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Texty prvních dvou antifon podle Jednotného kancionálu (č. 007 a 008).
ant. - V.

volně podle DMC. Hymny, Praha 1989, s. 368.


Zdrá vas, Krá lov no, Mat ko mi lo

sr den ství,

ži vo te, slad kos ti

a na dě je na še, buď zdráva! K to bě vo lá me, vy hna ní sy no vé E vy, k to bě vzdy cháme,





lka jí ce a pla čí ce v tom to sl zavém ú do lí.

A pro

to,

o ro dov ni ce na še,


ob rať k nám své mi lo srdné o

či

a Je ží še, po žeh na ný plod ži vo ta své ho,


nám po tom to pu to vá ní u



kaž, ó

mi los ti

vá,

ó

pří vě ti

vá,



ó

pře slad ká Panno, Ma

ri

a!

ant. - VII.



volně podle AR 1912, [92].



Pod o chranu tvou se u tí káme, sva tá Bo ží Ro dič ko. Ne od mí tej na še pros by


v našich po třebách, a le o de vše ho ne bez pe čí

vy svo boď nás vždyc

ky,

Panno slav ná a po žeh naná!
ant. - I.

volně podle Liber Usualis, Solesmes, 1961, s. 1861




Zdrávas, Ma ri

a, mi los ti pl ná, Pán s te bou, po žeh na ná tys me zi že na mi




a po žeh na ný plod

ži vo ta tvé ho, Je

žíš. Sva tá Ma ri

a, Mat ko Bo

ží,

2

pros za nás hříš né ny ní i v ho di nu smr ti na

ší.

A men.
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