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1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 113)




Ma ri

a

a

Jo

a by ho před sta vi li Pá

sef



při nes li Je ží še do Je ru za lé ma,

nu.

2. ant. - VII.a (Žalm 147)





  

 

Při prav svou kom na

tu, Si

ó

ne,

a při jmi Kris

ta,

 
věč

né ho krá

le.

3. ant. - III.g (Flp 2)



 
Bla

vy ku pi te



že ný jsi, spraved li vý Si me o

le své

ne, tys dr žel v ná ru čí Kris ta Pá na,

ho li du.

resp. - VI




℟. Hos po din u ve dl ve známost svou spá su, * kte rou při pravil pro všech ny náro dy.


℣. Všech ny kon

či ny ze

mě

u zře ly spá su na še ho Bo

ha, *




℟. kte rou při pravil pro všech ny ná ro dy. Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

ant. k Magni cat - II.D


Sta řec dr

ží v ná

 

ru čí dí tě

a vi

Pan na se kla ní Bo ží mu Sy nu, kte ré ho po ro di la.





dí v něm své ho Spa si te le.



2
invitatorium
ant. - I.D




Do své ho chrá mu při chá zí Pán,


vlád ce moc

ný:

pojď





me,




klaněj me se!
modlitba se čtením
1. ant. - VIII.G* (Žalm 2)



Tento je u sta no ven k pá du a k po vstá ní mno hých v Iz ra e

li.

2. ant. - VIII.G* (Žalm 19A)



Vstaň,



roz sviť se, Je ru za lé me, ne boť vze

a Hos po di no va ve leb nost

zá

šlo tvé

svět

lo

ří nad te bou.

3. ant. - IV.g (Žalm 45)



Ra duj se a ple sej, no vý Si

ó ne: při chá zí tvůj král, je po kor ný a ti chý,



a při ná ší spásu.
ranní chvály
1. ant. - VII.a





Si me on byl člo věk spraved li vý a bo haboj ný, o če kával po tě še ní Iz ra e

a byl v něm Duch sva

tý.

2. ant. - I.a


Si me on vzal dí tě do ná ru

čí

a ve

le bil Bo

ha.

le

3
3. ant. - VII.a



Pán je svět lo ná

ro

dů, Pán je slá

va své ho li

du.

resp. - VI





℟. Zdvih ně te, brá ny, své klen

by, *

ať

ve

jde král slá

vy.




℣. Zvyš te se, prasta ré vcho dy, * ℟. ať ve

jde král slá vy. Sláva Ot

ci i Sy

nu



i Du chu sva té mu.
ant. k Benedictus - VIII.G



Když ro di če při nes li dí

a ve

tě Je ží še do

chrámu, vzal ho Si me on do ná ru

čí



le bil Bo ha.

2. nešpory
1. ant. - II.D (Žalm 110)


Od Du cha sva

do kud ne u vi

té

dí Pá

ho by lo Si me o no vi zje

ve no, že ne u zří

  
smrt,

 

no va Me si á še.

2. ant. - II.D (Žalm 130)


Při nes li Hos po di nu svou o

  

běť, jak to před pi so val Zá kon: pár hrd li ček

ne bo dvě ho lou ba ta.
3. ant. - I.D (Kol 1)



Mo je o

 
či u vi dě ly tvou spá su, kte rou jsi při pravil pro všech ny ná ro dy.

4
Responsorium jako v prvních nešporách, str. 1
ant. k Magni cat - IV.E


Pan

a by ho za

na Ma

svě ti

ri

a



la Hos po di

po znal v dí tě ti slí be né ho Me si á



při nes la Je ží še do

chrá

mu,

nu; Si me on byl na pl něn Du chem sva tým,

še a ve

le

bil Bo

ha.
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