D) na str. 10. Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Svatá panna Cecílie nosila Kristovo evangelium stále ve svém
srdci, || ve dne v noci neustále rozmlouvala o Bohu anebo s Bohem.
Závěrečná modlitba
Vyslyš, Bože, naše prosby ° a na přímluvu svaté Cecílie nás naplň radostí, †
abychom ti z celého srdce zpívali chvály. ° 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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23. listopadu

SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
Nezávazná památka
v královéhradecké diecézi: slavnost

Společné texty o jednom mučedníkovi
nebo o duchovních pastýřích (o papeži)

 231, 775
 237, 780

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tys dával svatému papeži Klementovi sílu, ° aby jako
kněz slavil Kristovu oběť a hlásal evangelium † a jako mučedník aby se
sám stal obětí a věrnost Kristu potvrdil svou smrtí; ° v den, kdy si to připomínáme, nás naplň radostí, † že se tvá síla tak mocně projevuje na tvých
svatých. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
téhož dne 23. listopadu

SV. KOLUMBÁNA, OPATA
Nezávazná památka

Společné texty o duchovních pastýřích (o knězi)
nebo o svatých mužích (o řeholnících)

 237, 780
 253, 793

Závěrečná modlitba
Bože, tys povolal svatého Kolumbána, aby pracoval pro tvé království hlásáním evangelia a věrným plněním povinností řeholního života; ° na jeho
přímluvu dej, ať i my hledáme především tebe † a přičiňujeme se o rozkvět
tvé církve. ° 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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24. listopadu

SV. IGNÁCE DELGADA, BISKUPA,
A DRUHŮ, VIETNAMSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Památka OP

 217, 770

Společné texty o více mučednících
Hymnus je vlastní, viz str. 217.

Psalmodie

Při chorálním zpěvu antifony ze žaltáře. Pokud se antifony nezpívají chorálně,
mohou se vzít vlastní.

A.1. Do celé země vyšel jejich hlas, || až na konec světa jejich slova.
nebo: Budou se mnou chodit v bílých šatech, †|| protože jsou toho hodni. |
Jejich jména nevymažu z knihy života.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A.2. Nemluvíte vy, || ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.
nebo: Oni zvítězili nad drakem Beránkovou krví || a svědectvím jeho slova.
A.3. Bůh nás povolal skrze evangelium k víře v pravdu, || abychom
dosáhli slávy u našeho Pána Ježíše Krista.
nebo: S palmou dospěli svatí do království, || skvělé koruny si zasloužili
z Pánovy ruky.
Krátké čtení
Sk 15, 7b–9
Bůh rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby
přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim svou přízeň tím, že jim
udělil Ducha svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi
námi a nimi, když jim vírou očistil srdce.
Krátké responsorium
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 Oslavujte ho, všichni čistého srdce.  A jásejte, spra- vedliví.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Radujte.
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Antifona ke kantiku Panny Marie

Při chorálním zpěvu antifona ze společných textů. Pokud se nezpívá chorálně:

Pro svaté mučedníky je slávou umírat pro Kristův kříž, †|| životem
pak být spojeni s Kristem. | Proto je Bůh poctil tím, že se skvějí
v nebeské slávě.
nebo: Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, †|| když vás
vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako
proklaté kvůli Synu člověka. | Radujte se a jásejte, máte totiž v nebi
velkou odměnu.
Závěrečná modlitba
Bože, svatý mučedník Ignác a jeho druhové zavlažili vietnamskou zemi
svou krví; † dej, ať na jejich přímluvu vzkvétá křesťanská víra v této zemi. °
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A.

25. listopadu

SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ,
PANNY A MUČEDNICE
Nezávazná památka

Společné texty o jedné mučednici
nebo o pannách

 233, 775
 243, 788

Závěrečná modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu blahoslavenou pannu a nezdolnou mučednici Kateřinu; ° na její přímluvu nás posiluj ve víře a vytrvalosti, † abychom usilovně pracovali pro jednotu církve. ° 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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30. listopadu

SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
Svátek

 227, 766, 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
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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.
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. Pán uviděl Petra a Ondřeje || a povolal je.
A.2. Pojďte za mnou, pra~ví Pán, || a udělám z vás rybáře lidí.
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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 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH
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chorálně:





      


A. Oni hned nechali sítě || a následovali
Pána, Vykupitele.
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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)

 231, 775
 237, 780

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.

SPOLEČNÉ TEXTY
O SVATÝCH

746

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 němž je psáno: zde bude mé jméno, praví Pán. 
(Srov. Žl 45, 5; 2 Král 23, 27)
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Jeruzalémské ulice budou jásat || a všechny jeho domy se budou
ozývat radostnými zpěvy, aleluja.
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 pevně, * 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 mraky, * 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.
Nehledá radost v síle koní, * nelibuje
si ve svalech mužů.
Pánu se líbí bohabojní, * ti, kdo
se svěřují do jeho lásky.

Společné texty747

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:

Jeruzalémské ulice budou jásat || a všechny jeho domy se budou
ozývat radostnými zpěvy, aleluja.
A.2. Pán v tvých branách závory zpevnil, || žehná tvým dětem žijícím
v tobě.
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 drobty, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se nezpívá chorálně:

A. Pán v tvých branách závory zpevnil, || žehná tvým dětem žijícím v tobě.
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.
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Krátké čtení 
Ef 2, 19–22
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
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 Tvému domu, Pane, * příslu-ší svatost.  Tvému domu.

 H S     S   S    S

 Po všechny věky věků.  Příslu-ší svatost.

   

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Tvému domu.
Antifona ke kantiku Panny Marie

VI

 ֙Ú



    H T  Ú ֙ Ú K S  Ú  
li-ud, nisi domus
#H De- i, et- por-#ta cæli.
  S    Ú T  EB EB Ú S     S  EB 

O

 ²

(Gn 28, 17)

quam metu-éndus est locus iste! Ve-re non est hic á-

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

AG 19*

 S   ²  S   S    H   8

Jak je toto místo strašlivé!
Není to nic menšího než dům Boží a brána nebeská!

Radujte se s Jeruzalémem. || Všichni, kdo ho máte rádi, slavte jej.

7

Společné texty749

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.
Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
— uveď všechny zemřelé do domu svého Otce. 
Otče náš.
Závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 754.
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O POSVĚCENÍ KOSTELA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

AG 27*
(Žl 92, 5)

S Ú J           8
S
D omum tu-am,# Dómi-# ne, decet san# ctitúdo# in longitúdinem
     S    EB EB EB  EB       EB EB  EB ²  EB 
  



Tvému domu, Pane, přísluší svatost na věčné časy.
VII a

di-érum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pán posvětil svůj příbytek. || Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí
nikdy.
Žalm 45 (46)
Pán je nám útočištěm, je naší silou, * 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 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.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Společné texty751
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán posvětil svůj příbytek. || Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí
nikdy.
A.2. Vydáme se s radostí || do Pánova domu.
Žalm 121 (122)

A.

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

Pokud se nezpívá chorálně:

A. Vydáme se s radostí || do Pánova domu.
A.3. Chvalte našeho Boha, || všichni jeho svatí.
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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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.
Krátké responsorium
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 Št’astni kdo bydlí * ve tvém do- mě, Pane.  Št’astni.

 H S     S   S    S

 

 Na věky věků tě velebí.  Ve tvém do- mě, Pane.

8

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)

  Ú   Ú Ú       S S   Ú Ú Ú S K 8
Z achǽe festí-nans descénde: qui-a hódi-e in do-mo tu-a
             Ú Ú        S Ú 8
opórtet me mané- re. At ille festí-nans descéndit, et suscépit illum
K T  Ú T    S  Ú ֔ 8
 S Ú 



S

S

gaudens in domum su-am.
# Hó#di-e hu-ic dó-mu# i sa- lus a De-o
  S    U    Ú S  EB EB S EB        EB 
VIIIG

facta est.

Společné texty753
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.

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.
Pane Ježíši, ty neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází,
— uveď všechny zemřelé do domu svého Otce. 
Otče náš.
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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.

Společné texty755

O PANNĚ MARII
PRVNÍ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Z celého srdce i duše zpívejme Kristu slávu
o této slavnosti vznešené Bohorodičky Panny Marie.

AG 8*

 ² à  S Ú  J     ³ S Ú

T   S 8
C or-de et áni-mo Christo canámus gló-ri-am, in hac sacra
       ²J   S  Ú S Ú
8
VIIIG

#
#
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solemnitáte præcélsæ Genitrícis De- i Ma-rí-æ.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Blahoslavená jsi, Panno Maria, || neboť tys nosila Stvořitele všech.
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 vládne * na nebi i po veškeré zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * 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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Blahoslavená jsi, Panno Maria, || neboť tys nosila Stvořitele všech.
A.2. Porodila jsi toho, který tě stvořil, || a navěky zůstáváš pannou.
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Porodila jsi toho, který tě stvořil, || a navěky zůstáváš pannou.
A.3. Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, || skrze tebe máme
účast na ovoci života.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

Společné texty757

 ² à  S Ú  J     ³ S Ú

T   S 8
C or-de et áni-mo Christo canámus gló-ri-am, in hac sacra
       ²J   S  Ú S Ú
solemnitáte præcélsæ Genitrícis De- i Ma-rí-æ.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, || skrze tebe máme
účast na ovoci života.
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.



    S Ú
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   S   S       
 Po porodu, Panno, * zůstala jsi ne- porušená.  Po porodu.
 H S   S  J     S Ú
 
 H S     S   S    S

  

 Rodičko Boží, přimlouvej se za nás.  Zůstala.

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Po porodu.

8

7
7
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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

 Ú   ²   ١ ² S    Ú SS

AG 6*

ÚS  7

 Ú K Ú S    S   S    U ² ² S  Ú  K 8
me ce-le- brémus: ut ipsa pro no
# bis #intercé- dat ad Dó
# mi-num
 ²S 
    U    Ú S  EB EB S EB      EB  EB 
e- a-tíssimæ Vírginis Ma-rí-æ solem-

nitátem devo-tíssi-

Nativitátem, Visitatiónem...

Ie-sum Christum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pán shlédl ~na mou pokoru, || veliké věci mi učinil ten, který je
mocný.
nebo: Blahoslavit mě budou všechna pokolení, || neboť Bůh shlédl na
svou nepatrnou služebnici.
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.
Prosby
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené
Panně Marii, a prosme ho:

Společné texty759

R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
— na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Ty jsi 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.
Ty jsi 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.
Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
— dej i našim zemřelým,
ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.
Otče náš.
Závěrečná modlitba jako ve druhých večerních chválách, str. 764.
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O PANNĚ MARII
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY
Psalmodie

Slavnost (narození...) přeslavné Panny Marie, z potomstva Abrahámova,
vzešlé z Judova kmene, z rodu Davidova.
VIIIG
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AG 14*
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olémni-tas glori-ósæ Vírgi-nis Ma-rí-æ ex sémine Ab-raNatívítas, Visitátio, Assúmptio...
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Zdrávas, Maria, milostiplná, || Pán ~s tebou.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Zdrávas, Maria, milostiplná, || Pán ~s tebou.
A.2. Jsem služebnice Páně: || ať se mi stane podle tvého slova.
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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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Jsem služebnice Páně: || ať se mi stane podle tvého slova.
A.3. Požehnaná tys mezi ženami || a požehnaný plod života tvého.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
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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
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 Pán s tebou.  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Zdrávas.

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.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, || tys uvěřila, že se splní to, co ti
bylo řečeno od Pána.

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 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.
Ty jsi 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.
Ty jsi 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.
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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.
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.

Společné texty765
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.
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AG 41*
(Jan 15, 12)

S        K   S 8
H oc est præ# céptum me-um,# ut di-ligátis ínvicem, sicut diléxi
       EB EB      EB EB   EB 

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
VIII c

vos.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. ~Vy jste se mnou || vytrvali v mých zkouškách.
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. ~Vy jste se mnou || vytrvali v mých zkouškách.
A.2. Já jsem mezi vámi || jako ten, kdo slouží.
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!

Společné texty767

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.
A.3. Už vás nenazývám služebníky, nýbrž svými přáteli, | protože vám
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

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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Krátké responsorium

S  J    SÚ

7

 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.
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.
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(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.
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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
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.
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O VÍCE MUČEDNÍCÍCH
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * 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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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.
A.
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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

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.
       
VIIIG

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.
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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
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.
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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
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * 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.
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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,

Q



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.

 J H ² 
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  ²

ÚSK Ú
T Ú 

e-um co-ram Patre me-o.

 S

     7

ui me conféssus fú-erit co-ram homínibus, confitébor et ego
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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



   

S Ú   S  Û    

 H S    S  J   S Ú

  S  Û

  7

 Zkoušel jsi nás, Pane, * a dopřál jsi nám odpočinutí.  Zkoušel.

 H S     S   S    S

8

 

 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,
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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.
Ig

Q



               




  

ui vult ve-nı́re post me,

ábneget semetı́psum, et tollat cru-

  
   
cem su-am, et sequátur me.

   seantifona
Pokud
   chorálně:



   nezpívá

    
A. Svatí dosáhli věčného pokoje || a přebývají v nebeské slávě.



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.
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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.
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O DUCHOVNÍCH PASTÝŘÍCH
Psalmodie

To je ten věrný a rozvážný správce,
kterého Pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo.
III a

     

 



AG 82*
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famí- li- am# su-am, ut det illis in témpore trí-tici mensúram.
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(Mt 24, 45)

idélis servus et prudens, quem constítu-it Dóminus super

8

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia, || jak to bylo ve shodě s darem
Boží milosti.
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.
A.2. Hle, věrný a rozvážný služebník, || kterého Pán ustanovil nad svou
čeledí.
A.

Společné texty781

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 hříšných.
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.
A.3. Moje ovce uposlechnou mého hlasu || a bude jen jedno stádce, jen
jeden pastýř.
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * 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.

782

O duchovních pastýřích

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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 Toto je milovník bratří * a mnoho se přimlouvá za lid.  Toto.

 H S     S   S    S

 I svůj život vydal za své bratry.  A mnoho se přimlouvá.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Toto.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Správně, služebníku dobrý a věrný.
Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím, praví Pán.

AG 83*
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lis, supra mul#ta te constítu-am dicit Dóminus.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

(Mt 25, 21)

To je ten věrný a rozvážný správce, †|| kterého Pán ustanovil nad
svou čeledí, | aby jim dával včas jídlo.
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.

A.

Společné texty783

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
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.

784

O duchovních pastýřích

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.
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.

Společné texty785
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.

786

O učitelích církve

O UČITELÍCH CÍRKVE
Psalmodie ze společných textů o duchovních pastýřích, str. 780.

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
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 Uprostřed shromáždění * otevřel mu Pán ústa.  Uprostřed.
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 Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání.  Otevřel.
 H S     S   S    S   
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Uprostřed.
Antifona ke kantiku Panny Marie
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Podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále.
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AG 87*
(Mt 7, 24)

am supra petram.

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.

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 texty787

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
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.

788O pannách

O PANNÁCH
Psalmodie

AG 96*
(Mt 25, 6)

   S J S Û        Ú K  7
M édi-a nocte clamor fac# tus est: Ecce spon
# sus ve-nit, exíte

 H S  Ú    S     EB  EB EB       EB   EB 

Uprostřed noci se strhl křik: „Ženich je tady! Jděte mu naproti!“
IVA

óbvi- am e-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Pro tebe zachovám čistotu, || tobě, Ženichu, jdu vstříc s hořící
lampou.
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!

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Pro tebe zachovám čistotu, || tobě, Ženichu, jdu vstříc s hořící
lampou.
A.2. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
Žalm 126 (127)

A.

Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí
se marně, kdo jej staví.

Jestli město nestřeží sám Pán, *
hlídati je marně budou stráže.

Společné texty789

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou vidět Boha.
A.3. ~Má mysl je v Kristu || pevná a bezpečná.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.

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.



7

790O pannách

A


     S Ú

  H S  J

Û S 

Krátké responsorium
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 Ke králi přivádějí panny * s radostným jásotem.  Ke králi.

 H S     S   S    S

 A dovnitř v králův palác vcháze-jí.  S radostným jásotem.

 

7
7

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Ke králi.
O více pannách:
Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 95*

(Srov. Mt 25, 6)









    S J 

  Ú7
P rudéntes vírgines aptáte lámpadas#  ves
# tras: ecce sponsus
# ve
B
E
  K    H S  Ú    S    ² T S EB        EB 

Prozíravé panny, připravte si lampy.
Ženich je tady! Jděte mu naproti!
IVA

nit, exíte óbvi- am e-i.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

To je rod těch, kdo hledají Pána, || hledají tvář Boha Jákobova.
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 texty791

O jedné panně:
Antifona ke kantiku Panny Marie 

AG 96*
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V eni, sponsa Christi, áccipe corónam,
#  EB EBquam
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Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán.
VIIIG

præparávit in ætérnum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně – o panně mučednici:

A.

Jedinou obětí dosáhla dvojího vítězství: || jako panna i jako
mučednice.

O jedné panně:

A.

~Přistup, nevěsto Kristova, || a přijmi korunu, kterou ti od věků
připravil Pán.

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.

792O 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 texty793

O SVATÝCH MUŽÍCH
Psalmodie

Blahoslavení tvůrci pokoje,
blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
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AG 35*
(Mt 5, 8.9)

vi-débunt.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Byl shledán bez poskvrny a dokonalý, || bude mu to k věčné slávě.
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,

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.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A. Byl shledán bez poskvrny a dokonalý, || bude mu to k věčné slávě.
A.2. Bůh je milostivý a slitovný ke svým svatým || a má v lásce své
vyvolené.
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.

794

O svatých mužích

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 hříšných.
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.
A.3. Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým ||
a spolu s nimi se ozývala zpěvem země.
Kantikum
Zj 15, 3–4

A.

Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
ky, * Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, * Králi věků.
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
kdo by neslavil tvé jméno?
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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.

  Ú SK ³T 7

e- á-ti pací-fici, be- áti mundo corde: quóni-am ipsi De-um

vi-débunt.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým ||
a spolu s nimi se ozývala zpěvem země.

Společné texty795

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.
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 Zbožní spatří jeho tvář.  Rád má spravedli- vé skutky.



 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán.
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O svatých mužích

Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 82*
(Mt 25, 21)

   T         S Ú     ²
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Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého pána.
III a

8

Chorální antifona o řeholníkovi je na str. 805.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Služebníku dobrý a věrný, || pojď se radovat se svým Pánem.

O více svatých:

A.

Byli věrní až do smrti || a obdrželi od Pána za odměnu život.

O řeholníkovi:

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný.
nebo: Bůh žehná těm, kdo ho oslavují || v bratrském společenství.
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.

O vychovateli:

A.

Nechte děti přicházet ke mně, || neboť takovým patří Boží
království.

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.

Společné texty797

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.
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.

798

O svatých mužích

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 texty799

O SVATÝCH ŽENÁCH
Psalmodie

Jako slunce, jež vychází na horách Páně,
je krása dobré ženy ve spořádaném domě.

AG 106*
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Tvá služebnice, Pane, || se raduje z tvé spásy.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

A. Tvá služebnice, Pane, || se raduje z tvé spásy.
A.2. Jak jsou pevné základy na skále, || tak jsou Boží přikázání v srdci
svaté ženy.

800

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

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

Jak jsou pevné základy na skále, || tak jsou Boží přikázání v srdci
svaté ženy.
A.3. Ruka Páně ji posilovala, || proto bude požehnaná na věky.
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 svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

  U     S  K    T          8
S  icut sol óri-ens mundo in altíssimis De-i, sic mulí-eris bonæ
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Pokud
   seantifona
   EB   EB 
A. Ruka Páně ji posilovala, || proto bude požehnaná na věky.

Společné texty801
VIIIG

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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 Uvedl ji do svého stánku.  A dal jí přednost přede všemi.
 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Vyvolil.

7

    7

 Vyvolil ji Bůh * a dal jí přednost přede všemi.  Vyvolil.

 H S     S   S    S
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O svatých ženách

Antifona ke kantiku Panny Marie

(Sir 26, 15)
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Darem nad dary je žena svatá a cudná:
všechny odvážené poklady se nevyrovnají zdrženlivosti duše.
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AG 109*
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Chorální antifona o řeholnici je na str. 805.
Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Mé srdce jásá v Pánu, †|| směle otevírám své srdce, | neboť se smím
radovat z jeho pomoci.

O řeholnici:

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, || stokrát víc
dostanete a za podíl budete mít život věčný.
Nebo: Bůh žehná těm, kdo ho oslavují || v bratrském společenství.
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.

O vychovatelce:

A.

Nechte děti přicházet ke mně, || neboť takovým patří Boží
království.

7
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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.

804

O svatých ženách

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.

Společné texty805
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.

O ŘEHOLNÍKOVI NEBO ŘEHOLNICI
Vše ze společných textů o svatých mužích, str. 793, resp. svatých ženách, str. 799.
Pokud se antifony zpívají chorálně, použije se ke kantiku Panny Marie následující:



Antifona ke kantiku Panny Marie

AG 35*
(Jan 15, 14)
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Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám, praví Pán.
Ig

cit Dóminus.

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

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 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.

808

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.
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 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  V tebe.
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 Zajásám, zaplesám nad tvou láskou.  Nebudu.
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Nebo:
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 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.

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.

810

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.

OBSAH A REJSTŘÍKY
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Abecední seznam svátků

ABECEDNÍ PŘEHLED
SLAVNOSTÍ, SVÁTKŮ A PAMÁTEK
Agáty, panny a mučednice..................................................................... 5. 2.
Alberta Velikého, biskupa a učitele církve...................................... 15. 11.
Alexia a druhů, řeholníků................................................................... 17. 2.
Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.............................. 1. 8.
Alfonse Navarrety, kněze, a druhů, japonských mučedníků.......... 6. 11.
Aloise Gonzagy, řeholníka.................................................................. 21. 6.
Alžběty Uherské, řeholnice............................................................... 17. 11.
andělů strážných................................................................................... 2. 10.
Anděly Mericiové, panny.................................................................... 27. 1.
Anežky České, panny......................................................................... 13. 11.
Anežky Římské, panny a mučednice................................................. 21. 1.
Ansgara, biskupa.................................................................................... 3. 2.
Antonie Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků...................... 12. 6.
Antonína Marie Klareta, biskupa..................................................... 24. 10.
Antonína z Padovy, kněze a učitele církve........................................ 13. 6.
Antonína, opata.................................................................................... 17. 1.
Apolináře, biskupa a mučedníka........................................................ 20. 7.
Augustina z Canterbury, biskupa....................................................... 27. 5.
Augustina, biskupa a učitele církve.................................................... 28. 8.
Barnabáše, apoštola.............................................................................. 11. 6.
Bartoloměje, apoštola........................................................................... 24. 8.
Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků........................................ 15. 2.
Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve........................................... 25. 5.
Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků................. 25. 8.
Benedikta, opata, patrona Evropy...................................................... 11. 7.
Bernarda, opata a učitele církve.......................................................... 20. 8.
Bernardina Sienského, kněze.............................................................. 20. 5.
Blažeje, biskupa a mučedníka............................................................... 3. 2.
Bonaventury, biskupa a učitele církve................................................ 15. 7.
Bonifáce, biskupa a mučedníka............................................................ 5. 6.
Brigity, řeholnice, patronky Evropy................................................... 23. 7.
Bruna, kněze......................................................................................... 6. 10.
Cecílie, panny a mučednice.............................................................. 22. 11.
Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve.............................. 27. 6.
Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy...................... 5. 7.
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