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Kantika z evangelií

K ANTIKA

Z EVANGELIÍ

Zachariášovo kantikum
(Benedictus)
Lk 1, 68-79
bud’ Hospodin,
P
Bůh Izraele, * nebot’ navštívil a vykoupil svůj lid.
OCHVÁLEN

Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka
Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy
svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, † rozpomenul se na svou
svatou smlouvu, * na přísahu,
kterou se zavázal našemu otci
Abrahámovi:
kantikum Panny Marie
(Magnificat)
Lk 1, 46-55
!!
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má duše HospodiVa namůj *duch
jásá v Bohu,
ELEBÍ

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,

že nám dopřeje, † abychom
mu beze strachu a vysvobozeni
z rukou nepřátel * zbožně a
spravedlivě sloužili po všechny
dny svého života.
–
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, * nebot’ půjdeš před Pánem připravit mu
cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho
Boha, * s kterou nás navštívil
ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí
v temnotě a v stínu smrti, * a
uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci.
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.

!
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Invitatorium

I NVITATORIUM
1. a 3. neděle



j

I.D
ant.

Pojď me, já





sej me Hos po di nu,


        
       
o

sla vuj me ská lu své spá sy. A le

lu

ja.

2. a 4. neděle

  
       



Pojď me, klaň me se Hos po di
nu;

            
  


I.D
ant.

jsme je



ho lid

a stád ce je ho past vy,

    
a le

lu

ja.

Žalm invitatoria zpívá kantor, chór opakuje antifonu po každé
strofě.
Žalm 95
, jásejme HospodiP
nu, * oslavujme Skálu své
spásy,
OJ ĎME

předstupme
před
něho
s chvalozpěvy * a písněmi mu
zajásejme!
–
Nebot’ veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy.

V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyt’ on je
učinil, * i souš, kterou zhnětly
jeho ruce.
–
Pojd’me, padněme, klaňme
se, * poklekněme před svým
tvůrcem, Hospodinem!
Nebot’ on je náš Bůh * a my
jsme lid, který pase, stádce ve-

Invitatorium

dené jeho rukou.
–
Kéž byste dnes uposlechli
jeho hlasu: † »Nezatvrzujte svá
srdce jako v Meribě, * jako
tehdy v Masse na poušti,
kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli
mé činy.
–
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Čtyřicet let mi bylo protivné
ono pokolení; † řekl jsem: Je
to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
Proto jsem přísahal ve svém
hněvu: * Nepřijdou na místo
mého klidu!«
Sláva Otci.
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1. týden žaltáře

Neděle 1. týdne
První nešpory
Ž ALMY

         


   

VII.a
1. ant.

Hos po di ne, slyš můj hlas, ja

       
 

ko ka di dlo

ať k to bě stou pá má mo dlit ba.
je to laskavost, * když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
Neodmítne ho má hlava, *
avšak pod tíží jejich zloby stále
se budu modlit.
–
U skály byla propuštěna jejich knížata, * slyšela, jak laskavá byla má slova.
Jako když se oře a vláčí půda, * jejich kosti byly rozmetány u jícnu podsvětí.
–
K tobě, Hospodine, Pane, se
obracejí mé oči, * k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!
Zachraň mě před léčkou,
kterou mi nastražili, * před tenaty pachatelů křivd.
Sláva Otci.

Žalm 141, 1-9
, volám k tobě,
H
pospěš mi na pomoc, *
slyš můj hlas, když k tobě voOSPODINE

lám.
Má modlitba at’ je před tebou jako kadidlo, * mé zvednuté dlaně jako večerní obět’.
–
Postav, Hospodine, stráž
k mým ústům, * hlídku k bráně mých rtů.
Neskloň mé srdce ke
zlému, * abych se nedopouštěl zločinů,
abych s pachateli bezpráví *
nejídal jejich vybraná jídla.
Když mě udeří spravedlivý,
II.D
2. ant.

               

Tys mé

ú

to

         
můj ú

děl v ze mi ži vých.

čiš tě, Hos po

di

ne,

Neděle

Žalm 142
k Hospodinu voH
lám, * hlasitě Hospodina
zapřísahám.
LASIT Ě

Vylévám před ním svou starost, * svou tíseň mu vypravuji.
–
Když můj duch ve mně
chřadne, * ty znáš mou cestu.
Na stezce, po níž kráčím, *
mi nastražili léčku.
Hledím napravo a vidím, *
že nikdo nemá na mě ohled.
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Nemám se kam utéci, * nikdo se nestará o můj život. –
Volám k tobě, Hospodine, †
říkám: Tys mé útočiště, * můj
úděl v zemi živých.
Všimni si mého nářku, *
vždyt’ jsem tak zbědovaný.
Vysvobod’ mě od těch, kdo
mě pronásledují, * jsou silnější
než já.
–
Vyved’ mě ze žaláře, * abych
chválil tvé jméno.
Obklopí mě spravedliví, * až
se mě ujmeš.
Sláva Otci.

  
     
  

VIII.G
3. ant.

Pán Je

žíš se po


            
pro to ho ta ké Bůh

ní

žil,



po vý šil na vě ky.

kantikum
Flp 2, 6-11
Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal
na sebe přirozenost služebníka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, †
ponížil se a byl poslušný až
k smrti, * a to k smrti na kříži.

–
Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno,
takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě
Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci.
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1. týden žaltáře

R ESPONSORIUM
IV
resp.




℟: Jak čet

      
Hos





ná

jsou tvá dí

          

po di ne, * vše chno jsi mou

æ
℣: Ze mě je

pl

la,



ná

dře u

æ
tvé

ho tvor

či nil.

æ



stva,

         
℟: vše chno jsi mou dře u

či nil. Slá va Ot ci i Sy nu

      
i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.
Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim invitatorium, str. 4.
Ž ALMY
I.D2
1. ant.

      

  
 

Bo že, ty jsi můj Bůh, snaž ně tě hle

    

A le

lu ja.

dám.

Neděle

Žalm 63, 2-9
!

, ty jsi můj Bůh, *
Bmásnažně
tě hledám,
duše po tobě žízní,
OŽE

prahne po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve
svatyni, * abych viděl tvou moc
a slávu.
Vždyt’ tvá milost je lepší než
život, * mé rty tě budou chválit.
–
Tak tě budu velebit ve svém
VII.a
2. ant.
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životě, * v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak
tukem a morkem, * plesajícími
rty zajásají ústa,
kdykoli na tebe vzpomenu
na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.
Nebot’ stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých
křídel jásám.
Má duše lne k tobě, * tvá
pravice mě podpírá.
Sláva Otci.


 
            
Ja ko tři mlá

den ci v oh ni vé pe



ci

                  
zpí vej me Bo hu: Po žeh na

ný

jsi, náš Bo že.

    
A

le lu ja.
kantikum
Dan 3-III (57-88)

díla Páně, velebte
Pána, * chvalte a oslavujV
te ho navěky.
ŠECHNA

Nebesa, velebte Pána, * andělé Páně, velebte Pána.
Všechny vody nad nebem,
velebte Pána, * všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
Slunce a měsíci, velebte Pána, * nebeské hvězdy, velebte
Pána.
–
Všechny deště a roso, ve-

lebte Pána, * všechny větry, velebte Pána.
Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
Ledy a sněhy, velebte Pána, * noci a dni, velebte Pána.
Světlo a temno, velebte Pána, * blesky a mraky, velebte
Pána.
–
Země, veleb Pána, * chval a
oslavuj ho navěky.
Hory a vrchy, velebte Pána, * vše, co na zemi roste, ve-
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1. týden žaltáře

leb Pána.
Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které
plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte
Pána.
Všechna zvířata divoká i
krotká, velebte Pána, * lidé, velebte Pána.
–
Izraeli, veleb Pána, * chval a
oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána, *

 

VII.d
3. ant.

            

Sy no vé Si



služebníci Páně, velebte Pána.
Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, * svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, * chvalte a
oslavujte ho navěky.
–
Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, * chvalme a
oslavujme ho navěky.
Na konci tohoto kantika
se nepřipojuje doxologie Sláva
Otci.

ó

nu ať já sa jí

         

nad svým krá

lem. A le

Žalm 149
Hospodinu píseň
Z
novou, * jeho chvála at’ zaznívá ve sboru svatých.
PÍVEJTE

At’ se raduje Izrael ze svého
tvůrce, * synové Siónu at’ jásají
nad svým králem.
At’ chválí jeho jméno tancem, * at’ mu hrají na buben
a na citeru,
nebot’ Hospodin miluje svůj
národ * a pokorné zdobí vítězstvím.
At’ svatí jásají chvalozpě-

lu ja.
vem, * at’ se veselí na svých
–
ložích.
Boží chválu at’ mají v hrdlech * a dvojsečný meč v rukou,
aby vykonali pomstu na
pohanech, * tresty na národech,
aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich
velmože,
aby na nich vykonali určený
soud. * Všem jeho svatým bude
to ke cti.
Sláva Otci.

Neděle
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R ESPONSORIUM

           

III
resp.

℟: Kris te, Sy nu ži vé ho

     

Bo ha, *



  



  

smi luj se nad ná mi. ℣: Ty, kte rý se díš po pra vi ci Ot ce, *

     

      

℟: smi luj se nad ná mi. Slá va Ot ci



i Sy nu

     
i Du chu sva té mu.
Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM , str. 3.
Modlitba uprostřed dne
Ž ALMY
VI.F
1. ant.





            
U
z tí kej me se k Hos po di nu,

je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky. A le lu ja.
Žalm 118-I (1-9)
Hospodina, neO
bot’ je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
SLAVUJTE

Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá na-

věky.«
Necht’ řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«
–
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel
a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl u-
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1. týden žaltáře

dělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je
můj pomocník, * a já vítězně
shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k HospodiVI.F
2. ant.

nu * než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v mocné.
Sláva Otci.

                
Hos po din je má sí



la a sta teč nost.

æ æ
A le lu ja.
II (10-18)

pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je
V
v Hospodinově jménu.
ŠICHNI

!

Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a staVI.F
3. ant.



z

z

Dě ku ji ti, Hos po di ne, že jsi mě vy sly šel.

    
A le lu

tečnost, * stal se mou spásou.
–
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně
zasáhla, † Hospodinova pravice
mě pozvedla, * Hospodinova
pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových
činech.
Hospodin mě sice těžce
ztrestal, * nevydal mě však
smrti.
Sláva Otci.

ja.



!

Neděle

III (19-29)
mně brány spraO
vedlnosti, * vejdu jimi,
abych vzdal díky Hospodinu.
TEV Ř TE

Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel *
–
a stal se mou spásou.
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.
Toto je den, který učinil
Hospodin, * jásejme a radujme
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se z něho!
Hospodine, dej spásu, *
Hospodine, popřej zdaru!
–
Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál
nám světlo. * Seřad’te průvod
s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
–
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Sláva Otci.

V ERŠ





℣: Navěky, Hospodine, trvá tvé slo vo,
℟: od pokolení do pokolení je tvá věr -nost.
Druhé nešpory

Ž ALMY
VII.a
1. ant.

    
       
Hos po din ře

kl mé mu Pá

            
Seď

po mé pra vi ci. A le

Žalm 110, 1-5.7
PáH nu: † »Sed’řeklpo mémému
pravici, *

lu

nu:

ja.

dokud nepoložím tvé nepřátele
za podnož tvým nohám.«

OSPODIN

Žezlo moci ti podává Hos-

14

1. týden žaltáře

podin ze Siónu: * »Panuj
uprostřed svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno
vládnout v posvátném lesku: *
zplodil jsem tě jako rosu před
jitřenkou.«
–
Hospodin přísahal a nebude
toho litovat: * »Ty jsi kněz



per.
2. ant.

navěky podle řádu Melchizedechova!«
Hospodin je po tvé pravici, *
potře krále v den svého hněvu.
Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.
Sláva Otci.

z


Ze mě se za





chvě la před tvá ří Pá ně.

z



   
A le lu ja.
Žalm 114

K

vytáhl Izrael z Egypta, * Jakubův dům
z cizáckého lidu,
stal se Juda Boží svatyní, *
Izrael Božím panstvím.
–
Moře to vidělo a prchlo, *
Jordán se obrátil nazpět,
Hory poskočily jako berani, * pahorky jako jehňata. –
DYŽ

Co je ti, moře, že prcháš, *
Jordáne, že se obracíš nazpět,
hory, proč poskakujete jako
berani, * pahorky, proč skáčete
jako jehňata?
–
Země, třes se před Pánem, *
před Bohem Jakubovým,
jenž mění skálu v bažinu, *
křemen v prameny vod.
Sláva Otci.

             

Pán, náš Bůh
vše mo hou cí,

            

VI.F
3. ant.

se u

jal krá lov ství. A le

lu ja.

           

℣: Ví těz ství, slá va a moc na še mu Bo hu,

Neděle
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℟: A le lu ja.

      

       

℣: ne boť je ho sou dy jsou prav di vé a spra ved li vé.

         
℟℟: A le

lu ja, a le

lu ja.

        

    

℣: Chval te na še ho Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží te, ℟:

           
℣: a kdo se ho bo jí te, ma lí i vel cí! ℟℟:



          

℣: Pán, náš Bůh vše vlád ný se u jal krá lov ství! ℟:

            
℣: Ra duj me se, já sej me a vzdej me mu čest! ℟℟:

          
℣: Ne boť na de šla Be rán ko va svat ba, ℟:

         
℣: je ho ne věs ta se při pra vi la. ℟℟:

            
℣: Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu ℟:

        
℣: po všech ny vě ky vě ků. A men. ℟℟:
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1. týden žaltáře

R ESPONSORIUM
I
resp.

     
       

℟: Po žeh na ný jsi, Bo že, na klen bě ne bes. *

             
Jsi ve le be
ný a pl ný slá vy na vě ky.
             
℣: Po žeh

na

né je tvé slav né sva té jmé no.


                 

℟: Jsi ve le be ný a pl ný slá vy na vě ky. Slá va Ot

          
i Sy nu i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.

ci



Neděle
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Neděle 2. týdne
První nešpory
Ž ALMY
VII.c
1. ant.

   

 æ       
 

Sví til nou mým no hám je tvé slo

vo,

         
Hos po di

ne. A le lu

ja.

Žalm 119-Nun (105-112)
mým nohám je tvé
slovo * a světlem mé stezS
ce.
VÍTILNOU

Přísahám a pevně si umiňuji, * že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.
–
Jsem velmi soužen, Hospodine, * dej mi život podle svého slova.
Sliby mých úst přijmi, Hospodine, * a nauč mě svým rozVIII.G
2. ant.

hodnutím!
–
Můj život je stále v nebezpečí, * ale nezapomínám na
tvůj zákon.
Bezbožníci pro mě nastrojili
léčku, * ale nezbloudil jsem od
tvých nařízení.
–
Mým dědictvím navěky jsou
tvá přikázání, * nebot’ jsou radostí mého srdce.
Přiměl jsem své srdce plnit
tvé příkazy, * trvale a přesně.
Sláva Otci.


    
U te be je hoj

ná ra

dost, Hos po di ne.

    
A le

lu ja.
Žalm 16

Hospodinu: »Ty jsi můj Pán. *
Bez tebe nemám štěstí.«

Bože, nebot’ se
O utíkámmě,k tobě.
† Pravím

K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal

CHRA Ň
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2. týden žaltáře

lásku!
Rozmnožují si útrapy, * kdo
se drží cizích bohů;
nepřidružím svou úlitbu
k jejich úlitbám krve, * přes
mé rty nepřejde ani jejich jméno.
–
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty
mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje, * mám velikou radost ze svého dědictví!
Velebím Hospodina, že mi
byl rádcem, * k tomu mě i za

noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále
na zřeteli, * nezakolísám, když
je mi po pravici.
–
Proto se raduje mé srdce,
má duše plesá, * i mé tělo bydlí
v bezpečí,
nebot’ nezanecháš mou
duši v podsvětí, * nedopustíš,
aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, †
u tebe je hojná radost, * po tvé
pravici je věčná slast.
Sláva Otci.


           
Při Je
ží
šo vě jmé
nu



         
     

VIII.G
3. ant.

mu sí po klek nout kaž dé ko

le no na ne bi i na zemi.

    
A le

lu ja.
kantikum
Flp 2, 6-11

Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal
na sebe přirozenost služebníka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, †
ponížil se a byl poslušný až
k smrti, * a to k smrti na kříži.

–
Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno,
takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě
Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci.

Neděle
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R ESPONSORIUM

VIII
resp.




        

℟: Od vý cho du slun ce až do je ho zá

      
ať je

chvá

le

pa du *



      

no Hos po di no vo jmé no.

℣: Ne be sa vy pra vu



jí


o Bo ží slá


vě.

             
℟: Ať je chvá le

no Hos po di no vo jmé no.

               

Slá va Ot

ci

i Sy nu i Du chu sva té mu.

K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.

Å
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2. týden žaltáře

Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim invitatorium, str. 4.
Ž ALMY
I.f
1. ant.



æ

æ
Po žeh na ný,



kdo

při chá



zí

          
  
v Hos po di

no vě jmé nu. A le lu

Žalm 118
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«
–
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel
a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je
můj pomocník, * a já vítězně
shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v člověka.

ja.

Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v mocné. –
Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je
v Hospodinově jménu.
Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.
–
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně
zasáhla, † Hospodinova pravice
mě pozvedla, * Hospodinova
pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových
činech.

!

!

Neděle

Hospodin mě sice těžce
ztrestal, * nevydal mě však
smrti.
–
Otevřte mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych
vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel *
a stal se mou spásou.
–
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.
Toto je den, který učinil
Hospodin, * jásejme a radujme
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se z něho!
Hospodine, dej spásu, *
Hospodine, popřej zdaru!
–
Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál
nám světlo. * Seřad’te průvod
s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
–
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Sláva Otci.

    
      

VIII.c
2. ant.

Zpí

vej

me chva

lo



zpěv

             
na

še mu Bo hu. A le
kantikum
Dan 3-II (52-57)

jsi, Pane, Bože
P
našich otců, * chvályhodný a svrchovaně velebený
OŽEHNANÝ

navěky.
–
Požehnané je tvé slavné
svaté jméno * a svrchovaně
chvályhodné a velebené navěky.
–
Požehnaný jsi ty ve svém
svatém slavném chrámě *
a svrchovaně chvályhodný a
slavný navěky.
–
Požehnaný jsi ty na svém

lu

ja.

královském trůně * a svrchovaně chvályhodný a velebený
navěky.
–
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na
cherubech, * a svrchovaně
chvályhodný a velebený navěky.
–
Požehnaný jsi ty na klenbě
nebes * a velebený a plný slávy
navěky.
–
Všechna díla Páně, velebte
Pána, * chvalte a oslavujte ho
navěky.
Sláva Otci.
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VI.F
3. ant.



Chval

 
pro

te











Hos

po

di

na



















je

ho

svr

cho

va

nou

ve

leb

nost.





   
A le lu ja.
terou!
Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými
nástroji a flétnou!
–
Chvalte ho zvučnými cimbály, † chvalte ho cimbály
hlučnými! * Všechno, co dýchá, at’ chválí Hospodina!
Sláva Otci.

Žalm 150
Hospodina v jeCH
ho svatyni, * chvalte
ho na jeho vznešené obloze!
VALTE

Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho
svrchovanou velebnost!
–
Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a ciR ESPONSORIUM



VIII?
resp.

℟:

Ve



le





bí

me

 

tě,

Bo







že, *

      

    
  
a vzý vá me tvé jmé no. ℣: Vy pra vu jeme o tvých di vech


                
℟: a vzý vá me tvé jmé no. Slá va Ot

       
i Du chu sva té mu.
Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM , str. 3.

ci

i Sy nu

Neděle
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Modlitba uprostřed dne
Ž ALMY
III.g
1. ant.

    
Hos po

æ din

  





 

mi dá vá pro dlé vat

æ

na svě žích past vi nách. A le lu ja.
Žalm 23
je můj pastýř,
H
nic nepostrádám, * dává
mi prodlévat na svěžích pastOSPODIN

!

vinách,
vodí mě k vodám, kde
si
mohu
odpočinout.
*
Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.
–
I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyt’ ty
jsi se mnou.
VIII.G
2. ant.

Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou
má útěcha.
–
Prostíráš pro mě stůl * před
zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem, *
má číše přetéká.
–
Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.
Sláva Otci.

!
!



              
Slav ný je Bůh a je ho jméno je ve li

ké.

    
A le lu

ja.

Žalm 76-I (2-7)

S

je Bůh v Judsku, *
v Izraeli má veliké jméno.
Jeho stánek je v Salemu, *
jeho příbytek na Siónu.
Tam zlomil blesky luku, *
LAVNÝ

štít, meč a válečné zbraně.

–

Přišels,
Přemocný, v záři
světla * z odvěkých hor.

!

Odvážní byli oloupeni, † spí
svým spánkem, * zemdlely ruce
všem rekům.

!
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Na tvou hrozbu, Jakubův

VIII.G
3. ant.

 



Když



Bůh

Bože, * strnuly vozy i koně.
Sláva Otci.





po vstal





 

k sou du,

      
       
ze mě se zdě si la a zmlk la.
II (8-13)
hrozný. Kdo může před
T
tebou obstát, * když vzplane tvůj hněv?
YS

Z nebe jsi vynesl rozsudek; *
země se zděsila a zmlkla,
když Bůh povstal k soudu, *
aby pomohl všem poníženým
v zemi.
–

A le

lu ja.

Vždyt’ zuřivé Edomsko bude
tě chválit, * kdo zbyli v Ematu,
budou tě slavit.
Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu, * všichni,
kdo jste kolem něho, přineste
dary Hroznému!
On krotí pýchu knížat * a
děsí pozemské krále.
Sláva Otci.

V ERŠ



,

℣: Kéž k tobě přijde mé volání, Hospodi -ne,
pouč mě svým slo
vem.
℟:
Druhé nešpory

Ž ALMY
VII.a
1. ant.

   
    
Kris tus je kněz

na vě ky po dle řá

             
Mel

chi ze

de cho va. A le

lu ja.

du

Neděle

Žalm 110, 1-5.7
řekl mému Pánu: † »Sed’ po mé pravici, *
H
dokud nepoložím tvé nepřátele
OSPODIN

za podnož tvým nohám.«
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * »Panuj
uprostřed svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno
vládnout v posvátném lesku: *
per.
2. ant.
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zplodil jsem tě jako rosu před
jitřenkou.«
–
Hospodin přísahal a nebude
toho litovat: * »Ty jsi kněz
navěky podle řádu Melchizedechova!«
Hospodin je po tvé pravici, *
potře krále v den svého hněvu.
Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.
Sláva Otci.


Bůh

náš

je



na

ne

be







sích,

     

u či nil vše chno, co chtěl. A le lu ja.
Žalm 115
nám, Hospodine,
N
nikoli nám, † ale svému
jménu zjednej slávu * pro své
IKOLI

milosrdenství, pro svou věrnost!
Proč mají pohané říkat: *
»Kdepak je ten jejich Bůh?«
Bůh náš je na nebesích, *
učinil všechno, co chtěl.
–
Jejich modly jsou stříbro a
zlato, * dílo lidských rukou.
Mají ústa, ale nemluví, *
mají oči, ale nevidí.
Mají uši, ale neslyší, * mají
nos, ale nečichají.
Mají ruce, ale nehmatají, †
mají nohy, ale nechodí, * hlas
nevydávají svým hrdlem.
Jim jsou podobni ti, kdo je
zhotovují, * každý, kdo v ně

doufá.
–
Izraelův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a
štítem.
Árónův dům doufá v Hospodina, * je jim pomocníkem a
štítem.
Hospodinovi ctitelé doufají
v Hospodina, * je jim pomocníkem a štítem.
–
Hospodin na nás pamatuje * a požehná nám,
požehná domu Izraelovu, *
požehná domu Árónovu,
požehná
Hospodinovým
ctitelům, * malým i velkým. –
Hospodin vás rozmnoží, *
vás i vaše syny.
Požehnáni jste od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Nebesa jsou nebem pro

!
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Hospodina, * avšak zemi dal
lidským dětem.
Mrtví nemohou chválit Hospodina, * nikdo z těch, kteří se-

VI.F
3. ant.

stupují do podsvětí.
My však velebíme Hospodina, * nyní až navěky.
Sláva Otci.


       

       

Chval te Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží

te,

          
ma lí i vel

cí. A le

lu ja.

           

℣: Ví těz ství, slá va a moc na še mu Bo hu,

  

℟: A le lu ja.

      

       

℣: ne boť je ho sou dy jsou prav di vé a spra ved li vé.

         
℟℟: A le

lu ja, a le

lu ja.

        

    

℣: Chval te na še ho Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží te, ℟:

           
℣: a kdo se ho bo jí te, ma lí i vel cí! ℟℟:



          

℣: Pán, náš Bůh vše vlád ný se u jal krá lov ství! ℟:

            
℣: Ra duj me se, já sej me a vzdej me mu čest! ℟℟:

!

Neděle
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℣: Ne boť na de šla Be rán ko va svat ba, ℟:

         
℣: je ho ne věs ta se při pra vi la. ℟℟:

            
℣: Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu ℟:

        
℣: po všech ny vě ky vě ků. A men. ℟℟:
R ESPONSORIUM
I
resp.



℟:







Ve

li

ký

 
    



je



náš



Bůh, *

       



je mu pa tří vše chna moc na ne bi i na ze mi.

 





      

℣: Je ho mou drost pře vy šu je

vše



chno,


              
℟: je mu pa tří vše chna moc na ne bi i na ze mi.
              
Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.
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Neděle 3. týdne
První nešpory
Ž ALMY

              
Od vý cho du slun ce až na je ho zá pad

           

VI.F
1. ant.

buď chvá le no Hos po di no vo jmé no.
Žalm 113
,
Hospodinovi
CH
služebníci, * chvalte
jméno Hospodinovo!
VALTE

!

Bud’ velebeno Hospodinovo
jméno * nyní i navěky!
Od východu slunce až na
jeho západ * bud’ chváleno
Hospodinovo jméno!
–
Povznesen
je
Hospodin
nade všechny národy, * nad
nebesa jeho sláva.
I.a2
2. ant.

    

Kdo je jako Hospodin, náš
Bůh, † který trůní na výsosti *
a shlíží dolů na nebe i na zem?
–
Slabého zdvihá z prachu, *
ze smetiště povyšuje chudého,
aby
ho
posadil
vedle
knížat, * vedle knížat svého lidu.
Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako
št’astné matce dětí.
Sláva Otci.

 

Vez mu ka lich spá sy

    





a bu du vzý vat

      
jmé no Hos po di

no vo.

Žalm 116, 10-19
!

důvěru, i když
M jsemjsem
si řekl: * „Jsem tak
ĚL

sklíčen!“
Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“

Neděle

–
Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy * a
budu vzývat jméno Hospodinovo.
–
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
–
Ach, Hospodine, jsem tvůj
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služebník, † jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti obět’ díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé
–
jméno.
Splním své sliby Hospodinu * před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova * uprostřed tebe, Jeruzaléme!
Sláva Otci.

  
     
  

VIII.G
3. ant.

Pán Je

žíš se po


            
pro to ho ta ké Bůh

ní



žil,

po vý šil na vě ky.
–
Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno,
takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě
Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci.

kantikum
Flp 2, 6-11
Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal
na sebe přirozenost služebníka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, †
ponížil se a byl poslušný až
k smrti, * a to k smrti na kříži.
R ESPONSORIUM
IV
resp.




℟: Jak čet

ná




jsou tvá dí

la,
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Hos

          

po di ne, * vše chno jsi mou

dře u

æ
℣: Ze mě je

pl

ná

či nil.

æ
tvé

ho tvor

æ



stva,

         
℟: vše chno jsi mou dře u

či nil. Slá va Ot ci i Sy nu

      
i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.
Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim invitatorium, str. 4.
Ž ALMY
I.a
1. ant.



             
Hos

po din je ve li ký

a moc

ný.

j
A le lu

ja.

Žalm 93
kraluje, oděl se
H
velebností, * oděl se Hospodin, opásal se mocí.
OSPODIN

Dal světu základ, * že nezakolísá.
Pevný je trůn tvůj od
pradávna, * jsi od věčnosti. –

Zdvihají řeky, Hospodine, †
zdvihají řeky svůj hlas, * zdvihají řeky svůj hukot.
Mocnější než hukot mnohých vod, † mohutnější než
mořský příboj, * mocný je Hospodin na výsosti.
–
Tvé výroky jsou nejvýš spo-

Neděle

lehlivé, * tvému domu přísluší
svatost, Hospodine, na věčné

VIII.G
2. ant.
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časy.
Sláva Otci.

     
   
    

Ve le be ný jsi, Pa ne, a pl ný slá vy na vě ky.

    
A le

lu ja.

kantikum
Dan 3-III (57-88)
díla Páně, velebte
V
Pána, * chvalte a oslavujte ho navěky.
ŠECHNA

Nebesa, velebte Pána, * andělé Páně, velebte Pána.
Všechny vody nad nebem,
velebte Pána, * všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
Slunce a měsíci, velebte Pána, * nebeské hvězdy, velebte
Pána.
–
Všechny deště a roso, velebte Pána, * všechny větry, velebte Pána.
Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
Ledy a sněhy, velebte Pána, * noci a dni, velebte Pána.
Světlo a temno, velebte Pána, * blesky a mraky, velebte
Pána.
–
Země, veleb Pána, * chval a
oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, * vše, co na zemi roste, veleb Pána.
Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které
plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte
Pána.
Všechna zvířata divoká i
krotká, velebte Pána, * lidé, velebte Pána.
–
Izraeli, veleb Pána, * chval a
oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, * svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, * chvalte a
oslavujte ho navěky.
–
Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, * chvalme a
oslavujme ho navěky.
Na konci tohoto kantika
se nepřipojuje doxologie Sláva
Otci.
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VII.a
3. ant.

     
   
      
Chval te Hos po di na z ne bes. A le lu

Žalm 148
Hospodina z neCH
bes, * chvalte ho na
výsostech!
VALTE

Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho
zástupy!
–
Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny
zářící hvězdy!
Chvalte ho, nebesa nebes *
a vody, které jsou nad nebesy!
–
At’ chválí Hospodinovo jméno, * nebot’ on rozkázal, a byly
stvořeny!
Umístil je na věčné časy, *
vydal zákon, který nepomine.
–
Hospodinu vzdejte ze země
chválu, * obludy moře a
všechny jeho hlubiny!
Oheň, krupobití, sníh a

ja.

dým, * bouřný vítr, který plní
jeho slovo,
hory a všechny pahorky, *
ovocné stromy a všechny cedry,
všechna zvířata, divoká i
krotká, * plazi a okřídlené
ptactvo,
–
králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,
jinoši a s nimi panny, *
starci spolu s dětmi
at’ chválí jméno Hospodinovo, * nebot’ jen jeho jméno je
vznešené.
–
Jeho velebnost převyšuje
zemi i nebe * a velikou moc dal
svému lidu.
Chválou je všem svým svatým, * synům Izraele, lidu,
který je mu blízký.
Sláva Otci.

R ESPONSORIUM
III
resp.

           

℟: Kris te, Sy nu ži vé ho

     

Bo ha, *



  

    

smi luj se nad ná mi. ℣: Ty, kte rý se díš po pra vi ci Ot ce, *

     

      

℟: smi luj se nad ná mi. Slá va Ot ci

i Sy nu



Neděle
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i Du chu sva té mu.
Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM , str. 3.

Modlitba uprostřed dne
Ž ALMY

VIII.G
1. ant.


               
V sou že ní

jsem vo

lal Hos po di

na

      

   
a vy

sly šel mě. A le lu ja.

Žalm 118-I (1-9)
Hospodina, neO
bot’ je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
SLAVUJTE

Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«
–

V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel
a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je
můj pomocník, * a já vítězně
shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v mocné.
Sláva Otci.
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VIII.G
2. ant.


             
Hos po di no va pra vi ce mě po zved la.

   
A le lu ja.
II (10-18)
pohané mě obklíčiV
li, * avšak potřel jsem je
v Hospodinově jménu.
ŠICHNI

!

Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a staVIII.G
3. ant.

tečnost, * stal se mou spásou.
–
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně
zasáhla, † Hospodinova pravice
mě pozvedla, * Hospodinova
pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových
činech.
Hospodin mě sice těžce
ztrestal, * nevydal mě však
smrti.
Sláva Otci.

         

   

Bůh je Hos po din a do přál nám svět lo.



   
A le lu ja.
III (19-29)
mně brány spraO
vedlnosti, * vejdu jimi,
abych vzdal díky Hospodinu.
TEV Ř TE

Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel *
a stal se mou spásou.
–

Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.
Toto je den, který učinil
Hospodin, * jásejme a radujme
se z něho!

!

Neděle

Hospodine, dej spásu, *
Hospodine, popřej zdaru!
–
Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál
nám světlo. * Seřad’te průvod
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s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
–
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Sláva Otci.

V ERŠ





℣:
Veleb, duše má, Hospodi
na,
℟: on vykupuje tvůj život ze záhu -by.
Druhé nešpory

Ž ALMY
VII.a
1. ant.

    
       
Hos po din ře

kl mé mu Pá

            
Seď

po mé pra vi ci. A le

Žalm 110, 1-5.7
řekl mému PáH
nu: † »Sed’ po mé pravici, *
dokud nepoložím tvé nepřátele
OSPODIN

za podnož tvým nohám.«
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * »Panuj
uprostřed svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno
vládnout v posvátném lesku: *

lu

nu:

ja.

zplodil jsem tě jako rosu před
jitřenkou.«
–
Hospodin přísahal a nebude
toho litovat: * »Ty jsi kněz
navěky podle řádu Melchizedechova!«
Hospodin je po tvé pravici, *
potře krále v den svého hněvu.
Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.
Sláva Otci.
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VII.a
2. ant.

Vy pra vuj te me zi vše mi ná ro dy

    
       
o Hospo di no vých di vech. A le lu ja.
Žalm 111
Hospodina celým
O
srdcem * ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. –
SLAVÍM

Veliká jsou Hospodinova díla, * at’ o nich uvažují všichni,
kteří je milují.
Velebnost a vznešenost je
jeho dílo * a jeho spravedlnost
zůstává navěky.
Památku ustanovil na své
divy, * Hospodin je milosrdný
a dobrotivý.
Dal pokrm těm, kdo se ho
bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
–

Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek
pohanů.
Skutky jeho rukou jsou
věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy, *
provedené v pravdě a právu.
Vykoupení seslal svému lidu, † sjednal navěky svou
smlouvu; * svaté a velebné je
jméno jeho.
Počátek moudrosti je bát se
Hospodina: † moudře jednají
všichni, kdo tak činí; * jeho
chvála zůstává navždy.
Sláva Otci.

             

Pán, náš Bůh
vše mo hou cí,

            

VI.F
3. ant.

se u

jal krá lov ství. A le

lu ja.

           

℣: Ví těz ství, slá va a moc na še mu Bo hu,

  

℟: A le lu ja.

Neděle

      

37

       

℣: ne boť je ho sou dy jsou prav di vé a spra ved li vé.

         
℟℟: A le

lu ja, a le

lu ja.

        

    

℣: Chval te na še ho Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží te, ℟:

           
℣: a kdo se ho bo jí te, ma lí i vel cí! ℟℟:



          

℣: Pán, náš Bůh vše vlád ný se u jal krá lov ství! ℟:

            
℣: Ra duj me se, já sej me a vzdej me mu čest! ℟℟:

          
℣: Ne boť na de šla Be rán ko va svat ba, ℟:

         
℣: je ho ne věs ta se při pra vi la. ℟℟:

            
℣: Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu ℟:

        
℣: po všech ny vě ky vě ků. A men. ℟℟:
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R ESPONSORIUM
I
resp.

     
       

℟: Po žeh na ný jsi, Bo že, na klen bě ne bes. *

             
Jsi ve le be
ný a pl ný slá vy na vě ky.
             
℣: Po žeh

na

né je tvé slav né sva té jmé no.


                 

℟: Jsi ve le be ný a pl ný slá vy na vě ky. Slá va Ot

          
i Sy nu i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.

ci



Neděle
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Neděle 4. týdne
První nešpory
Ž ALMY
per.
1. ant.

             

Vy pro šuj te Je ru za lé mu po koj.

Žalm 122
jsem se, když mi
Z
řekli: * »Do domu Hospodinova půjdeme!«
ARADOVAL

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, *
II.D
2. ant.

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.

      

Od čas né ho rá na

    



až do noč ní tmy

      


če ká má du še na Pá na.
Žalm 130
hlubin volám k tobě, HosZ
podine, * Pane, vyslyš můj
hlas!
Tvůj sluch at’ je nakloněn *
k mé snažné prosbě!
–

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane,
kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, * abychom ti mohli v úctě
sloužit.
–

!
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Doufám v Hospodina, *
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána * více
než stráže na svítání.
–
Více než stráže na svítání *
at’ čeká Izrael na Hospodina,

nebot’ u Hospodina je slitování, * hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele * ze
všech jeho provinění.
Sláva Otci.


           
Při Je
ží
šo vě jmé
nu

                 

VIII.G
3. ant.

mu sí po klek nout kaž dé ko

le no na ne bi i na zemi.

    
A le

lu ja.
kantikum
Flp 2, 6-11

Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal
na sebe přirozenost služebníka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, †
ponížil se a byl poslušný až
k smrti, * a to k smrti na kříži.

–
Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno,
takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě
Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci.

R ESPONSORIUM
VIII
resp.




        

℟: Od vý cho du slun ce až do je ho zá

      
ať je

chvá

le

pa du *

      

no Hos po di no vo jmé no.



Neděle
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℣: Ne be sa vy pra vu

jí


o Bo ží slá


vě.

             
℟: Ať je chvá le

Å


no Hos po di no vo jmé no.

               

Slá va Ot

ci

i Sy nu i Du chu sva té mu.

K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.
Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim invitatorium, str. 4.
Ž ALMY
VI.F
1. ant.

      
     
   
O sla vuj te Hos po di na, je ho mi lo sr den ství

       
tr vá na vě ky. A le lu ja.
Žalm 118
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řeknou ti, kdo se bojí

Hospodina: * »Jeho milosrden–
ství trvá navěky.«
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel
a vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je
můj pomocník, * a já vítězně
shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodi-
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nu * než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v mocné. –
Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je
v Hospodinově jménu.
Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.
–
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně
zasáhla, † Hospodinova pravice
mě pozvedla, * Hospodinova
pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových
činech.
Hospodin mě sice těžce
ztrestal, * nevydal mě však
–
smrti.
Otevřte mně brány spraIV alt.d
2. ant.

vedlnosti, * vejdu jimi, abych
vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel *
a stal se mou spásou.
–
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.
Toto je den, který učinil
Hospodin, * jásejme a radujme
se z něho!
Hospodine, dej spásu, *
Hospodine, popřej zdaru!
–
Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál
nám světlo. * Seřad’te průvod
s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
–
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Sláva Otci.

    
A le lu



ja. Vše chna dí la Pá ně,

       
  
ve leb te Pá na. A le lu




    

ja.

Neděle

královském trůně * a svrchovaně chvályhodný a velebený
navěky.
–
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na
cherubech, * a svrchovaně
chvályhodný a velebený navěky.
–
Požehnaný jsi ty na klenbě
nebes * a velebený a plný slávy
navěky.
–
Všechna díla Páně, velebte
Pána, * chvalte a oslavujte ho
navěky.
Sláva Otci.

kantikum
Dan 3-II (52-57)
jsi, Pane, Bože
P
našich otců, * chvályhodný a svrchovaně velebený
OŽEHNANÝ

navěky.
–
Požehnané je tvé slavné
svaté jméno * a svrchovaně
chvályhodné a velebené navěky.
–
Požehnaný jsi ty ve svém
svatém slavném chrámě *
a svrchovaně chvályhodný a
slavný navěky.
–
Požehnaný jsi ty na svém



             

 

VI.F
3. ant.
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Vše chno, co dý chá, ať chvá lí

Hos po di na.

    
A le lu

ja.
terou!
Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými
–
nástroji a flétnou!
Chvalte ho zvučnými cimbály, † chvalte ho cimbály
hlučnými! * Všechno, co dýchá, at’ chválí Hospodina!
Sláva Otci.

Žalm 150
Hospodina v jeCH
ho svatyni, * chvalte
ho na jeho vznešené obloze!
VALTE

Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho
svrchovanou velebnost!
–
Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a ciR ESPONSORIUM



VIII?
resp.

℟:

Ve



le





bí

me

 

tě,

Bo




že, *
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a vzý vá me tvé jmé no. ℣: Vy pra vu jeme o tvých di vech


                
℟: a vzý vá me tvé jmé no. Slá va Ot

ci

i Sy nu

       
i Du chu sva té mu.
Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM , str. 3.
Modlitba uprostřed dne
Ž ALMY
II.D
1. ant.

     
Kdo jí

         

ten to chléb, bu de žít

na vě ky.

    
A le lu

ja.

Žalm 23
je můj pastýř,
H
nic nepostrádám, * dává
mi prodlévat na svěžích pastOSPODIN

!

vinách,
vodí mě k vodám, kde
si
mohu
odpočinout.
*
Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách * pro svoje jméno.
–
I kdybych šel temnotou rokle, * nezaleknu se zla, vždyt’ ty
jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl, * ty jsou
má útěcha.
–
Prostíráš pro mě stůl * před
zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem, *
–
má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí * po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě * na dlouhé, předlouhé časy.
Sláva Otci.

!
!

Neděle

VIII.c
2. ant.
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Hos po din při

jde ve slá

vě

           
ob klo pen svý mi sva tý mi. A le lu ja.
Žalm 76-I (2-7)
je Bůh v Judsku, *
v Izraeli má veliké jméno.
SJeho
stánek je v Salemu, *
LAVNÝ

jeho příbytek na Siónu.
Tam zlomil blesky luku, *
štít, meč a válečné zbraně. –

VIII.c
3. ant.



Přišels,
Přemocný, v záři
světla * z odvěkých hor.
Odvážní byli oloupeni, † spí
svým spánkem, * zemdlely ruce
všem rekům.
Na tvou hrozbu, Jakubův
Bože, * strnuly vozy i koně.
Sláva Otci.


Plň te své sli

by Hos po di nu

            
a při ná šej te mu da ry. A le lu ja.
II (8-13)
hrozný. Kdo může před
T
tebou obstát, * když vzplane tvůj hněv?
YS

Z nebe jsi vynesl rozsudek; *
země se zděsila a zmlkla,
když Bůh povstal k soudu, *
aby pomohl všem poníženým
v zemi.
–

Vždyt’ zuřivé Edomsko bude
tě chválit, * kdo zbyli v Ematu,
budou tě slavit.
Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu, * všichni,
kdo jste kolem něho, přineste
dary Hroznému!
On krotí pýchu knížat * a
děsí pozemské krále.
Sláva Otci.

!
!
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V ERŠ

,

℣:
℟:

Hospodine, kdo smí prodlévat
Ten, kdo žije bez vady a upřímně smýšlí



,
v tvém stán -ku?
ve svém srd ci.
Druhé nešpory
Ž ALMY
VII.a
1. ant.

  
           

  

O de dne zro

ze

ní je ti ur

vlád nout v posvát ném les ku. A le lu
Žalm 110, 1-5.7
řekl mému PáH
nu: † »Sed’ po mé pravici, *
dokud nepoložím tvé nepřátele
OSPODIN

za podnož tvým nohám.«
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * »Panuj
uprostřed svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno
vládnout v posvátném lesku: *

IV.g
2. ant.

če no

         


 

Bla



ja.

zplodil jsem tě jako rosu před
jitřenkou.«
–
Hospodin přísahal a nebude
toho litovat: * »Ty jsi kněz
navěky podle řádu Melchizedechova!«
Hospodin je po tvé pravici, *
potře krále v den svého hněvu.
Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.
Sláva Otci.





ho

sla



ve



ní,





Neděle

47

Ü
kdo lač

ní

a žíz ní po spra ve dl nos

ti,

          
ne boť o ni bu dou na sy ce
Žalm 112
muži, který se bojí
B
Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
LAZE

Mocné bude na zemi jeho
potomstvo, * pokolení řádných
lidí bude požehnáno.
Hojnost a bohatství budou
v jeho domě * a jeho štědrost
potrvá navždy.
–
Září v temnotách jako světlo
řádným lidem, * je milosrdný,
dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své
věci podle práva.
VI.F
3. ant.

ni.
Nebot’ navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
–
Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své
protivníky ve zmatku.
Rozděluje, dává chudým, †
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste v slávě.
–
Uzří to hříšník a rozzlobí
se, † bude skřípat zuby a
zchřadne; * zajde touha bezbožníků.
Sláva Otci.




 
   

       

Chval te Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží

          
ma lí i vel

cí. A le

lu ja.

           

℣: Ví těz ství, slá va a moc na še mu Bo hu,

  

℟: A le lu ja.

te,
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℣: ne boť je ho sou dy jsou prav di vé a spra ved li vé.

         
℟℟: A le

lu ja, a le

lu ja.

        

    

℣: Chval te na še ho Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží te, ℟:

           
℣: a kdo se ho bo jí te, ma lí i vel cí! ℟℟:



          

℣: Pán, náš Bůh vše vlád ný se u jal krá lov ství! ℟:

            
℣: Ra duj me se, já sej me a vzdej me mu čest! ℟℟:

          
℣: Ne boť na de šla Be rán ko va svat ba, ℟:

         
℣: je ho ne věs ta se při pra vi la. ℟℟:

            
℣: Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu ℟:

        
℣: po všech ny vě ky vě ků. A men. ℟℟:
R ESPONSORIUM
I
resp.



℟:







Ve

li

ký



je



náš



Bůh, *

Neděle
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je mu pa tří vše chna moc na ne bi i na ze mi.

 





      

℣: Je ho mou drost pře vy šu je

vše



chno,


              
℟: je mu pa tří vše chna moc na ne bi i na ze mi.
              
Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE , str. 3.
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Používání nápěvů antifon je vázáno licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, která dává komukoli právo je
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