Doba adventní - antifony
Společné
Jakub Pavlík
invitatorium - do 16. prosince
ant. - VI.F



Pojď me, klaň me se Krá li, na kte ré ho če ká me.

ant. - II.D


Klaň me se Kris tu, na še mu Pá nu; on při jde a spa sí nás.
invitatorium - po 16. prosinci
ant. - II.D



 

Pán je blíz ko: pojď me, kla něj me se!

modlitba uprostřed dne
ant. dopoledne - I.D

volně podle AR1912, 210.


Pro ro ci před po ví da li,

že se Spa si tel na

ro dí z Pan ny Ma ri e.

ant. v poledne - II.D


Buď zdrá va, mi lo sti pl

ná! Pán s te bou! Po že hna ná jsi me zi že na mi.

ant. odpoledne - VIII.G



An děl Ga


bri el o zná mil Pan ně Ma ri i, že se má stát mat kou Bo ží ho Sy na,

a ne pře sta ne být pan nou.
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Doba adventní - antifony
Dny doby adventní
Jakub Pavlík

1. neděle adventní
1. nešpory
1. ant. - VII.d (Žalm 141)



Hlá sej te všem ná ro dům: Hle, při jde Bůh, náš Spa si tel.

2. ant. - V.a (Žalm 142)

Kancionál 101A

Hle, přijde Pán a s ním všichni jeho svatí; v ten den zazáří velké světlo. Aleluja.




Ej hle, Hos po din při jde a všich ni sva tí je ho s ním; a bu de v den o nen svět lo vel ké,

a le lu ja.

3. ant. - IV.E (Flp 2)



Pán při jde s vel kou mo cí

a kaž dý člo věk ho u vi dí.

modlitba se čtením
1. ant. - VIII.G (Žalm 1)


Hle, při jde vzne še ný Král s vel kou mo

A le

cí a spa

sí

li di všech ná ro dů.

lu ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 2)





Ra duj se a já


sej, sva té měs to Bo ží: při chá zí k to bě tvůj Král, ne

boj se,
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tvá spá sa je blíz ko.

3. ant. - II.D (Žalm 3)


O čisť me své srd

ce



a spě chej me vstříc na še mu Krá

li:

při

jde





a nic mu ne za brá ní.

ant. ke kantikům vigilie - VIII.G*



Já sej a



ra duj se, si ón ská dce ro,

ne boť hle –

při

chá

zím

a bu du byd let u pro střed te be, pra ví Pán.

ranní chvály
1. ant. - VIII.c (Žalm 63)



V ten den

bu dou pa hor ky oplý vat mla dým ví nem a ho

mlé kem a me dem. A le lu

ry bu dou pře té kat



ja.

2. ant. - I.D (Dan 3-III)
Hory a pahorky budou před Bohem zpívat píseň chvály a všechny lesní stromy budou tleskat rukama, neboť přijde Vládce a
Pán a bude kralovat navěky. Aleluja.



Ho ry a pa hor ky bu dou před Bo hem zpí vat pí seň chvá ly a všech ny les ní stro my
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bu dou tles kat ru ka ma, pro to že při

jde Vlád ce a Pán

a bu de kra lo vat na vě ky.




A

le

lu

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 149)


Hle, při jde ve li ký Pro

rok a ob no ví Je ru za lém. A le lu

ja.

2. nešpory
1. ant. - VIII.c (Žalm 110)



Ra duj se a já

sej, si ónská dce ro, dce ro je ru za lém ská, za

ple sej.



A le lu ja.

2. ant. - VII.a (Žalm 114)



Při

A le lu

jde Kris tus, náš Král, Be

rá

nek, je hož pří chod o hla šo val Jan.



ja.

3. ant. - IV.g (Zj 19)




Hle, při jdu br zy

po dle je ho skut ků.

a bu du va ší od mě nou, pra ví Pán; od pla tím kaž dé mu
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Pondělí 1. týdne
ant. k Benedictus - I.D




Po zved ni o

či,

při chá zí ja ko spa si
ant. k Magniﬁcat - VII.d



An děl Pá

tel,

Je

ru za lé me, a po hleď na moc né ho Krá

le:

a by tě vy svo bo dil.

 
ně


zvěs to

val Pan

ně Ma ri i

a o na po

ča

la

z Du cha sva té ho.

Úterý 1. týdne
ant. k Benedictus - I.D



Vy

ra


zí ra

to

lest z ko ře

ne Jes se, ze mě bu de pl ná


Hos po di no vy slá vy a kaž dý člo

věk u zří Bo ží spá

su.

ant. k Magniﬁcat - VII.a



A le lu

Hle dej te Hos po di na, když je mož né ho na jít, vzý

vej te ho, když je blíz ko!



ja.

Středa 1. týdne
ant. k Benedictus - IV.E




Za mnou při

chá

zí

ně kdo moc něj ší než já;

je mu ne

jsem ho

den
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a ni roz vá zat ře mí nek u o pán ků.
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Ze Si ó nu vy jde na

u ka, z Je

ru za lé ma Hos po di no vo slo vo.

Čtvrtek 1. týdne
ant. k Benedictus - IV alt.A



A le lu

Vy hlí žím Pá


na, své ho spa si te le,

a če kám na ně ho,

ne boť už je blíz ko.

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D

 


Po žeh na

ná jsi me zi že na mi a po žeh na ný plod

ži vo ta tvé ho.

Pátek 1. týdne
ant. k Benedictus - VII.d



A le lu

Syn Bo

ží se sta ne člo vě kem a za sed ne na krá lov ský trůn své ho před ka Da vi da.

ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Z E gyp ta jsem po vo lal své ho Sy na: při jde, a by spa sil svůj lid.

Sobota 1. týdne
ant. k Benedictus - VI.F


Ne

boj se, li de Bo


ží: Při chá zí k to bě tvůj Pán. A le lu ja.



7

2. neděle adventní
1. nešpory
1. ant. - IV.g (Žalm 119-Nun)



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 spá su.

2. ant. - VII.d (Žalm 16)



Vzmuž te se a řek ně te: Náš Bůh při

jde a spa sí nás. A le lu ja.

3. ant. - VIII.G (Flp 2)



Zá kon byl dán skr ze Moj ží še, mi lost a prav da při sla skr ze Je ží še Kris ta.

modlitba se čtením
Antifony jako o 1. neděli adventní, str. 2. Žalm 104-I, 104-II, 104-III.
ranní chvály
1. ant. - I.a




Si ón je na še o pev ně né měs to, Spa si tel je v něm hrad bou a va

lem:

 



o tevř te brá ny, s ná mi je Bůh. A

le

lu

ja.

2. ant. - I.D (Dan 3-II)


Vy všich ni, kdo žíz

ní te, pojď te k vo dám: hle dej te Hos po di na,
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dokud je mož né ho na jít. A le lu ja.

3. ant. - VII.d (Žalm 150)



Hle, náš Bůh při jde s ve li kou mo cí

A le lu

a za

zá

ří

o čím svých slu žeb ní ků.



ja.

2. nešpory
1. ant. - VIII.c (Žalm 110)



Hle, Pán

A le

lu


při jde v ne bes kých ob la cích s ve

li

kou mo

cí.

ja.

2. ant. - I.D (Žalm 115)



 

 

  

Hle, Pán jis tě při jde, če kej na něj, i když pro dlé vá, při jde a nic mu ne za brá ní.



 

A le lu ja.

3. ant. - I.D (Zj 19)


Pán je náš zá ko no dár ce, Pán je náš král, on při jde a spa sí nás.
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Pondělí 2. týdne
ant. k Benedictus - VIII.G



Pán ří ká: Ob rať te se, ne boť se při blí ži lo ne bes ké krá lov ství. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.a
Hle, přichází Král, Pán země, on sám zlomí jho naší poroby.





Hle, při chá zí Král, Pán ze mě, on sám zlo mí jař mo na ší po ro by.

Úterý 2. týdne
ant. k Benedictus - VIII.G*



Já sej a



ra duj se, si ón ská dce ro,

ne boť hle –

při

chá

zím

a bu du byd let u pro střed te be, pra ví Pán.
ant. k Magniﬁcat - I.D



Hlas vo

la

jí

cí ho na

pouš ti:

Při prav te ces tu Pá nu,




vy rov nej te stez ky na še mu Bo hu.

Středa 2. týdne
ant. k Benedictus - VIII.G
Bude sedět na Davidově trůnu a bude vládnout po všechny věky. Aleluja.



Bu de

se

dět

po všech ny vě ky. A le lu

na Da vi do vě

trů


nu

a

vlád

nout

ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Bu deš zno vu zbu do vá no, Bo ží měs to,


a u

vi díš spra ved li vé ho,
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kte rý k to bě při jde.

Čtvrtek 2. týdne
ant. k Benedictus - III.g



Já ti po má hám, pra ví Hos po din, jsem tvůj vy ku pi tel,

Iz ra e lův Sva tý.

ant. k Magniﬁcat - II.D




Po mně při jde ten,

roz vá zat o

kte rý byl dří

ve než já;

je mu ne jsem ho den

pán ky.

Pátek 2. týdne
ant. k Benedictus - I.a


Řek ně te ma lo my sl ným: Vzmuž te se, ne boj te se, při chá zí Pán,



náš Bůh.

ant. k Magniﬁcat - VII.a
S radostí budete čerpat vodu z pramemů spásy.



 
S ra

dos tí bu de te vá

žit vo

du

 
z pra me mů

spá

sy.

Sobota 2. týdne
ant. k Benedictus - IV.E




Hos po din po zved ne svou ko rou hev ne zi ná ro dy

roz ptý le ný Iz

ra

el.

a shro

máž dí
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3. neděle adventní
1. nešpory
1. ant. - IV alt.A (Žalm 113)



Je ru za lé me, ra duj se ve li kou ra dos tí, při

chá

zí k to bě tvůj Spa

si tel.



A le lu ja.

2. ant. - IV alt.d (Žalm 116-II)



  

Jsem už blíz ko, pra ví Pán, má spra ve dl nost ne ní da le ko, má spá

sa

na se be ne dá če kat.
3. ant. - II.D (Flp 2)




Po šli, Bo

že, Be

rán ka, vla da ře ze

mě,

od

pouš tě

až k ho ře si ón ské dce ry.
modlitba se čtením
Antifony jako o 1. neděli adventní, str. 2. Žalm 145-I, 145-II, 145-III.
ranní chvály
1. ant. - I.f (Žalm 93)





Pán při

jde, ne dá se za dr žet, a by vy ne sl na

svět

lo





vě ci skry té do sud v tem no tách

A

le

lu



ja.

a

u

ká

že se všem

ná ro dům.
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2. ant. - VIII.G (Dan 3-III)




Kaž dá ho

ra

a kaž dý pa ho rek ať je srov nán; kde je co kři

vé ho,


ať je na rov ná no, ces ty hr bo la té ať se u hla dí. Přijď,

A le lu

Pa ne, a ne pro dlé vej.

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 148)



Ze Si ó

A le

nu vze jde má spá sa

a v Je

ru za lé mě bu du o

sla ven.



lu ja.

2. nešpory
1. ant. - VIII.c (Žalm 110)



Hle, Pán při jde, za sed ne me zi kní ža ty na trůn slá vy.

2. ant. - IV alt.A (Žalm 111)



Pán



Ať z hor vy trysk ne ra dost a z pa hor ků spra ve dl nost; při chá zí svět lo svě

ta,

slá vy.

3. ant. - II.D (Zj 19)


Žij me spra ved li vě a zbož ně

pří

chod na še ho Pá na.

a při tom o če ká vej me v bla že né na

dě ji
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Pondělí 3. týdne
ant. k Benedictus - VII.d



Z ne be při jde Vlád ce a Pán, má v ru ce krá lov skou moc a vlá du.

ant. k Magniﬁcat - VII.a




Bla ho sla vit mě bu dou všech na po ko le

ní,

ne boť Bůh shlé

dl

na svou ne pa tr nou slu žeb ni ci.

Úterý 3. týdne
ant. k Benedictus - IV.E




Vzchop se, Je ru za lé me, a po vstaň, roz lom jař

mo, kte ré tě zo tro ču je,

dcero si ón ská.

ant. k Magniﬁcat - VII.a



A le lu


Dří ve než spo lu za ča li byd let, u ká za lo se, že Ma ri a po ča la z Du cha sva té ho.

ja.
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Středa 3. týdne
ant. k Benedictus - II.D


Těš te můj ná rod, ří ká Pán, váš Bůh.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



Ty jsi, Pa ne, ten, kte rý má při jít, ten, od kte ré ho če

ká me, že spa sí svůj lid.

Čtvrtek 3. týdne
ant. k Benedictus - VIII.c



Vstaň už, vstaň, ob lék ni sí

lu, Hos po di no va pa

že.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Ra duj te se s Je ru za lé mem a já

sej te nad

ním, všich ni, kdo ho mi lu je te.

Pátek 3. týdne
ant. k Benedictus - III.a



Jed

nej te po dle prá va a spra ve dl nos ti, ne boť se již blí ží spá sa.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



To je svě dec tví, kte ré vy dá val Jan: Ten, kte rý při jde po

byl dří ve než já.

Sobota má vždy texty z příslušného dne v předvánočním týdnu.

mně,
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4. neděle adventní
1. nešpory
1. ant. - IV.E (Žalm 122)



Hle, při

A le lu

jde ten, po němž tou ží všech ny ná ro dy, a Bo ží dům se na pl ní slá vou.



ja.

2. ant. - III.a (Žalm 130)



Přijď,

Pa

ne, a ne pro dlé vej; za hlaď hří chy své ho li du.

3. ant. - II.D (Flp 2)


Hle, při šla pl nost ča



su: Bůh nám po slal své ho Syna.

modlitba se čtením
Antifony jako o 1. neděli adventní, str. 2. Žalmy 24, 66-I a 66-II.
ranní chvály
1. ant. - IV alt.A (118)



Za trub te na Si ó nu, při blí žil se den spá sy: Pán při

chá zí. A le lu ja.

2. ant. - VII.d (Dan 3-II)



Pán při chá zí, jdě te mu na


pro

ti: By la mu dá na ve li ká moc

a je ho krá lov ství ne bu de mít kon ce, on je Bůh sil

A le

ný, Vlád

ce, kní že po ko je.



lu ja.

3. ant. - I.D (Žalm 150)



Tvé vše


A le

lu ja.

moc né Slovo, Bo že,

se

stou pí z krá lov ské ho trů

nu z ne be.
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2. nešpory
1. ant. - VII.c (Žalm 110)



Po hleď te, jak slav ný je Pán; při chází na

svět a při ná ší spá su.

2. ant. - VIII.G (Žalm 112)




Co je kři vé ho, ať je na rovná no, ces ty hr bo la té ať se u hla dí. Přijď,

a ne pro dlé vej. A le lu

Pa ne,

ja.

3. ant. - VI.F (Zj 19)




Je ho vla dař ství se roz ší ří a po

koj, kte rý při

ne se, bu de tr vat na vě ky.

A le lu ja.
Férie 4. adventního týdne mají texty z příslušných dnů v předvánočním týdnu.
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Doba adventní - antifony
Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus A
Jakub Pavlík

1. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - II.D


Bdě

te, pro to že ne

ví te, kte rý den váš Pán

při jde.

ant. k Benedictus - I.f




Kdy by hos po dář vě děl, v kte rou noční do bu při jde zlo děj, jis tě by byl vzhů ru

a ne do vo lil by mu pod ko pat se do domu.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Duch sva tý na te be se stou pí, Ma ri

A le lu

a: Ne

boj se, poč neš Bo ží ho Sy na.



ja.

2. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - IV.E



Ob rať te se, ne boť se při blí ži lo ne bes ké krá lovství.

ant. k Benedictus - I.D



Hlas vo

la jí cí ho na pouš ti: Připrav te ces tu Pá nu, vy rov nej te mu stez ky.

ant. k Magniﬁcat - I.D




Já vás křtím vo

dou, a by ste se ob rá ti li,

je moc něj ší než já; on vás bu de křtít

a le ten, kte rý má při jít,

Du chem sva tým a oh něm.
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3. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - VIII.c




Ob rať te se ke mně, ne boť já jsem Bůh a ni kdo ji

kaž dé

ný! Pře de mnou po

klek ne

ko le no.

ant. k Benedictus - VIII.G
Jan slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme
čekat jiného?




Jan sly šel ve vě ze ní o Kris to vých či

s do ta zem: Ty

nech. Po slal te dy k ně mu své u čed ní ky

jsi ten, kte rý má při jít, ne bo má me če kat ji

né ho?

ant. k Magniﬁcat - IV.g




Jdě te

a o znam te Ja no vi, co vi

chu dým se hlá

sá

dí te: sle pí vi

ra dost ná zvěst. A le lu

dí, mrt ví vstá va jí,

ja.

4. neděle adventní
ant. k Benedictus - VII.b



kte ré



Jo se fe, sy nu Da vi dův, ne boj se k so bě vzít svou man žel ku Ma ri i; vždyť dí

po

ča

la, je z Du cha sva té ho. A le lu

ja.

tě,
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Doba adventní - antifony
Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus B
Jakub Pavlík

1. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - VIII.G*





Hle, Pán

na pl ňu je ce

při

chá

zí

zda

le ka,

je ho slá

va

lý svět.

ant. k Benedictus - IV.E




Bdě te, pro to že ne ví te, kdy při jde pán do mu, zda li na ve čer ne bo o půl no ci

 

ne bo za ku ro pě ní ne bo rá no.
ant. k Magniﬁcat - II.D




Ne boj se, Ma ri a, ne boť jsi na lez la mi lost u Bo ha: Poč

A le lu

neš a po rodíš sy na.

ja.

2. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - I.a





Hle, já po sí lám své ho pos la před te bou, on ti při pra ví ces tu.

ant. k Benedictus - II.D


Jan Křti tel hlá sal křest po ká ní, a by by ly od puš tě ny hří chy.
ant. k Magniﬁcat - IV.E


Za mnou při

chá

 

zí moc něj ší než já;

 

a roz vázal mu ře mí nek u o pán ků.


ne jsem ho den, a bych se se hnul
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3. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - II.D




Byl člo věk po sla ný od

Bo ha, jme no val se Jan;

při

šel,

a by svěd čil o svět le.
ant. k Benedictus - VII.c



Jan ře

kl: Já jsem hlas vo la jí cí ho na pouš ti: vy rov nej te ces tu Pá nu.

ant. k Magniﬁcat - I.g



Já křtím vo



ten, který má při

dou. Me zi vá

mi sto jí ten, ko ho vy ne

zná te;

jít po mně.

4. neděle adventní
ant. k Benedictus - IV alt.A



An děl Ga bri el byl pos lán k Pan ně Ma ri i, za snou be né s Jo se fem. A le lu

ja.
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Doba adventní - antifony
Adventní neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus C
Jakub Pavlík

1. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - II.D
Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, a tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v
oblaku s velikou mocí a slávou.


Bu dou zna me ní

na slun ci, mě sí ci i hvěz dách, na ze mi úz



a teh dy li dé u vi dí Sy na člo vě ka

s ve li kou mo

při

kost ná ro dů,

chá zet v ob la




ku

cí a slá vou.

ant. k Benedictus - I.D



Vzpřim te se a zdvih ně te hla vu, pro to že se blí

ží va še vy kou pe

ní.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G
Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Aleluja.



 
Bla

ho sla

co ti by lo ře če no od

ve ná jsi, Pan no Ma

Pá na. A le lu

ri

a, tys u vě ři la, že se spl

ní,



ja.

2. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Přijď, Pa ne, a na plň nás svým po ko jem, a bu de me se ce lým srd cem ra do vat.

ant. k Benedictus - VIII.G



Jan, syn Za cha ri á šův, u sly šel na pouš ti Bo ží slo vo a hlá sal křest po ká ní,

a by by ly od puš tě ny hří chy.
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ant. k Magniﬁcat - I.D




Kaž dé ú

do lí ať je za sy pá no, kaž dá ho

kaž dý člo

věk

u zří Bo ží spá

ra a kaž dý pa ho rek srov nán;

su.

3. neděle adventní
ant. k Magniﬁcat - I.a





Kdo má dvo je ša ty, ať se roz dě lí s tím, kdo ne má žád né; a kdo má ně co k jíd lu,



ať jed ná stej ně.



ant. k Benedictus - VII.d





Já vás křtím vo

dou. Při chá zí však moc něj ší než já; on vás bu de křtít

Du chem sva tým a oh něm.
ant. k Magniﬁcat - VII.a



a pše

Jan ří

ni



kal: Při chá zí moc něj ší než já, a by pro čis til o bi lí na svém mla tě

ci u lo žil na sýp ce.

4. neděle adventní
ant. k Benedictus - VIII.G*



Ma ri a ve

šla do Za cha ri á šo va do mu a po zdra vi la Alž

bě

tu.
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17. prosince
ant. k Benedictus - II.D


Věz te, že Bo ží krá lov ství je blíz ko. A men, pra vím vám, ne dá se za dr žet.
ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 205.

Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno:
přijď a nauč nás cestě rozumnosti!




Ó

Moud

ros

ti, ty vy chá zíš z úst Nej vyš ší ho, roz pí

náš se


od jed no ho kon ce svě ta k dru hé mu,

přijď a na uč nás

ty moc ně a mír ně ří

díš všech no:



ces tě ro zum nos ti!

18. prosince
ant. k Benedictus - I.g











 

Bdě te a při prav te své srd ce, ne boť Pán, náš Bůh, je už blíz ko.

ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 206.

Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď
nás s velikou mocí!




Ó

A

dó

naj, vůd ce Iz ra e lo va domu, ty ses zje vil Moj ží šo vi


v oh ni ho ří cí ho ke

s ve li

kou mo cí!

ře

a dals mu zá kon na Si na ji: přijď a vy svoboď nás
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19. prosince
ant. k Benedictus - I.D



Spa si tel svě ta vy



ja ko déšť na

jde ja ko slun ce

a se stou pí do lů na Pan

ny



trá vu. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 206.

Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď
nás, už neprodlévej!




Ó

ko

ře ni Jes

se,

ty sto

jíš ja ko zna me ní ná ro dům,


před te bou zmlk nou ús ta krá

přijď a vy svoboď nás,

už

lů

a ná ro dy tě bu dou vzý vat:



ne pro dlé vej!

20. prosince
ant. k Benedictus - IV alt.A



An děl Ga bri el byl pos lán k Pan ně Ma ri i, za snou be né s Jo se fem.

ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 206.

Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře; přijď a vyveď
ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!




Ó

klí či Da

vi

dův

a

žez

lo Iz ra e lo va do mu,


když ty o

te vřeš, ni kdo už ne za vře,

přijď a vy veď ze ža lá

a

ve stí nu smr ti!

ře spou ta né

když ty za vřeš, ni kdo ne o te

ho, kte rý se dí v tem no

tě

vře;
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21. prosince
ant. k Benedictus - IV.g



Při prav te se na set ká ní s Pá nem, při jde už za čty ři dny.

ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 207.

Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!




Ó

Vý

přijď a o svěť ty,



cho de, ja se svět la věč né ho a slun ce spra ve dl nos ti:

kte ří ži jí v tem no

tě

a

ve stí nu smr ti!

22. prosince
ant. k Benedictus - I.D



Jak mi le za


zněl tvůj po zdrav v mých u

po hnu lo v mém lů ně. A le lu

ších, dí tě se ži vě a ra dost ně



ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 207.

Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi
utvořil z hlíny!




Ó

Krá li ná ro dů, tou žeb ně o če ká va ný, ty jsi ná rož ní ká men,

kte rý spo ju je Bo ží lid vjed no: přijď a spas člo

vě

ka,

kte ré hos u tvořil z hlí ny!

23. prosince
ant. k Benedictus - II.D


Ny ní se spl ni lo všech no, co ře kl an děl o Pan ně Ma ri i.
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ant. k Magniﬁcat - II.D

volně podle AR1912, 208.

Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!




Ó

E ma nu

e

li,

krá

li náš a

zá

ko no dár ce,


na te be če

Pa

ka jí ná ro dy,

a bys je za

chrá nil: přijď a dej nám spá

su,



ne, náš Bo že!

24. prosince
invitatorium
ant. - VII.a





Dnes po zná te, že při jde Pán, a zít ra u vi dí te je ho slá vu.

ranní chvály
1. ant. - II.D


A ty, Bet

lé





me v jud ské ze

mi, ne jsi vů

bec nej

men ší,



 
pro to že z te be vy jde vlád

ce, kte rý bu de pa no vat mé mu iz ra el ské mu li du.

2. ant. - VII.c



Zdvih ně te hla vu, pro to že se blí ží va še vy kou pe

3. ant. - VII.c



ní.

 

Zít ra k vám při jde spá

sa, pra ví Hos po din, Bůh zá

stu pů.

resp. - VI




℟. Zí tra bu de zni čena ne pravost ze

mě; * při blí ži

lo se na še vy kou pe ní.




℣. Bude nad námi vlád nout Spa si tel svě ta; * ℟. při blí ži

lo se na še vy kou pe

ní.
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Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

ant. k Benedictus - VIII.G



Na pl nil se čas, kdy mě la Pan na Ma ri a po ro dit své ho pr vo ro ze né ho sy na.
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pondělí
1. ant. - III.a
Hle, přijde Pán, Král králů země; blažení, kdo jsou připraveni na setkání s ním.





Hle, při jde Pán,

Král krá lů ze

mě; bla ze těm, kdo jsou při pra ve ni



na set ká ní s ním.
2. ant. - I.f




Zpí vej te Hos po di nu pí seň no vou, chval te ho po ce lé ze mi.

3. ant. - II.D



 

Na lez ne Syn člo vě ka na ze mi ví ru,

až

při

jde?

úterý
1. ant. - VIII.c



Hos po din se

stou pí ze své ho sva té ho síd la, při jde spa sit svůj lid.

2. ant. - I.a




Si ón je na še o pev ně né měs to, Spa si tel je v něm hrad bou a va





lem:



o tevř te brá ny, s ná mi je Bůh. A

le

lu

ja.

3. ant. - VIII.c



Kéž se po zná na zemi, jak jed náš, kéž po zna jí všech ny ná ro dy, jak za chra ňu ješ.

29

středa
1. ant. - II.D

 



  

Vše mo hou cí Pán

při jde ze Si ó nu

a za chrá ní svůj lid.

2. ant. - I.f



Pro lás ku k Si

ó nu ne bu du ml

čet, do kud ne vzej de svět

lo




je ho Spra ved li vé ho.

3. ant. - I.D




Duch Pá



ně je na

de mnou, po

slal mě, a bych při

ne sl chu dým

 

ra dost nou zvěst.

čtvrtek
1. ant. - IV alt.A



K to bě, Pa ne, po zve dám svou du

ši, přijď a vy svo boď mě, k to bě se u

tí kám.

2. ant. - IV alt.A
Pane, odměň ty, kdo v tebe doufají, tvoji proroci ať se ukáží jako spolehliví.



Pa ne, od měň ty, kdo v te be dou fa jí, tvo ji pro ro ci

3. ant. - VIII.G





 

Pa ne, o brať k nám svou tvář, přijď už a ne pro dlé vej.

ať se u ká ží spo leh li ví.
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pátek
1. ant. - VII.d





Ze

Si

je ho jmé no je sva
2. ant. - I.g



ó nu

při

jde ten, kte rý má kra

vat,

té.


Vy

lo



tr vej te a u vi dí te, že vám Pán

při jde na po moc.

3. ant. - I.g



Vy hlí žím Pá na, če kám na Bo ha, své ho Spa si te le.

sobota
1. ant. - III.a





Bůh při chá zí


z vý sos ti, bu de zá

řit

ja ko slun ce.

2. ant. - V.a



Ro su dej te, ne be sa, shů ry, ob la ka, spusť te déšť prá va; ať se o

tev ře ze

a zplo dí spá su.
3. ant. - IV.g


Při prav me se na set ká ní s Pá nem, ne boť už při

chá zí.

datum: 29.12.2021
licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
projekt: In adiutorium - noty k liturgii hodin (http://www.inadiutorium.cz)
sazba programem LilyPond 2.19.83 (http://lilypond.org)

mě



