Antifony ze žaltáře
Jakub Pavlík

1. TÝDEN ŽALTÁŘE
Neděle 1. týdne
1. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 141)



Hos po di ne, slyš můj hlas, ja

ko ka

di dlo ať k tobě stou pá má modlit ba.

2. ant. - II.D (Žalm 142)


Tys mé

ú

to

čiš tě, Hos po

di

ne, můj ú

děl v ze mi ži vých.

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



Pán Je

žíš se po

ní

žil, pro to ho ta ké Bůh po vý šil na

vě

ky.

invitatorium
ant. - I.D


Pojď me, já


a le

lu

sej me Hospo di

nu, o

  

sla vuj me Ská lu své spá sy,



ja!

modlitba se čtením
1. ant. - I.D (Žalm 1)


Kris

tův kříž

je pro nás stro mem ži vo ta.
Antifony ze žaltáře | 09.05.2022

2
2. ant. - VIII.c (Žalm 2)



Já jsem u sta no vil své ho krá le na Si ó

nu.

3. ant. - II.D (Žalm 3)


Ty jsi, Hos po di ne, můj štít, ty mi po zve dáš hla vu.

Koná-li se vigilie:
ant. ke kantikům vigilie (pro neděle v mezidobí) - IV.g



Hos po di ne, buď nám mi

los tiv, buď na ší spá sou v do bě tís ně.

ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 63)



Bo že, ty jsi můj Bůh, snaž ně tě hle

dám. A le

lu ja.

2. ant. - VIII.G (Dan 3-III)
Jako tři mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu: Požehnaný jsi, Bože. Aleluja.



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

3. ant. - VII.d (Žalm 149)



Sy no vé Si

ja.

 
ó

nu ať já sa jí

nad svým krá lem. A le lu

ja.
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modlitba uprostřed dne
1. ant. - VI.F (Žalm 118-I)



U 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.

2. ant. - VI.F (Žalm 118-II)



Hos po din je má sí

la a sta teč nost. A le lu ja.

3. ant. - VI.F (Žalm 118-III)



Dě ku ji ti, Hospo di ne, že jsi mě vy

sly šel. A le lu

ja.

2. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 110)



Hos po din ře

2. ant. - I.a (Žalm 114)



kl mé mu Pá



nu: Seď

po mé pra vi ci. A le

 

lu

ja.

 

Ze mě se za chvě la před tvá ří Pá ně. A le lu ja.

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



Pán,


náš

Bůh


vše

mo

hou

cí,

se u

jal krá lov ství.




A le

lu ja.
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Pondělí 1. týdne
invitatorium
ant. - I.D


Před stup me před Hos po di na s chva lo zpě vy!

modlitba se čtením
1. ant. - III.a (Žalm 6)



V době velikonoční:

Za chraň mě pro své sli to vá ní, Hos po di

ne. A le

lu

ja.

2. ant. - III.a (Žalm 9-I)



Hos po din bu de u tla čo va né mu ú to čiš

těm v do

bách tís ně.



ho li du.



V době velikonoční:

A le

lu

ja.

3. ant. - III.b (Žalm 9-II)



Bu du tě chvá lit, Hos po di

ne, ve shro máž dě

ní tvé

V době velikonoční:

A le

lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 5)


K to bě se mo dlím, Hos po di ne, zrá na sly šíš můj hlas.
2. ant. - I.f (1 Kron 29)



  



Chvá lí me tvé slav né jmé no, náš Bože.

3. ant. - VIII.c (Žalm 29)



Klaň te se Bo hu v je ho svaty ni.
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ant. k Benedictus - II.D



 

Po

chvá len buď Hos po din, náš Bůh!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.a (Žalm 19)



 

Hos po di nův zá kon pů so bí ra dost v srd ci

a o

svět lu je o či.

2. ant. - II.D (Žalm 7-I)
Hospodin povstane a bude soudit národy dle práva.




Hos po din po vsta ne a bu de sou dit ná ro dy po dle prá va.

3. ant. - II.D (Žalm 7-II)





Bůh je soud



ce

spra ved li



vý

a





moc ný;

on u

chrá ní

li di u pří mné ho srd ce.
nešpory
1. ant. - I.a (Žalm 11)





Hos po din zkou má srd ce člo vě ka.

2. ant. - VI.F (Žalm 15)







Bla ho sla ve ní čis té ho srd ce, ne boť o ni bu dou vi

dět Bo ha.

3. ant. - I.f (Ef 1)



Bůh si nás vy
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ve le

vo

lil a skr ze Kris ta nás při


bí

má du še Hos po di

jal za své dě



na,



ti.







ne boť shlé dl

na svou ne pa tr nou slu žeb ni ci.
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Úterý 1. týdne
invitatorium
ant. - II.D



 

Pojď me, klaň me se Hos po di

nu; on je ve li ký Král.

modlitba se čtením
1. ant. - II.D (Žalm 10-I)
V době velikonoční:


Hos po din sou dí spra ved li

vě, zjed ná vá prá vo chu dým. A le

lu ja.

2. ant. - II.D (Žalm 10-II)
V době velikonoční:


Hos po di

ne, ty sle du ješ ú tra py i žal, na te be spo lé há u bo žák. A le lu ja.

3. ant. - VI.F (Žalm 12)



V době velikonoční:

Hos po di no vy vý ro ky jsou u přím ná slo va. A le lu ja.

ranní chvály
1. ant. - I.a2 (Žalm 24)





Kdo má ne vin né ru

ce


a čis té

srd

ce,




vy stou



pí

na Hos po di no vu ho ru.
2. ant. - IV.E (Tob 13)



 

Svý mi či ny ve leb te věč né ho krá le.

3. ant. - III.a (Žalm 33)





Slu ší se, a by do bří chvá li li Hos po di na.

ant. k Benedictus - I.a2
Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.



Bůh nám vzbu dil moc né ho spa

si te

le, jak slí





bil od pra dáv na
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ús ty svých sva tých pro ro ků.
modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.D (Žalm 119-)א
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.



Bla ze těm, kdo krá

če jí v zá ko ně Hos po di no vě.

2. ant. - II.D (Žalm 13)



 

Pro tvou po

moc ať za ple sá

3. ant. - VIII.G (Žalm 14)





Kde se roz

mno žil hřích,

mé srdce.







tam se v mí ře ješ tě da le ko ště dřej ší

 
u ká za la mi

lost.

nešpory
1. ant. - IV alt.A (Žalm 20)



Hos podin dal ví těz ství své mu Po ma za né mu.

2. ant. - I.g2 (Žalm 21)



Hos po di

ne, tvou moc o sla ví me zpě vem.

3. ant. - IV.E (Zj 4)




Pa

ne, vy tvo řil jsi z nás na

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Můj duch já

še mu Bo hu krá

lov ství a

kně

ze.

 
sá

v Bo hu, mém spa si te li.
Antifony ze žaltáře | 09.05.2022

8

Středa 1. týdne
invitatorium
ant. - I.f





Po klek ně me před svým tvůr cem, Hos po

di

nem!

modlitba se čtením
1. ant. - IV alt.A (Žalm 18-I)



V době velikonoční:

Mi lu ji tě, Hos po di ne, má

sí

lo. A le lu ja.

2. ant. - IV alt.A (Žalm 18-II)



V době velikonoční:

Hos po din mě vy svo bo dil, pro to že mě má rád. A le lu ja.

3. ant. - IV alt.A (Žalm 18-III)



V době velikonoční:

Hos po din je mé svět lo a má spá

sa. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - III.g (Žalm 36)


V tvé zá

ři, Hos po di

2. ant. - VIII.G (Jdt 16)





Pa


ne, vi dí me svět

lo.





ne, jsi ve li ký a slav ný, po di vu hod ný mo cí

 
a ne pře mo ži tel ný.

3. ant. - VI.F (Žalm 47)



Já sej te Bo hu ra dost ným hla sem.
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ant. k Benedictus - II.D



 

Sli tuj se nad ná mi, Hos po di ne, roz

 





po meň se na svou sva tou smlou vu!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VI.F (Žalm 119-)ב



Ve le



ben jsi, Hos po di ne, na uč mě svým pří ka zům.

2. ant. - II.D (Žalm 17-I)


Bo že, veď mé kro ky po svých ces tách.
3. ant. - II.D (Žalm 17-II)


Po vstaň, Hos po di ne, za chraň mou du ši.
nešpory
1. ant. - I.D2 (Žalm 27-I)



Hos po din je mé svět lo a má spá sa, ko ho bych se bál?

2. ant. - I.D2 (Žalm 27-II)





Hos po di ne, hle dám tvou tvář; ne skrý vej svou tvář pře de mnou.

3. ant. - IV alt.A (Kol 1)



Kris tus je dří ve zro

ze

ný než ce lé tvot stvo, on má ve všem pr ven ství.

ant. k Magniﬁcat - I.f



U či

nil mi ve li ké vě

ci ten, kte rý je moc ný; je ho jmé no je sva té.
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Čtvrtek 1. týdne
invitatorium
ant. - II.D



Pojď me, klaň me se Hos po di





nu, ne boť on je náš Bůh.

modlitba se čtením
1. ant. - II.D (Žalm 18-IV)
V době velikonoční:


Hos po din je zá

šti ta mé

ho ži vo ta. A le lu ja.

2. ant. - II.D (Žalm 18-V)
V době velikonoční:


Hos po di

ne, tvá pra vi ce mě pod pí rá. A le lu ja.

3. ant. - II.D (Žalm 18-VI)
V době velikonoční:


Ať ži je Hos podin, slá va buď Bo hu, mé mu spa si te li.

A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 57)



Pro buď se, má du še, pro buď se, ci te ro a har fo.

2. ant. - VIII.G (Jer 31)

 



Můj

lid

se na sy tí mým do bro di ním, pra ví Hos po din.

3. ant. - VIII.G (Žalm 48)



Hos po din je ve

li ký, vel mi je hod ný chvá ly v měs tě na še ho Bo ha.

ant. k Benedictus - I.g



Služ me Hos po di nu zbož ně a spra ve dli vě; on nás vy

svo bo

dí
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z ru kou na šich ne přá tel!
modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)ג



O te vři mé o

či, ať po zo ru ji di vy tvé ho zá

ko na.

2. ant. - II.D (Žalm 25-I)


Veď mě ve své pravdě, Hos po di ne.
3. ant. - II.D (Žalm 25-II)




O brať se ke mně a smi luj se na de mnou, vždyť já jsem tak sám a tak u



bo hý.

nešpory
1. ant. - I.g (Žalm 30)



na

Hos po di


ne, vo lal jsem k to

bě a u zdra vils mě; chci tě chvá

lit



vě ky.

2. ant. - VI.F (Žalm 32)


Šťast ný je člo

věk, kte ré mu Hos po din ne při čí tá vi

nu.

3. ant. - IV alt.A (Zj 11)



Bůh mu dal


moc

a

čest

i

krá

lov skou vlá

du;

bu dou mu slou žit vše chny ná ro dy.
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Bůh se sa dil moc né z trů nu a po ní že né po

výšil.
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Pátek 1. týdne
invitatorium
ant. - I.a


O sla vuj me Hos po di na, ne boť je dob rý, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky!

modlitba se čtením
1. ant. - I.D (Žalm 35-I)



V době velikonoční:

Hos po di ne, po vstaň mi na po moc! A le lu ja.

2. ant. - I.D (Žalm 35-II)



V době velikonoční:

U jmi se mě, Hos po di ne, chraň mě svou mo cí. A le lu ja.

3. ant. - I.D (Žalm 35-III)



V době velikonoční:

Můj ja

zyk bu de stá le o

sla vo vat tvou spra ve dl nost. A le lu ja.

ranní chvály
1. ant. - III.a (Žalm 51)



O pět na jdeš za lí be

ní v záko ni tých o

bě tech na svém ol

tá ři,



Hos po di ne.
2. ant. - VII.c (Iz 45)





Ví těz ství a slá vy do jde v Hos po

 
di

nu ce lý rod

Iz ra e le.

3. ant. - VII.d (Žalm 100)



Vstup te

před Hos po di na s já so tem.
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ant. k Benedictus - I.g



 

Hos po din na

vští

vil

a vy

kou

pil svůj

 

lid.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - IV.g (Žalm 119-)ד


Vy vo

lil jsem si ces tu prav dy, dal jsem před nost tvým roz

hod nu tím.

2. ant. - II.D (Žalm 26)


Spo lé hal jsem na Hos po di na a pro to jsem ne vrá vo ral.

3. ant. - II.D (Žalm 28)


V Hos po di na dů vě řu je mé srd ce, dos tal jsem po

moc.

nešpory
1. ant. - IV.g (Žalm 41)



U zdrav mě, Hos po di ne, zhře šil jsem pro ti to

bě.

2. ant. - VIII.G (Žalm 46)





S ná

mi je Hos po din zá stupů, Bůh Ja

ku bův je na ší tvr zí.

3. ant. - II.D (Zj. 15)


Vše chny ná

ro dy při jdou, Pa ne, a bu dou se před te bou kla nět.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Hos po din se u

jal svých slu žeb ní ků, pa ma to

val na své mi lo sr den ství.
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Sobota 1. týdne
invitatorium
ant. - II.D
Pojďme, klaňme se Hospodinu; jemu náleží země i to, co je na ní.


Pojď me, klaň me se Hos po di

nu; je mu ná le ží ze

mě i všech no, co je na ní.

modlitba se čtením
V době adventní a vánoční, postní a velikonoční:
1. ant. - I.D (Žalm 105-I)





V době velikonoční:

Zpí vej te Hos po di nu, pa ma tuj te na di vy, kte ré

u či nil. A le lu ja.

2. ant. - I.D (Žalm 105-II)



Když byl spra

ved li vý pro



dán, Hos po din ho ne o

pus

til,



V době velikonoční:

a chrá

nil ho před hříš ní ky. A le lu

ja.

3. ant. - I.D (Žalm 105-III)



Hos po din pa



ma to val na své sva té slo

vo, a vy

svo bo dil svůj lid.



V době velikonoční:

A le lu ja.
V liturgickém mezidobí:
1. ant. - IV.g (Žalm 131)


Kdo se po

ní

ží ja ko dí

tě, ten je v ne beském krá lov ství největ ší.

2. ant. - I.a (Žalm 132-I)


Hos po di ne, můj Bo že, všech no, co jsem o


bě to val, da

ro val jsem s rados tí
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a s u přím ným srd cem.
3. ant. - I.a (Žalm 132-II)







Hos po din spl nil pří

sa hu, kte rou se za vá zal Da

vi do

vi: u

pev nil



je ho krá lov ství na vě ky.
ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 119-)ק




Při chá zím na ú svi
2. ant. - VIII.G (Ex 15)



 

tě a spo lé hám na tvá slo va.

 

Hos po din je má sí la, jej o pě vu

ji, stal se mou spá sou.

3. ant. - VIII.G (Žalm 117)



Chval te Hos po di na, vši chni li

dé.

ant. k Benedictus - IV.E



Hos po di

ne, buď svět lem pro ty, kdo ži jí v tem no tě a v stí nu smr ti!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.g (Žalm 119-)ה



Voď mě, Hos po di ne, po stez ce svých na ří ze



ní.

2. ant. - II.D (Žalm 34-I)


Nic ne chy bí těm,

kdo hle da jí Hos po di na.

3. ant. - II.D (Žalm 34-II)



Hle dej po koj a u si luj o něj.
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2. TÝDEN ŽALTÁŘE
Neděle 2. týdne
1. nešpory
1. ant. - VII.c (Žalm 119-)נ





Sví til nou mým no hám je tvé slo

vo, Hos po di

ne. A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 16)



U te be je hoj ná ra dost, Hos po di

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



A le

Při Je

ží

ne. A le lu

ja.

 
šo vě jmé

nu mu sí po klek nout kaž dé ko le no na ne bi i na ze mi.



lu ja.

invitatorium
ant. - I.D



 
Pojď me, klaň me se Hos po di


a le

lu

nu; jsme je

ho lid

a stád ce je ho past vy,





ja!

modlitba se čtením
1. ant. - VII.a (Žalm 104-I)



Hos po di ne, můj Bo

že, ve leb nos

tí a vzne še nos tí ses o

děl,
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Mimo dobu postní:

svět lem se ha

líš

ja

ko pláš těm. A le

lu ja.

2. ant. - VII.a (Žalm 104-II)



Mimo dobu postní:

Hos po din dá vá chléb ja ko po

krm, i ví

no

† k ra dos ti lid ské ho srd ce.



V době postní:

A le

lu ja.

† k ra

dos ti lid ské ho srdce.

3. ant. - VII.a (Žalm 104-III)



Mimo dobu postní:

Bůh vi

děl všech no, co u dě lal, a by lo to vel mi dob ré. A le lu ja.

Koná-li se vigilie: antifona viz neděle 1. týdne, s. 2
ranní chvály
1. ant. - I.f (Žalm 118)



Po žeh na ný, kdo při chá zí v Hos po di

no vě jmé nu. A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Dan 3-II)



Zpí

vej me chva lo zpěv

na

še

mu Bo hu. A le

lu

ja.

3. ant. - VI.F (Žalm 150)



 

 

Chval te Hos po di na pro je ho svr cho va nou ve leb nost. A le lu ja.
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modlitba uprostřed dne
1. ant. - VI.F (Žalm 23)



Hos po din mi dá vá pro dlé vat na svě žích past vi nách. A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 76-I)



Slav ný je Bůh a je ho jméno je ve li

ké. A le lu

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 76-II)



Když Bůh po vstal k sou du, ze mě se zdě si la a zmlk la. A le lu

ja.

2. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 110)
Kristus je kněz navěky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.



A le

Kris tus je kněz

na

ky po dle řá

du Mel

chi ze

de cho va.

lu ja.

2. ant. - I.a2 (Žalm 115)



 

Bůh náš je na ne be sích,

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



Chval te Bo

A le

vě




u či nil vše chno, co chtěl. A le lu ja.


ha, vši chni, kdo mu slou

ží

te, ma lí

i

vel

cí.



lu ja.
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Pondělí 2. týdne
invitatorium
ant. - VII.c



O sla vuj me Hos po di

na a pís

ně

mi mu za já sej me!

modlitba se čtením
1. ant. - IV.g (Žalm 31-I)



V době velikonoční:

Hos po di ne, po přej mi slu chu a za chraň mě. A le lu

ja.

2. ant. - IV.g (Žalm 31-II)



V době velikonoční:

Svou jas nou tvář

u kaž své mu slu žeb ní ku, Hos po di

ne. A le lu

ja.

3. ant. - IV.g (Žalm 31-III)


Po žeh nán buď Hos po din, že mi pro

ká

zal po di vu hod né mi lo sr den ství.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 42)





Kdy už smím při jít

a spa třit Bo

 

ží tvář?

2. ant. - II.D (Sir 36)


Pa

ne, u kaž všem li

dem své mi lo sr den ství.

3. ant. - VII.b (Žalm 19 A)



Po že hna ný jsi, Bo že, na ne bes ké klen bě.
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ant. k Benedictus - VII.c



Po chvá len buď Hos po din, ne boť nás na vští vil a vy svo bo dil!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - IV.g (Žalm 119-)ו



Bla ho sla ve ní jsou ti, kdo sly ší Bo ží slo vo a za cho vá va jí ho.

2. ant. - I.a (Žalm 40-I)



Mým po

kr mem je ko nat vů li Ot co vu.

3. ant. - I.a (Žalm 40-II)





Já jsem u

bo žák, a le Pán se o mě sta rá.

nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 45-I)



Krá sou vy

ni

káš nad lid ské sy

ny, pů vab se roz lé vá po tvých rtech.

2. ant. - VIII.c (Žalm 45-II)



Že nich je ta

dy!

Jdě te mu na pro ti!

3. ant. - I.D (Ef 1)





  

Bůh sám u se be u sta no vil, že vše chno sjed no tí v Kris tu, až se na pl ní čas

 

pro dí lo spá sy.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ve leb, du še má, Hos po di na!
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Úterý 2. týdne
invitatorium
ant. - II.D



 

Pojď me, klaň me se Hos po di

nu; on je ve li ký Bůh.

modlitba se čtením
1. ant. - I.g (Žalm 37-I)




Hos po di nu svěř svůj o



sud, v ně ho dů

vě řuj, on sám bu de jed

nat.

V době velikonoční:

A le lu

ja.

2. ant. - I.g (Žalm 37-II)
V době velikonoční:



Chraň se zlé ho a čiň do bré; Hos po din pod pí rá spra ved li vé. A le lu

ja.

3. ant. - I.g (Žalm 37-III)





V době velikonoční:

Dou fej v Hos po di

na a drž se je ho ces ty. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 43)


Se šli své

svět lo a svou věr

nost, Hos po di ne.

2. ant. - I.a (Iz 38)


O chra ňuj nás, Pa ne, po ce lý náš ži

vot.

3. ant. - V.a (Žalm 65)



To bě, Bo

že, pa tří chva lo zpěv na Si ó

nu.
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ant. k Benedictus - II.D



 

Za chraň nás, Hos

po di ne,

 
z ru

kou všech, kdo nás ne ná vi

dí!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)ז



 

Chci za cho vá vat tvá při ká zá ní, Hos po di ne.

2. ant. - VIII.c (Žalm 53)



Bůh změ ní náš o

sud, a bu de me se ra do vat.

3. ant. - I.f (Žalm 54)





Bůh mi po má há, Pán mě u dr žu je na ži vu.

nešpory
1. ant. - VI.F (Žalm 49-I)





Ne mů že te slou žit Bo hu i ma
2. ant. - VI.F (Žalm 49-II)



mo nu.



Shro mažďuj te si po kla dy v ne bi, pra ví Pán.

3. ant. - IV alt.A (Zj 4)





Be rá nek, kte rý byl za

ant. k Magniﬁcat - VI.F





bit, si za

slou ží,

a by při jal slá vu a čest.



U čiň s ná mi

ve li ké vě ci, Hos po di ne,

ne boť jsi moc

ný




a tvé jmé no je sva té!
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Středa 2. týdne
invitatorium
ant. - VII.c



Ple sej te Hos po di nu, všech ny ze mě, služ te Hos po di nu s ra dos tí!

modlitba se čtením
1. ant. - I.a (Žalm 39-I)





Na

ří ká me a o če ká vá me vy kou pe ní na še ho tě

la.

2. ant. - I.a (Žalm 39-II)





Slyš, Hospo di ne, mou pros bu: ne mlč k mým sl zám.

3. ant. - II.D (Žalm 52)
V době velikonoční:


Stá le se spo lé hám na Bo ží sli

tov nost. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 77)




Bo



že,

sva té je tvé cho vá ní: kte rý bůh je tak ve

li

ký

ja ko Bůh náš?
2. ant. - VII.a (1 Sam 2)



 

Mé srd ce já sá v Hos po di

nu: on po ni žu je a po vy šu

je.

3. ant. - VI.F (Žalm 97)



Hos po din kra lu je, za já sej, země.
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ant. k Benedictus - I.g



Služ me Hos po di nu zbož ně a spra ved li vě po vše chny dny své ho ži vo ta!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - III.g (Žalm 119-)ח



U va žo val jsem o svých ces tách a o brá til jsem své no

hy k tvým při ká zá ním.

2. ant. - IV.g (Žalm 55-I)

 



Zmí

tám se

v ne kli du, Bo že, vě nuj mi po zor nost a vyslyš mě.

3. ant. - IV.g (Žalm 55-II)



Bu du vo lat k Bo hu, a on mě za chrá ní.

nešpory
1. ant. - I.D2 (Žalm 62)





V bla že né na

dě

ji

 

o če kávej me slav ný pří chod na še ho Spa si te

le.

2. ant. - VI.F (Žalm 67)



Bo

že, u kaž nám svou jas nou tvář a žeh nej nám.

3. ant. - IV alt.d (Kol 1)





V něm by lo stvo ře no všech no a všech no v něm tr vá.

ant. k Magniﬁcat - III.a



Hos po di

a po vyš po ní


ne,


roz

ptyl ty, kdo v srd ci smý šle jí

pyš



ně,







že né!
Antifony ze žaltáře | 09.05.2022

25

Čtvrtek 2. týdne
invitatorium
ant. - VI.F





Vstup

te před Hos po di na s já so tem!

modlitba se čtením
1. ant. - VIII.G (Žalm 44-I)



Bo že, tys nám po mo hl k ví těz ství, na vě ky bu de me chvá lit tvé jméno.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

2. ant. - IV.g (Žalm 44-II)



U šet ři, Hos po di ne, svůj lid, ne dá vej v po tu pu své dě dic tví.

3. ant. - IV.g (Žalm 44-III)



V době velikonoční:

Pa ne, po vstaň nám na po moc a vy svo boď nás pro svou lás ku. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.f (Žalm 80)



Pro buď svou sí

lu, Pa ne, a přijď nás za chrá nit.

2. ant. - VI.F (Iz 12)



Hos po din u či nil vel ko le pé vě

ci, ať je to zná mé po ce lé ze

mi.

3. ant. - VIII.c (Žalm 81)



Ple sej te Bo hu, on nám po má há.

ant. k Benedictus - VIII.G



Hos po di

a od pusť nám na


ne,




 

dej své mu li

du po zná ní

spá





sy

še hří chy!
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modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.a (Žalm 119-)ט





Lep ší je pro

mě zá kon tvých úst, Hos po di ne, než ti

sí

ce



 

ve zla tě a stří bře.
2. ant. - II.D (Žalm 56)


V Bo ha dů vě řu

 

ji a ne bu du se bát,

co mi mů že u dě lat člo věk.

3. ant. - II.D (Žalm 57)


Tvá mi lost, Bo že, je ve

li ká.

nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 72-I)



Dám tě



ná


ro dům ja ko

svět

lo,

a

by se má spá

sa

roz ší ři la až do kon čin ze mě.
2. ant. - I.D (Žalm 72-II)



Pán po mů že chu dá kům, vy ma ní je z křiv dy a ná

si

lí.

3. ant. - IV alt.A (Zj 11)



Od ny něj ška pa tří ví

těz ství a krá lov ská vlá da na še mu Bo hu.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



Ty, kte ří lač


ně jí po spra ve dl nos

ti, Hos po din na

sy

til

a na pl nil do brý mi věc mi.
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Pátek 2. týdne
invitatorium
ant. - I.f


Hos po din je dobrý, že hnej te je ho jmé

nu!

modlitba se čtením
1. ant. - VII.d (Žalm 38-I)



Hospo di ne, ne ká rej mě ve svém roz hor le ní.

2. ant. - VII.d (Žalm 38-II)
V době velikonoční:



Pa ne, ty víš

o kaž dé mé touze. A le lu

ja.

3. ant. - VII.d (Žalm 38-III)



Bo

že, vy zná vám před te bou svou vi nu, ne o puš těj mě, Pa ne, má spá so.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 51)



Zkrou še ným a po kor ným srd cem, Bo že, ne po hrdneš.

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





Kdy ko li se hně váš, Hos po di

 

ne, roz po meň se na své mi lo sr den ství.

3. ant. - VIII.G (Žalm 147-II)



 

Je ru za lé me, o sla vuj Hos po di

na.
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ant. k Benedictus - II.D




Z mi

ten, kte rý vy

lo

 

srd



né


lás

ky na še ho Bo

ha nás na





vští vil

chá zí z vý sos ti.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)י



Ať se mi dos ta ne tvé ho sli to vá ní, Hos po di ne, a bych byl živ, jak jsi slí bil.
2. ant. - VIII.G (Žalm 59)



Vy svo boď mě od mých ne přá tel, můj Bo že.

3. ant. - II.D (Žalm 60)



 

Bůh tres tá

 

to ho, ko ho má rád.

nešpory
1. ant. - II.D (Žalm 116)


Náš Bůh je mi

 

lo srd ný, po mo hl mi, když jsem byl v bí dě.

2. ant. - I.a (Žalm 121)



Po moc mi při jde od Hos po di

3. ant. - IV.g (Zj 15)





Spra ve dli vé a spo le hli



na, kte rý u

či



vé jsou tvé ces ty,

nil ne be i ze

mi.



krá li ná ro dů.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Pa ma tuj, Hos po di ne, na své mi lo sr den ství, jak jsi slí

bil na šim před kům!
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Sobota 2. týdne
invitatorium
ant. - I.D
Uposlechněme, když nás Bůh volá, abychom dosáhli slíbeného spočinutí v něm.







U po slech ně me, když nás Bůh vo

lá,

 

a by chom do sáh li

  

za slí be né ho

od po či nu tí v něm.
modlitba se čtením
V době adventní a vánoční, postní a velikonoční:
1. ant. - II.D (Žalm 106-I)



V době velikonoční:

Pa ma tuj na mě, Hos po di ne, u jmi se mě a po moz mi. A le lu ja.

2. ant. - II.D (Žalm 106-II)


Pa ma tuj me na smlou vu s Hos po di nem, na

ším Bo hem.

3. ant. - II.D (Žalm 106-III)




Vy svo boď nás, Hos po di ne, náš Bo že, a shro

máž di svůj roz ptý le ný lid.

V době velikonoční:

A le lu ja.
V liturgickém mezidobí:
1. ant. - VI.F (Žalm 136-I)



Hos po din u či nil vel ké di

vy, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky.

2. ant. - VI.F (Žalm 136-II)



Vy ve dl Iz ra e le z E gyp ta, *

je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky.
Antifony ze žaltáře | 09.05.2022

30
3. ant. - VI.F (Žalm 136-III)





On nás vy svo bo dil od na šich pro tiv ní ků, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 92)





Zrá

a za no

ci



na


hlá sá me tvé mi lo

sr

den

ství,

Hos po di ne,



tvou věr nost.

2. ant. - VI.F (Dt 32)



Vzdej te čest na še mu Bo hu.

3. ant. - I.g (Žalm 8)



Hos po di ne, jak po di vu hod né je tvé jmé no po ce lé ze mi.

ant. k Benedictus - I.g



Hos po di ne, u veď na še kro ky na ces tu po

ko je.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.D2 (Žalm 119-)כ



Ne be a ze

mě po

mi nou, a le má slo

 

va ne pomi nou, pra ví Pán.

2. ant. - II.D (Žalm 61)



 

Bo že, ty jsi mé ú to čiš tě, pev ná věž pro ti ne pří te li.
3. ant. - II.D (Žalm 64)


Bo že, chraň můj ži

vot před stra chem z ne pří te

le.
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3. TÝDEN ŽALTÁŘE
Neděle 3. týdne
1. nešpory
1. ant. - VI.F (Žalm 113)

 



 

Od vý cho du slun ce až na je ho zá pad buď chvá le no Hos po di no vo jmé no.
2. ant. - I.a (Žalm 116)



Vez mu ka lich spá sy a bu du vzý vat jmé no Hos po di

no vo.

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



Pán Je

žíš se po

ní

žil, pro to ho ta ké Bůh po vý šil na

vě

ky.

invitatorium
ant. - I.D


Pojď me, já


a le

lu

sej me Hospo di

nu, o

  

sla vuj me Ská lu své spá sy,



ja!

modlitba se čtením
1. ant. - I.a (Žalm 145-I)


Kaž dý den tě bu du ve le bit, Hos po di

ne.

2. ant. - I.D (Žalm 145-II)


Tvé krá lov ství, Hos po di ne, je krá lov ství všech vě ků.
3. ant. - I.D (Žalm 145-III)




Věr ný je Hos po din ve všech svých sli bech

a

sva

tý

ve všech svých či nech.
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Koná-li se vigilie: antifona viz neděle 1. týdne, s. 2
ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 93)


Hos po din je ve li ký a moc
2. ant. - VIII.G (Dan 3-III)



ný. A le lu

ja.

 

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

vě

ky. A le

lu ja.

3. ant. - VII.d (Žalm 148)



Chval

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

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VIII.G (Žalm 118-I)


V sou že ní

jsem vo lal Hos po di na, a vy sly šel mě. A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 118-II)



Hos po di no va pra vi ce mě po

zved la. A le lu

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 118-III)



Bůh je Hos po din a do přál nám svět lo. A le lu ja.

2. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 110)



Hos po din ře

kl mé mu Pá

nu: Seď

po mé pra vi ci. A le

lu

ja.

2. ant. - VII.a (Žalm 111)



Vy pra vuj te me zi vše mi ná ro dy o Hos po di no vých di vech. A le lu ja.

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



 

Pán, náš Bůh

vše

mo

hou cí, se u

jal krá lov ství. A le

lu ja.
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Pondělí 3. týdne
invitatorium
ant. - I.D


Před stup me před Hos po di na s chva lo zpě vy!

modlitba se čtením
1. ant. - II.D (Žalm 50-I)
V době velikonoční:



Náš Bůh při jde a u ká že svou slá vu a moc. A le lu

ja.

2. ant. - II.D (Žalm 50-II)
V době velikonoční:



Při ná šej Bo hu o běť chvá ly. A le lu

ja.

3. ant. - II.D (Žalm 50-III)


Mi lo sr den ství chci, a ne o

běť: po zná ní Bo

ha je víc než ce lo pa ly.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - VI.F (Žalm 84)



Bla ze těm, kdo pře bý va jí v tvém do mě, Hos po di

ne.

2. ant. - I.D (Iz 2)


Vzhů ru, vy stup me na Hos po di no vu ho ru.
3. ant. - VII.c (Žalm 96)



Zpí vej te Hos po di

nu, ve

 

leb te je ho jmé no.
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ant. k Benedictus - II.D



 

Po

chvá len buď Hos po din, náš Bůh!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - IV.E (Žalm 119-)ל






Na vě ky ne za po me nu

vždyť skr ze ně jsi mi dal ži

na tvá

na ří ze ní,

Hos

po di

ne,

vot.

2. ant. - IV.E (Žalm 71-I)


Tys má dů vě ra od mé ho mlá dí, Hos po di ne.
3. ant. - IV.E (Žalm 71-II)



A ni v stá ří mě, Bo že, ne o pouš těj.

nešpory
1. ant. - IV.g (Žalm 123)



Na še o

či hle dí na Hos po di na, do kud se nad ná mi ne smi lu je.

2. ant. - I.D (Žalm 124)



Na še po moc je ve jmé nu Hos po di

na, kte rý u či nil ne be a ze mi.

3. ant. - I.f (Ef 1)



Bůh si nás vy
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ve le

vo

lil a skr ze Kris ta nás při


bí

má du še Hos po di

jal za své dě



na,



ti.







ne boť shlé dl

na svou ne pa tr nou slu žeb ni ci.
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Úterý 3. týdne
invitatorium
ant. - II.D



Pojď me, klaň me se Hos po di

 

nu; on je ve li ký Král.

modlitba se čtením
1. ant. - VII.a (Žalm 68-I)



V době velikonoční:

Bůh po vstá vá a ti, kdo ho ne ná vi dí, pr cha jí před ním. A le lu

ja.

2. ant. - VII.a (Žalm 68-II)
V době velikonoční:



Náš Bůh je Bo hem spá sy; on dá vá u nik nout smr ti.

A le lu ja.

3. ant. - VII.a (Žalm 68-III)



V době velikonoční:

Po zem ské ří še, zpí vej te Bo hu, ve leb te Pá na. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 85)


Hos po di ne, byl jsi mi los ti vý své ze

mi, od pus tils vi nu své ho li du.

2. ant. - I.D2 (Iz 26)



Svou du ší po to bě tou žím v no ci


a zrá na tě hle dám svým srd cem.

3. ant. - I.a2 (Žalm 67)



Bo že, u kaž nám svou jas nou tvář.

ant. k Benedictus - I.a2
Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.



Bůh nám vzbu dil moc né ho spa

si te

le, jak slí





bil od pra dáv na
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ús ty svých sva tých pro ro ků.
modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.a (Žalm 119-)מ



Na pl ně ním zá ko na je lás ka.

2. ant. - IV alt.A (Žalm 74-I)



 

Pa ma tuj, Bo že, na svůj lid, kte rý sis vy volil.

3. ant. - IV alt.A (Žalm 74-II)



 

Bo že, u jmi se své vě ci, ne pří tel se ti rou hal.

nešpory
1. ant. - VI.F (Žalm 125)



Hos po din je všu de ko lem své ho li

du.

2. ant. - IV.A (Žalm 131)



Jest li že zno

vu ne bu de te ja ko dě

ti,

jis tě ne ve jde

te



do ne bes ké ho krá lov ství.
3. ant. - IV.E (Zj 4)




Pa

ne, vy tvo řil jsi z nás na

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Můj duch já

še mu Bo hu krá

lov ství a

kně

ze.

 
sá

v Bo hu, mém spa si te li.
Antifony ze žaltáře | 09.05.2022

37

Středa 3. týdne
invitatorium
ant. - I.f





Po klek ně me před svým tvůr cem, Hos po

di

nem!

modlitba se čtením
1. ant. - VI.F (Žalm 89-I)
V době velikonoční:



Na vě ky chci zpí vat o Hos po di no vých mi los tech. A le lu ja.
2. ant. - VI.F (Žalm 89-II)



V době velikonoční:

Kris tus, Syn Bo

ží, po chází ja ko člo věk z ro du Da vi do va. A le lu ja.

3. ant. - VI.F (Žalm 89-III)




Pří sa hal jsem Da vi do vi, své mu slu žeb ní ku; je ho po

tom stvo po tr vá na vě ky.

V době velikonoční:

A le lu ja.
ranní chvály
1. ant. - I.D (Žalm 86)




Ob

svou du

ve sel ži vot své ho slu žeb ní ka, ne boť k to bě, Pa

ne, po


zve dám

ši.

2. ant. - IV.E (Iz 33)



Bla ze to

mu, kdo jed ná spra ve dli

vě a mlu ví prav

du.

3. ant. - VI.F (Žalm 98)



Já

sej

te před krá lem Hos po di nem.
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ant. k Benedictus - II.D



 

Sli tuj se nad ná mi, Hos po di ne, roz

 





po meň se na svou sva tou smlou vu!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VI.F (Žalm 119-)נ



Kdo mě ná



sle du

je, ne bu de cho dit ve tmě, a le bu de mít svět lo ži

vo ta,



 

pra ví Pán.
2. ant. - II.D (Žalm 70)


Já jsem chu dák a u bo žák, Bo že, po moz mi!
3. ant. - VIII.G (Žalm 75)



 

Bůh ne bu de sou dit po dle zdá ní,

a le po dle spra ve dl nos ti

a po dle prá va.

nešpory
1. ant. - I.a (Žalm 126)







Kdo se jí v sl zách, žnout bu dou s já so tem.

2. ant. - I.f (Žalm 127)



Zbu duj nám, Hos po di ne, náš

dům, a chraň na še měs to.

3. ant. - IV alt.A (Kol 1)



Kris tus je dří ve zro

ze

ný než ce lé tvot stvo, on má ve všem pr ven ství.

ant. k Magniﬁcat - I.f



U či

nil mi ve li ké vě

ci ten, kte rý je moc ný; je ho jmé no je sva té.
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Čtvrtek 3. týdne
invitatorium
ant. - II.D



Pojď me, klaň me se Hos po di





nu, ne boť on je náš Bůh.

modlitba se čtením
1. ant. - I.D (Žalm 89-IV)




Hos po di

ne, shléd ni z ne be, po

2. ant. - I.D (Žalm 89-V)

hleď na na še po ha ně ní.







Kris tus je vý

ho nek z Da vi do va ko

ře ne, zá

ři

vá jitř ní hvěz da.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

3. ant. - VII.a (Žalm 90)



Na še lé

ta jsou ja ko trá va, kte rá vad ne, jen ty, Bo

že, zů stá váš na vě ky.



V době velikonoční:

A le

lu ja.

ranní chvály
1. ant. - I.D (Žalm 87)




Slav né vě

ci se o to bě vy pra vu jí, měs to Bo

ží.

2. ant. - IV alt.d (Iz 40)



Pán při jde s ve li kou mo cí

a je ho od pla ta s ním.

3. ant. - VIII.G (Žalm 99)



O sla vuj te Hos

na je ho sva té ho

po

di na, na še ho Bo

ha,

a klaň te se

mu



ře.
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ant. k Benedictus - I.g



Služ me Hos po di nu zbož ně a spra ve dli vě; on nás vy

svo bo

dí




z ru kou na šich ne přá tel!
modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)ס







Po moz mi, Hos po di ne, a bu du za chrá něn.

2. ant. - IV.g (Žalm 79)
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, a odpusť nám hříchy.



Po moz nám, Bo že, náš spa si te li, a od pusť nám na še hří chy.

3. ant. - I.g (Žalm 80)



Bo že zá

 

stu pů, shléd

ni z ne be a pe čuj o tu to ré vu.

nešpory
1. ant. - VI.F (Žalm 132-I)



Tvo ji sva tí, Bo

2. ant. - VI.F (Žalm 132-II)



že, ať ra dost ně já

sa jí v bra nách tvé ho pří byt ku.



Hos po din si vy vo lil Si

ón za své síd lo.

3. ant. - IV alt.A (Zj 11)



Bůh mu dal


moc

a

čest

i

krá

lov skou vlá

du;

bu dou mu slou žit vše chny ná ro dy.
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Bůh se sa dil moc né z trů nu a po ní že né po

výšil.
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Pátek 3. týdne
invitatorium
ant. - I.a


O sla vuj me Hos po di na, ne boť je dob rý, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky!
modlitba se čtením
1. ant. - I.a (Žalm 69-I)





U na ven jsem již vo lá ním, o či mi ze sláb ly, když vy hlí žím své ho Bo ha.

2. ant. - I.a (Žalm 69-II)





Do po kr mu mi da li žluč a v žíz ni mě na po ji li oc tem.

3. ant. - I.a (Žalm 69-III)





V době velikonoční:

Hle dej te Bo ha, a bu de te se ra

do vat. A le

lu ja.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 51)



Pro ti to bě jsem se pro hře šil, Bo že; smi luj se na de mnou.

2. ant. - I.a (Jer 14)



Po zná vá me, že jsme zhře ši li pro ti to

3. ant. - VII.a (Žalm 100)





 

Hos po din je Bůh;

bě, Hos po di ne.

 

my jsme je ho lid a stád ce je ho past vy.
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ant. k Benedictus - I.g



 

Hos po din na

vští

vil

a vy

kou

pil svůj

 

lid.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - II.D (Žalm 22-I)


Muž bo

les

ti byl o po vr že ný, o puš tě ný od

li dí, zna lý u tr pe ní.

2. ant. - II.D (Žalm 22-II)



Dě lí se o můj o

děv, lo su jí o

můj šat.

3. ant. - II.D (Žalm 22-III)


Před Hos po di nem se sklo ní vše chna lid ská po ko le ní.
nešpory
1. ant. - VII.d (Žalm 135-I)



Vel ký je Hos po din a náš Pán je na de vše mi bo hy.

2. ant. - VII.d (Žalm 135-II)



Do me Iz ra e lův, ve leb te Hospo di

na; o pě

vuj te je ho jmé no.

3. ant. - II.D (Zj. 15)


Vše chny ná

ro dy při jdou, Pa ne, a bu dou se před te bou kla nět.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Hos po din se u

jal svých slu žeb ní ků, pa ma to

val na své mi lo sr den ství.
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Sobota 3. týdne
invitatorium
ant. - II.D
Pojďme, klaňme se Hospodinu; jemu náleží země i to, co je na ní.


Pojď me, klaň me se Hos po di

nu; je mu ná le ží ze

mě i všech no, co je na ní.

modlitba se čtením
1. ant. - VIII.G (Žalm 107-I)





O sla vuj te Hos po di

na, ne boť je dob rý, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky.

V době velikonoční:

A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 107-II)



Ve své tís ni


vo lej te k Hos po di nu,

a

on vás † vy svo bo

dí.

V době velikonoční:

† vy svo bo dí. A le lu

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 107-III)



Spra ved li ví vi

dí Hos po di no vy di vy a ra

du jí se, po zná va jí je ho lás ku.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

ranní chvály
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1. ant. - VIII.c (Žalm 119-)ק



 
Blíz ko jsi, Hos po di

ne, a všech ny tvé ces ty jsou správ

né.

2. ant. - IV alt.A (Mdr 9)



Ať mi po má há, Bo že, tvá moud rost, ať se mnou pra cu

je.

3. ant. - VII.c (Žalm 117)



Hos po di no va věr

nost tr vá

na vě ky.

ant. k Benedictus - IV.E



Hos po di

ne, buď svět lem pro ty, kdo ži jí v tem no tě a v stí nu smr ti!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - II.D (Žalm 119-)ע


Za staň se

mě, Hos po di ne, a po

moz mi.

2. ant. - VIII.G (Žalm 34-I)



Po hleď te k Hos po di

nu, ať se roz ve se lí te.

3. ant. - VIII.G (Žalm 34-II)



Blíz ko je Hos po din těm, kdo ma jí zkrou še né srd ce.
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4. TÝDEN ŽALTÁŘE
Neděle 4. týdne
1. nešpory
1. ant. - I.a2 (Žalm 122)



Vy pro šuj

te Je ru za lé mu po koj.

2. ant. - II.D (Žalm 130)



Od čas né ho rá na až do noč ní tmy če ká má du še na Pá na.

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



A le

Při Je

ží

 
šo vě jmé

nu mu sí po klek nout kaž dé ko le no na ne bi i na ze mi.



lu ja.

invitatorium
ant. - I.D



 
Pojď me, klaň me se Hos po di


a le

lu

nu; jsme je

ho lid

a stád ce je ho past vy,





ja!

modlitba se čtením
1. ant. - III.g (Žalm 24)



Kdo smí vy


stou pit na Hos po di no vu ho





ru, kdo smí stát
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na je ho sva tém mís tě?

2. ant. - VI.F (Žalm 66-I)





Ve leb te, ná ro dy, na še ho Bo ha! On dal ži vot na ší du

ši.

3. ant. - VI.F (Žalm 66-II)
Slyšte, všichni bohabojní, co prokázal Bůh mé duši.


Slyš

te, všich ni bo haboj ní, co Bůh pro ká zal mé du

ši.

Koná-li se vigilie: antifona viz neděle 1. týdne, s. 2
ranní chvály
1. ant. - VI.F (Žalm 118)
Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky. Aleluja.





O sla vuj te Hos po di na, je ho mi lo sr den ství tr vá na vě ky. A le lu ja.

2. ant. - VIII.G (Dan 3-II)



A le lu

ja.

Vše chna dí

la Pá ně, ve leb te Pá na. A le lu

3. ant. - VI.F (Žalm 150)



ja.

 

Vše chno, co dý chá, ať chvá lí

Hos po di na. A le lu

ja.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VIII.G (Žalm 23)



Kdo jí ten to chléb, bu de žít

na

vě ky. A le lu

ja.
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2. ant. - VIII.c (Žalm 76-I)



 

Hos po din při jde ve slá

vě, ob klo pen svý mi sva tý mi. A le lu ja.

3. ant. - VIII.c (Žalm 76-II)



Plň te své sli

by Hos po di nu a při ná šej te mu da

ry. A le lu ja.

2. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 110)



A le lu

O de dne zro

 
ze

ní je ti ur

če no

vlád

nout v po svát ném les

ku.



ja.

2. ant. - VII.c (Žalm 112)



Bla ho sla ve ní,

kdo lač ní

a

žíz ní

po spra ve dl

nos

ti,



ne boť o ni bu dou na sy ce ni.

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



Chval te Bo

A le


ha, vši chni, kdo mu slou

ží

te, ma lí

i

vel

cí.



lu ja.
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Pondělí 4. týdne
invitatorium
ant. - VII.c



O sla vuj me Hos po di

na a pís

ně

mi mu za já sej me!

modlitba se čtením
1. ant. - VIII.c (Žalm 73-I)



V době velikonoční:

Jak dob rý je Bůh k těm, kdo ma jí čis té srd ce. A le lu

ja.

2. ant. - VIII.c (Žalm 73-II)



Smích hříš ní ků se ob rá tí v ná řek a je jich ra dost ve smu tek.

3. ant. - VIII.c (Žalm 73-III)



Mé štěs

tí

je být na blíz ku Bo

hu; kdo se od ně ho vzda lu je, za

hy ne.



V době velikonoční:

A le lu ja.
ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 90)





Hned zrá na nás, Bo



že, na syť svou sli tov nos tí.

2. ant. - VII.h (Iz 42)



O sla vuj te Hos po di na po všech kon či nách ze mě.

3. ant. - VIII.c (Žalm 135)



 

Chval te jmé no Hos po

di no vo, vy, kte ří slou ží te v Hos po di no vě do mě.
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ant. k Benedictus - VII.c



Po chvá len buď Hos po din, ne boť nás na vští vil a vy svo bo dil!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VIII.G (Žalm 119-)פ



Veď mé kro ky po dle své ho vý

ro ku, Hospo di

ne.

2. ant. - VIII.G (Žalm 82)



Jen je



den je záko no dár ce a soud ce; kdo však jsi ty, že sou díš bliž ní ho?

3. ant. - VI.F (Žalm 120)



K Hos po di nu jsem vo lal, a vy sly šel mě.

nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 136-I)



O sla vuj te Hos po di

na, ne boť je dob rý, je ho mi lo sr denství tr vá na vě ky.

2. ant. - VIII.G (Žalm 136-II)



Ve li

ké a po di vu hod né

3. ant. - I.D (Ef 1)





 
jsou tvé skut ky, Bo

že.

  

Bůh sám u se be u sta no vil, že vše chno sjed no tí v Kris tu, až se na pl ní čas

 

pro dí lo spá sy.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ve leb, du še má, Hos po di na!
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Úterý 4. týdne
invitatorium
ant. - II.D



Pojď me, klaň me se Hos po di

 

nu; on je ve li ký Bůh.

modlitba se čtením
1. ant. - I.D (Žalm 102-I)
V době velikonoční:



Hos po di ne, slyš mod lit bu mou a vo lá ní mé ať pro nik ne k to bě. A le lu

ja.

2. ant. - I.D (Žalm 102-II)
V době velikonoční:



Skloň se, Hos po di ne, k mod lit bě o puš tě ných. A le lu

3. ant. - I.D (Žalm 102-III)



ja.



Hos po di ne, tys po lo žil zá klad ze

mi a ne

be

sa jsou dí lo tvých ru kou.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.f (Žalm 101)



Chci tě, Hos po di


ne, chvá lit ce lým svým ži

vo tem, chci se u

bí

rat


ces tou bez ú hon nou.
2. ant. - IV.E (Dan 3-I)



Nevzda luj od nás, Pa ne, své mi lo sr den ství.
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3. ant. - VI.F (Žalm 144)



Bo že, za zpí vám ti no vou píseň.

ant. k Benedictus - II.D



 

Za chraň nás, Hos

po di ne,

 
z ru

kou všech, kdo nás ne ná vi

dí!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)צ



 

Bla ze to mu, kdo zná Bo ží vů li

a ži je po dle ní.

2. ant. - II.D (Žalm 88-I)
Kéž pronikne k tobě má modlitba, Hospodine.



Kéž k tobě pro nik ne má mod lit ba, Hos po di ne.

3. ant. - II.D (Žalm 88-II)


Vo lám k to bě, Hos po di ne, ne skrý vej pře de mnou svou tvář.
nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 137)





Kdo nás su žo va

li, žá

da li od nás ra

dost.

2. ant. - VII.d (Žalm 138)



 

Bu du ti hrát, Hos po di

ne, před an

dě

3. ant. - IV alt.A (Zj 4)









Be rá nek, kte rý byl za

ant. k Magniﬁcat - VI.F

ly.



bit, si za

slou ží,

a by při jal slá vu a čest.



U čiň s ná mi

ve li ké vě ci, Hos po di ne,

ne boť jsi moc

ný



a tvé jmé no je sva té!
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Středa 4. týdne
invitatorium
ant. - VII.c



Ple sej te Hos po di nu, všech ny ze mě, služ te Hos po di nu s ra dos tí!

modlitba se čtením
1. ant. - VIII.G (Žalm 103-I)



Ve leb, du še má, Hos po di

na, a ne za po meň na žád né z je ho do bro di

ní.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

2. ant. - VIII.G (Žalm 103-II)



Ja ko se smi lo vá vá

o tec nad sy ny, tak se smi lo vá vá Hos po din



V době velikonoční:

nad tě mi, kdo se ho bo jí.

A le lu

ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 103-III)



V době velikonoční:

Ve leb te Hos po di na, všech na je ho dí la. A le lu

ja.

ranní chvály
1. ant. - I.D2 (Žalm 108)


Pl né dů

vě ry je mé srd ce, Bo že, pl né dů vě ry je mé srd ce.

2. ant. - I.g (Iz 61)



Bůh mě ob

3. ant. - VI.F (Žalm 146)


Po kud ži

lé

kl v rou cho spá sy a o

děl mě ša tem spra ve dl nos ti.

  
ji, chci chvá

lit Hos po di

na.
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ant. k Benedictus - I.g



Služ me Hos po di nu zbož ně a spra ved li vě po vše chny dny své ho ži vo ta!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - VIII.G (Žalm 119-)ק



Vo lám k to bě, Hos po di

2. ant. - IV.g (Žalm 94-I)



ne, spo lé hám na tvá slo va.





Hos po din zná myš len ky li



dí: jsou vě ru mar né.

3. ant. - IV.g (Žalm 94-II)



Hos po din mi bu de ú to čiš těm a po si lou mé na dě je.

nešpory
1. ant. - I.D2 (Žalm 139-I)


Po di vu hod ná

je pro mě tvá zna lost, Hos po di ne.

2. ant. - I.D2 (Žalm 139-II)




Hos po din zkou

má lid ské srd ce, a by od pla til kaž dé mu po dle je ho skut ků.

3. ant. - IV alt.d (Kol 1)





V něm by lo stvo ře no všech no a všech no v něm tr vá.

ant. k Magniﬁcat - III.a



Hos po di

a po vyš po ní


ne,


roz

ptyl ty, kdo v srd ci smý šle jí

pyš



ně,







že né!
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Čtvrtek 4. týdne
invitatorium
ant. - VI.F




Vstup

te před Hos po di na s já so tem!

modlitba se čtením
1. ant. - VII.a (Žalm 44-I)



Bo že, tys nám po mo hl k ví těz ství nad na ši mi ne přá te li,

za han bils ty,



V době velikonoční:

kte ří nás ne ná vi dí. A le lu ja.
2. ant. - VII.a (Žalm 44-II)



V době velikonoční:

Ob rá tí te -li se k Hos po di nu, on od vás ne od vrá tí

svou tvář. A le lu ja.

3. ant. - VII.a (Žalm 44-III)



Pa ne, ne skrývej svou tvář, ne za po mí nej na na ši bí du a ú tisk.

ranní chvály
1. ant. - VIII.G (Žalm 143)



Dej, ať zá

hy do jdu tvé milos ti, Hos po di ne.

2. ant. - III.h (Iz 66)



Hos po din za

pla vil Je ru

za lém bla hem ja ko ře

kou.

3. ant. - VIII.c (Žalm 147-I)







Náš Bůh si za slou ží chvá ly.

ant. k Benedictus - VIII.G



Hos po di



ne,




dej své mu li

du po zná ní

spá





sy
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a od pusť nám na

še hří chy!

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)ר





Jest li že mě mi lu je

 

te, bu de te za cho vá vat má při ká zá ní,

 

pra ví Pán.

2. ant. - VI.F (Žalm 128)



 

Po žeh nej tě Hos po din, a bys vi děl po koj po všech ny dny své ho ži vo ta.
3. ant. - VIII.G (Žalm 129)



Kvů li to

bě přemo hl Bůh tvé ne přá te le.

nešpory
1. ant. - I.f (Žalm 144-I)





Hos po din je mé mi lo sr den ství, mé ú
2. ant. - I.f (Žalm 144-II)


Šťast

to čiš

tě a můj ú tu lek.

 

ný ná rod, je hož Bo hem je Hos podin.

3. ant. - IV alt.A (Zj 11)



Od ny něj ška pa tří ví

těz ství a krá lov ská vlá da na še mu Bo hu.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



Ty, kte ří lač


ně jí po spra ve dl nos

ti, Hos po din na

sy

til

a na pl nil do brý mi věc mi.
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Pátek 4. týdne
invitatorium
ant. - I.f


Hos po din je dobrý, že hnej te je ho jmé

nu!

modlitba se čtením
V době adventní a vánoční, postní a velikonoční:
1. ant. - VII.c (Žalm 78-I)



Na ši ot co vé nám vy prá vě li o Hospo di no vě mo ci a o je ho slav ných či nech.



V době velikonoční:

A le

lu ja.

2. ant. - VII.c (Žalm 78-II)



Sy no vé Iz ra e


le jed li ma

nu a pi

li z du chov ní ská

ly,

V době velikonoční:

kte rá je do pro vá ze la. A le

lu ja.

3. ant. - VII.c (Žalm 78-III)



V době velikonoční:

Bůh je na ší ská lou a na ším za

chrán cem. A le

lu ja.

V liturgickém mezidobí:
1. ant. - IV.E (Žalm 55-I)




Můj Bo

že, ne od vra cej se od mé ú pěn li vé pros by

a za

chraň mě
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před ú kla dy bez bož ní ka.

2. ant. - IV.E (Žalm 55-II)



Pán mě vy svo bo

dí od těch, kte ří na mě do rá že jí.

3. ant. - IV.E (Žalm 55-III)


Svou sta

rost hoď na Hos po di na, a on tě za cho vá.

ranní chvály
1. ant. - I.f (Žalm 51)





Stvoř mi čis té srd ce, Bo že. Ob nov ve mně du cha vy tr va

los ti.

2. ant. - VIII.c (Tob 13)



Ra

duj

a bu dou ve

le



se,

Je

ru

za

lé

me,

všich ni

se shro máž dí

bit věč né ho Pá na.

3. ant. - VII.a (Žalm 147-II)



Chval své ho Bo ha, Si

ó ne. On se

sí

lá svůj roz kaz na ze mi.

ant. k Benedictus - II.D




Z mi

lo

srd

né




lás

ky na še ho Bo

ha nás na





vští vil
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ten, kte rý vy

chá zí z vý sos ti.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.f (Žalm 119-)ש



Hoj ný po

koj těm, kdo mi lu jí tvůj zá kon, Hos po di ne.

2. ant. - VII.c (Žalm 133)



O bec vě

ří

cích mě la jed no srd ce a jed nu du

ši.

3. ant. - II.D (Žalm 140)


Hos po di ne, má spá

 

so, za chraň mě z ru kou ne přá tel.

nešpory
1. ant. - I.g (Žalm 145-I)



Kaž dý den

tě bu du ve le bit, můj Bo že, a vy pra vo vat o tvých di vech.

2. ant. - I.g (Žalm 145-II)



O či všech dou fa jí v te be, Hospo di ne, jsi blí zko všem, kdo tě vzý va jí.

3. ant. - IV.g (Zj 15)





Spra ve dli vé a spo le hli





vé jsou tvé ces ty,



krá li ná ro dů.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Pa ma tuj, Hos po di ne, na své mi lo sr den ství, jak jsi slí

bil na šim před kům!
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Sobota 4. týdne
invitatorium
ant. - I.D
Uposlechněme, když nás Bůh volá, abychom dosáhli slíbeného spočinutí v něm.







U po slech ně me, když nás Bůh vo

lá,

 

a by chom do sáh li

  

za slí be né ho

od po či nu tí v něm.
modlitba se čtením
V době adventní a vánoční, postní a velikonoční:
1. ant. - VII.d (Žalm 78-IV)



V době velikonoční:

Bůh je vy

kou pil od pro tiv ní ka. A le lu

ja.

2. ant. - VII.d (Žalm 78-V)



V době velikonoční:

Bůh je při ve dl do své sva té ze mě. A le lu

ja.

3. ant. - VII.d (Žalm 78-VI)



Bůh si vy vo lil Ju

du za své vlast nic tví, Da vi da za pas tý ře své ho li

du.



V době velikonoční:

A le lu

ja.

V liturgickém mezidobí:
1. ant. - VII.d (Žalm 50-I)



Hos po din při


chá zí sou dit svůj lid;

ne be i ze

mě zvěs tu

jí

je ho spra ve dl nost.
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2. ant. - VII.d (Žalm 50-II)
Vzývej mě v soužení, a vysvobodím tě.



Vzý vej mě v sou že ní,

a já tě vy svo bo dím.

3. ant. - VII.d (Žalm 50-III)



Kdo při

ná

ší

o bě ti chvá ly, ten mě ctí.

ranní chvály
1. ant. - VI.F (Žalm 92)





Do bré je o pě vo vat tvé jmé no, Svr cho va ný: zrá na hlá sat tvé mi lo srden ství.
2. ant. - IV alt.c (Ez 36)



Dám vám no vé srd ce a vlo žím do vás no vé ho du cha.

3. ant. - VIII.c (Žalm 8)



Z úst dě

tí

a ne

mluv ňat sis při pra vil slá vu.

ant. k Benedictus - I.g



Hos po di ne, u veď na še kro ky na ces tu po

ko je.

modlitba uprostřed dne
1. ant. - I.D (Žalm 119-)ת





Kéž mi po mů že tvá ru ka, vždyť jsem si vy

vo

lil tvá na ří ze ní.

2. ant. - VII.c (Žalm 45-I)





Tvůj trůn, Bo že, tr vá na věč né ča

3. ant. - VII.c (Žalm 45-II)



U vi děl jsem no vý Je ru za

pro své ho že

sy.

 
lém


ja ko ne

věs tu o

kráš le

nou

ni cha.
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Doplňovací cyklus pro modlitbu uprostřed dne
první oddíl (dopoledne)
1. ant. - VI.F (Žalm 120)



K Hos po di nu jsem vo lal, a vy sly šel mě.

2. ant. - II.D (Žalm 121)





Hos po din je tvým o chrán cem na všech tvých ces tách.
3. ant. - VII.d (Žalm 122)



Za ra do val jsem se, když mi řek li: Do do mu Hos po di no va pů jde me.

druhý oddíl (v poledne)
1. ant. - VII.d (Žalm 123)



Smi luj se nad ná mi, Bo že, ty, kte rý trů níš na ne bi.

2. ant. - VI.F (Žalm 124)



Na še po moc je ve jmé nu Hos po di na.

3. ant. - VI.F (Žalm 125)



Hos po din je všu de ko lem své ho li

du ny ní i na vě ky.

třetí oddíl (odpoledne)
1. ant. - VIII.G (Žalm 126)



Vel kou věc s ná mi u dě lal Hos po din, na pl ni la nás ra dost.

2. ant. - I.f (Žalm 127)



Zbu duj nám, Hos po di ne, náš

dům, a chraň na še měs to.
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3. ant. - VI.F (Žalm 128)



Bla ze kaž dému, kdo se bo jí Hos po di na.
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