Kompletář
Jakub Pavlík
psalmodie (modus II)

  

Antiphonale Romanum, Řím 1912, s. *26.

    

†

     

*

      

neděle po 1. nešporách - 1. ant. - II.D (Žalm 4)

             


Smiluj se na de mnou, Bo že, * a slyš mou pros bu.

neděle po 1. nešporách - 2. ant. - II.D (Žalm 134)

             

V noč ních ho

di nách * ve leb te Hos po di na.

neděle po 2. nešporách - ant. - II.D (Žalm 91)

                       



O

chrá ní

tě * svý mi pe ru tě mi; ne mu síš se bát noč ní hrů zy.

pondělí - ant. - II.D (Žalm 86)

                  
Bo že, ty jsi sho ví va

vý *

a nej výš mi lo srd ný.

úterý - ant. - II.D (Žalm 143)

       

  

    

Ne skrý vej * pře de mnou svou tvář, vždyť v te be dou fám.

středa - 1. ant. - II.D (Žalm 31)

                

  

Buď mi o chrannou skálou, Bo že, * o pev ně nou tvr zí k mé záchraně.

středa - 2. ant. - II.D (Žalm 130)

 

         

Z hlu bin * vo lám k to bě, Hos po di ne.

2
čtvrtek - ant. - II.D (Žalm 16)

       
  
Mé tě

lo * byd lí v bez pe čí.

pátek - ant. - II.D (Žalm 88)

            

Bo že, vo lám k to bě * ve dne i v no ci.

resp. - VI



                     

℟. Bo že, v te be dů vě řu ji, *

do tvých ru

                 

℣. Ty mě ve deš a chráníš, věr

kou svě řu ji svůj ži



vot.

        

ný Bo že, * ℟. do tvých ru

kou svě řu ji svůj ži vot.

               

Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

ant. k Nunc dimittis - III.a

           
O pat ruj nás, Bo

že, když

bdí me, *

  

    

a by chom bdě li

s Kris tem,

V době velikonoční:
   



                 
 

a o chraňuj nás, když spí

me, a by chom od po čí va li v po ko ji.

A le

lu ja.
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resp. - IV



                   



        




℟. Bo že, v te be dů vě

řu

ji, * do tvých ru kou svě řu ji svůj ži vot.

             

℣. Ty mě

ve deš a chráníš, věr ný

Bo že, * ℟. do tvých ru kou svě řu ji svůj ži vot.

              

Slá va Ot

ci i Sy nu i Du chu sva tému.
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ant. k žalmům - VIII.G

Liber usualis, New York-Tournai, 1961, 266.

                 
A le lu ja, *

a le lu

ja,

a

resp. - VI



℟.

       

Bo že, v te be dů vě řu ji,


    
    

A

le

lu ja,

a

le

lu ja.

le lu ja.

         



          



do tvých ru kou svě řu

ji svůj ži vot. *

℣. Ty mě ve deš a chráníš, věr ný Bo že. *



                        


℟. A le

lu ja, a le

lu ja. Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.
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