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Kde mám hle dat Je
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hře šit

Kde mám hledat Ježíše,
jehož jsem ztratila,
kdo ví, pověz a netaj,
hřešit jsem přestala.



je hož jsem ztra ti

jsem pře sta

la,

la.

Jaká radost veliká
pro mne ted’ nastala,
když jsem Ježíše svého
v zahradě viděla.

Zemdlená jsem svou láskou
hledajíc Milého,
po městech a krajinách
nenalézám jeho.

Když mám tebe, všecko mám,
nespustím se tebe,
ó Ježíši, choti můj,
zůstanu u tebe.

Neb svou mysl nikterak
utišit nemohu,
pokud Krista Ježíše
smutná nenaleznu.

Pro tebe svět opustím,
marností se zbavím,
rozkoší všech zanechám,
tebe se přidržím.
2

Ž ALMY
VIII.c
1. ant.

         
Je žíš ře kl Ma

Ko ho hle



ri



 

 

i: * Že no, proč plá češ?



dáš?















Žalm 122
Zaradoval jsem se, když mi řekli: * "Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už stojí naše nohy * v tvých branách, Jeruzaléme!
Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, * jak to zákon přikazuje
Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: * at’ jsou v bezpečí, kdo tě milují,
at’ vládne mír v tvých hradbách, * bezpečnost v tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Žalm 127
Když nestaví dům Hospodin, * marně se lopotí, kdo ho stavějí;
když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.
Marné je časně vstávat, † dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; * nebot’ svým miláčkům dává ho ve spánku.
Hle, Hospodinovým darem jsou synové, * odměnou je plod lůna.
Čím jsou bojovníku šípy v ruce, * tím jsou synové z mladých let.
Št’astný muž, který jimi naplnil svůj toulec; * nepřijdou do hanby,
když se budou v branách soudit s protivníky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Ef 1, 3-10
Bud’ pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, * on nás
zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyt’ v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, * abychom byli
před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, * abychom byli přijati
za jeho děti skrze Ježíše Krista.
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, * nebot’
skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, * odpuštění hříchů pro jeho
nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil * s veškerou moudrostí a prozíravostí:
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, † jak se mu to líbilo * a jak
si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy: * že sjednotí v Kristu vše, co je na
nebi i na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

5

K RÁTKÉ ČTENÍ A RESPONSORIUM
Řím 8, 28-30
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo
jsou z Boží vůle povoláni. Nebot’ 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.
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Lk 1, 46-55
Velebí * má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * nebot’ shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho
bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil 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 předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
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 ROSBY
Ježíš neopouští ty, kdo v něho doufají; proto ho pokorně prosme:
Synu Boží, vyslyš nás.
Kriste, náš Pane, tys naše světlo, osvět’ svou církev,
— aby hlásala národům veliké tajemství lásky, která se nám v tobě
zjevila.
Ochraňuj kněze i ostatní služebníky své církve,
— když káží jiným, at’ sami věrně konají tvou službu.
Tys zjednal svou krví světu mír,
— odvrat’ hřích nesvornosti a metlu války.
Bohatstvím své milosti pomáhej manželům,
— aby dokonaleji zobrazovali tajemství tvé církve.
Prokaž všem zemřelým milosrdenství a odpust’ jim hříchy,
— aby se radovali mezi tvými svatými.
Otče náš.
Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA
Bože, tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalénu, aby jako první
zvěstovala jeho učedníkům radostné velikonoční poselství;
na její přímluvu dej, at’ i my hlásáme vzkříšeného Krista a jednou ho
spatříme ve věčné slávě.
Nebot’ on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny
věky věků.
Z ÁV ĚR
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℟. A men.
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