Neděle v liturgickém mezidobí
Cyklus A
Jakub Pavlík

2. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.D


Hle,

Be

rá nek Bo

ží, ten, kte rý na

se be vzal hří chy svě ta.

ant. k Benedictus - III.a



Jan vy dal svě dec tví:

Po mně při

jde ten, kte rý má vět

ší dů

stoj nost,



ne boť byl dří ve než já.
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Duch sva tý se

stou pil ja ko ho lu bi ce z ne be a zů stal na Je ží šo vi.

3. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E



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

ant. k Benedictus - IV.g





Je žíš u vi děl dva brat ry, jak vr ha jí síť do mo ře,

O ni hned ne cha li sí

a po vo lal je.

tě a ná sle do va li ho.

ant. k Magniﬁcat - I.a2



Je žíš hlá

sal e van ge li um o Bo žím krá lov ství a

me zi li dem kaž dou ne moc.

4. neděle

u

zdra vo val
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ant. k Magniﬁcat - I.D





Když Je žíš u vi děl zá stupy, vy stou pil na ho ru; a při stou pi li k ně mu je ho u čed ní ci.




O

te vřel ús ta

a

u

čil je:

Bla ho sla ve ní chu dí

v du chu,

ne boť je jich je ne bes ké krá lov ství.
ant. k Benedictus - VI.F







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

dět Bo ha.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Bla ho sla ve ní tvůr ci po ko je, ne boť o ni bu dou na zvá ni Bo ží mi sy ny.

5. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Vy jste sůl ze mě; jest li že však sůl

ztra tí chuť, čím bu de o so le na?

ant. k Benedictus - II.D


Vy jste svět lo svě ta, ať va še svět lo sví tí li dem, a by vi dě li va še dob ré skut ky

a ve

le

bi li va še ho Ot



ce v ne be sích.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



všem

Buď te ja

v do mě.

6. neděle

ko sví

til na po sta ve ná na pod sta vec, a by sví

ti

la
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ant. k Magniﬁcat - I.D





Kdo se bu de Bo ží mi při ká zá ní mi ří dit

a jim u

čit,



ší



bu de v ne bes kém krá lov ství ve li ký.
ant. k Benedictus - I.a



Ne bu de

-li

va

še spra ve

dl nost mno hem do ko na lej

než spra ve dl nost u či te lů Zá ko na a fa ri ze

ů, do ne bes ké ho krá lovství ne ve jde te.

ant. k Magniﬁcat - I.f




Při ná šíš -li svůj dar k ol

že tvůj bra

tr má ně co pro ti to bě,

a jdi se na před smí

a o

tá ři

řit se svým brat

a tam si



vzpo

me

nech tam svůj dar

rem; te pr ve

po

neš,

před ol tá řem

tom přijď




bě tuj svůj dar.

7. neděle
ant. k Magniﬁcat - VI.F



Mi luj te své ne přá te le

Tak bu de te sy

a mo dle te se za

ty, kdo vás pro ná sle du jí.



ny své ho ne bes ké ho Ot ce.

ant. k Benedictus - VIII.G




Váš ne bes ký O tec dá vá vy

chá zet slun ci pro zlé i pro dob ré a se

sí lá déšť
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spra ved li vým i ne spra ved li vým.
ant. k Magniﬁcat - VII.c



Buď te do

ko

na lí, ja ko je do ko na

lý váš ne bes ký O tec.

8. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Po dí vej te se na ptá ky: Ne se jí a ni ne žnou a váš ne bes ký O tec je ži

Co pak ne jste o mno ho cen něj ší než o

ví.

ni?

ant. k Benedictus - VIII.c





Ne dě lej te si zby teč né sta ros ti, váš ne bes ký O

co všech no po tře bu



tec pře ce ví,

je te.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



Hle dej te nej pr ve Bo ží krá lov ství a je ho spra ve dl nost a všech no o

vám bu de při

stat ní



dá no.

9. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D





Ne kaž dý, kdo mi ří ká Pa ne, Pa ne, ve jde do ne bes ké ho krá lov ství, a le ten,

kdo pl ní vů



li mé ho ne bes ké ho Ot

ce.
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ant. k Benedictus - I.D





Kdo má slo va sly

ší

a po

dle nich jed ná, po do bá se roz váž né mu mu ži,


kte rý si po

sta vil dům

na ská le.

ant. k Magniﬁcat - I.D
Kdo má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku.




Kdo má slo va sly

kte rý si po

ší

a po dle nich ne jedná, po do bá se mu ži po še ti lé

mu,

sta vil dům na pís ku.

10. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D




Je žíš u vi děl v cel ni ci se dět člo vě ka, kte rý se jmeno val Ma touš, a ře

 

Pojď za mnou! On vstal

kl mu:

a šel za ním.

ant. k Benedictus - VIII.G



Mno ho cel ní ků a hříš ní ků při

šlo a za u ja li mís to u sto lu s Je

ží šem



a s je ho u čed ní ky.
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Mi lo sr den ství chci, a ne o běť, pra ví Pán. Ne při šel jsem to tiž po vo lat spra ved li vé,

a le hříš ní ky.

11. neděle
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ant. k Magniﬁcat - I.D




Je ží šo vi by lo lí to zá stu pů, pro to že by li vy sí le ní a skles

ja

ko ov

ce bez pas tý

lí

ře.

ant. k Benedictus - IV.g


Žeň je si ce hoj ná,

a le děl ní ků má

lo.

Pros te pro to Pá na žně,



a by po slal děl ní ky na svou žeň.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Jdě

te


a hlá

sej

te e

van ge

li um o Bo žim krá

lov ství:

Za dar mo jste do sta li, za dar mo dá vejte.

12. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f



Co vám ří kám ve tmě, po věz te na

svět le,

a co se vám šep tá do u cha,



hlá sej te ze střech.
ant. k Benedictus - II.D


Ne boj te se těch, kdo za bí je jí tě

lo – du ši za bít ne

mo hou.

ant. k Magniﬁcat - VI.F


Ke kaž dé mu, kdo se ke mně při zná před lid mi,

před svým Ot cem v ne bi.

i

já se

při

znám
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13. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.D


Kdo ne be re svůj kříž a ne ná sle du je mě, ne ní mě ho den.
ant. k Benedictus - VIII.G


Kdo vás

 

 

při

jí má, mne při jí



má, a kdo mne při jí má, při jí má to

ho,

kte rý mě po slal.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



ne



Kdo po dá ně ko mu tře ba jen čí ši stu de né vo dy, pro to že je to můj u

čed ník,

při jde o svou od mě nu.

14. neděle
ant. k Magniﬁcat - VI.F
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království skryl před moudrými a odhalil jsi je maličkým.




Ve


le

bím tě, Ot

če, Pa

ne ne be a ze

mě, že jsi ta

jem ství

Bo ží ho krá lov ství skryl před moud rý mi a od ha lils je malič kým.
ant. k Benedictus - II.D


Uč

te

se

nalez ne te pro své du

o

de mě,

ne boť jsem ti chý

a

po kor ný

še od po či nek.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Mé jho

ne

tla čí

a mé bře me no ne

tí

ží, pra ví Pán.

srd

cem,
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15. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Je žíš mlu vil k zá

ant. k Benedictus - I.D



stu pům v po do ben stvích.



Vám je dá

no znát ta

jem ství

ne bes ké ho krá lov ství.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c





Se me no je Bo ží slo vo, roz

sé

vač je Kris tus. Kaž dý, kdo ho na lez ne,

vy tr vá na vě ky.

16. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Ne



bes ké krá

na svém po li dob ré se

lov

ství

je po dob né člo

vě

ku, kte rý na

sel

me no.

ant. k Benedictus - VIII.G*
Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.




Ne bes ké krá lov ství je ja ko kvas, který vza la že na a za dě la la do tří měřic mou ky,

až se všech no pro kva si lo.
ant. k Magniﬁcat - IV.g




Spra ved li ví

ja

ko slun ce.

bu dou v krá lov ství své

ho Ot

ce

zá

řit
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17. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Ne

bes ké krá

lov

ství

je po

dob né ob

chod ní ku,


kte rý hle

 

jde,

dá

vzác né per ly. Když na

pro dá všech no, co má,

jde jed nu dra

ho cen nou per




lu,

a kou pí ji.

ant. k Benedictus - II.D


Ne bes ké krá lov ství je po dob né sí

ry bá ři ji vy táh nou na

co však za nic ne sto jí, vy

ti, kte rá se spus tí do mo ře. Když je pl ná,

břeh, po sa dí se, co je dob ré, vy be rou do

ná dob,



Kaž dý u či tel Zá ko na, kte rý se stal

je ja ko hos

po



ho dí.

ant. k Magniﬁcat - I.g





dář, kte rý ze své bo

u čed ní kem ne bes ké ho krá lov ství,

ha té zá

so

by

vy

ná

ší



vě ci no vé i sta ré.

18. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Je žíš si za

vo

lal své u čed ní ky a ře

a ne chci je ne chat o de jít hla do vé.

kl: Je mi lí

to zá stu pů
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ant. k Benedictus - II.D


Je žíš vzal pět chle bů a dvě ry

a u čed ní ci zá

by, po žeh nal

je,

dal

u čed ní kům



stu pům.

ant. k Magniﬁcat - V.a



Všich ni se na jed li do sy ta

a ješ tě se sbí ra li

pl ných dva náct ko šů



zby lých kous ků.

19. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D





Když na stal ve čer, vy

stou pil Je žíš na

ho ru, a by se o sa mo tě mod lil.

ant. k Benedictus - VII.c



K rá


nu

u vi dě li u čed ní ci Je

ží

še

krá

čet po

mo ři


a stra chem za ča li kři

čet.

On jim však ře

kl:

Vzmuž te se! To jsem já,

ne boj te se!
ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



Je žíš vztá hl ru ku, za

proč jsi po chy bo val?

20. neděle

chy til to nou cí ho Pet ra a ře

kl mu: Ma lo věr ný,
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ant. k Magniﬁcat - II.D


Jed na ka na nej ská že na vo

la la: Smiluj se na de mnou, Pa ne, Sy nu Da vi dův!

ant. k Benedictus - II.D


Ka na nej ská že

na při šla k Je ží šo vi, kla ně la se mu a pro

si la:



Pa ne, po moz mi!
ant. k Magniﬁcat - I.D




Že

no, jak ve li ká je tvá ví ra! Staň se ti, jak si pře ješ.

21. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Ty jsi Me si áš,


Syn ži vé ho Bo ha.

ant. k Benedictus - VII.d



Ty jsi Pe tr – Ská la – * a na té ská le zbu du ji svou cír kev.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Co svá



žeš na zemi, bu de svá zá no na

ne bi, a co roz vá žeš na

ze

mi,

bu de rozvá zá no na ne bi.

22. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Je žíš za čal svým u čed ní kům nazna čo vat, že bu de mu set jít

a mno ho tr

pět, že bu de za

bit

a tře tí ho dne

do Je ru za lé ma

že bu de vzkří šen.
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ant. k Benedictus - II.D




Co

pro

spě je člo vě ku, když zí

a le ztra tí svou du

ská ce

lý

svět,

ši?

ant. k Magniﬁcat - I.D




Syn člo vě ka při

jde ve

slá

vě své

ho Ot ce se svý mi an dě ly,



a teh dy od pla tí kaž dé mu podle je ho jed ná ní.

23. neděle
ant. k Magniﬁcat - III.a



Když tvůj bra

tr zhře ší pro ti to bě, jdi a po ká rej ho me zi čtyř ma o či ma.



Dá -li si od te be ří ci, své ho brat ra jsi zí skal.
ant. k Benedictus - VI.F




Jest li že se shod nou na ze mi dva z vás na ja ké ko li vě

ci a budou o ni pro sit,

do sta nou ji od mé ho ne bes ké ho Ot ce.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Kde jsou dva ne bo tři

u pro střed nich.

24. neděle


shro máž dě ni ve jmé nu mém, tam jsem já
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ant. k Magniﬁcat - VII.d
Ježíš řekl Petrovi: Neříkám ti, že máš odpustit nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmdesátsedmkrát.



Je žíš ře kl Pet ro vi: Ne ří kám

ti,



že máš od pus tit nej víc se dm krát,

a le tře ba se dma se dm de sát krát.
ant. k Benedictus - VI.F


Pán se nad služeb ní kem smi lo val, pro pus til

ho a dluh

mu odpus til.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Slu žeb ní ku ni

čem ný, ce lý dluh jsem ti od pus til, pro to že jsi mě pro sil;



 

ne měl ses te dy i ty smi lo vat nad svým dru

hem, ja ko jsem se smi lo val já

nad te bou?

25. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



Jdě te i vy

na mou vi ni ci

a dám vám, co bu de spra ved li vé.

ant. k Benedictus - VII.a



Ne



bes ké krá

na jmout děl ní ky na svou vi

lov ství je po dob né hos po dá ři, kte rý vy

ni

šel časně zrá na

ci.

ant. k Magniﬁcat - VII.d



Když na stal ve

slí be nou od

26. neděle

mě nu.


čer, za vo lal pán vi ni ce děl

ní ky

a vy

pla

til jim

14
ant. k Magniﬁcat - II.D




Jest li že se zlo či nec od

vrá

tí

od svých zlých skut ků

a

jed

ná

po dle prá va a spra ve dl nos ti, sám se be za chrá ní.
ant. k Benedictus - II.D


A men, pra vím vám: Cel ní ci a ne věst ky vás před chá ze jí do Bo ží ho krá lov ství,

pro to že u vě ři



li.

ant. k Magniﬁcat - II.D





Ne kaž dý, kdo mi ří ká Pa ne, Pa ne, ve jde do ne bes ké ho krá lov ství, a le ten,

kdo pl ní vů



li mé ho ne bes ké ho Ot



ce.

27. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E


Když se při blí ži lo vi no bra ní, po

vy

slal pán vi ni ce k vi na řům své slu žeb ní ky



zved nout z ní vý tě žek.

ant. k Benedictus - VII.d
Pán vinice zlosyny zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.



Pán vi

ni ce zlo sy ny za hu bí

kte ří mu bu dou ve svůj čas od

a svou vi

ni ci pro na jme ji ným vi na řům,

vá dět vý těžek.
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ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ká men, kte rý sta vi te lé od

U či nil to Pán

a v na šich o

vrh

li, stal se kvád rem ná

rož ním.



čích je to po di vu hod né.

28. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G





Ne bes ké krá lov ství je po dob né krá li, kte rý vy stro jil své mu sy no vi svat bu

a po

slal slu žeb ní

ky, a by svo la li hos ty.

ant. k Benedictus - I.D




Řek ně te po zva ným: Hos ti nu jsem při

chys tal, všech no je při pra ve no,

pojď te na svat bu.
ant. k Magniﬁcat - I.D





Sva teb ní hos ti na je si ce při pra ve na, a le po

Jdě te pro to na roz ces

tí

zva ní

jí ne by li hod ni.

a po zvě te na svat bu, ko ho na jde te.

29. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g



Mis tře, ví me, že jsi pravdo mluv ný, a že u

ant. k Benedictus - IV alt.A



Dá vej te kaž dé mu, co mu pat

ří.



číš ces tě k Bo hu po dle prav dy.
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ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Dá

vej te, co je cí sa řo vo, cí sa ři, a co je Bo ží, Bo

hu!

30. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Mi luj Pá

na, své

ho Bo ha, ce lým svým srd cem, ce lou svou du

ší



a ce lou svou mys lí.
ant. k Benedictus - IV.g



Mi luj své ho bliž ní ho ja ko sám

se be.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



Na při ká zá ní lás ky spo čí vá ce lý Zá kon i Pro ro

ci.

31. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Vy všich ni jste bra

tři; má te spo leč né ho Ot

ce v ne bi.

ant. k Benedictus - VI.F


Je nom je den je váš u či tel – Kris tus Pán – a ten je v ne bi.
ant. k Magniﬁcat - II.D




Kdo je me zi vá mi nej

bu de po

32. neděle

vět

ší, ať je va ším slu žeb ní kem. Kdo se po vy šu je,

ní žen, a kdo se po ni žu je, bu de po

vý šen.
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ant. k Magniﬁcat - IV.g




Ne bes ké krá lov ství je po dob né de se ti pan nám, kte ré vza ly lam py a vy

šly

na pro ti že ni cho vi.
ant. k Benedictus - VIII.c



Že nich je ta

dy! Jdě te na pro ti Kris tu Pá nu!

ant. k Magniﬁcat - II.D


Bdě

te, pro to že ne

ví te, kte rý den a ho di nu váš Pán

při jde.

33. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d





Pán si za vo lal slu žeb ní ky

a svě řil jim svůj ma je tek, kaž

dé

mu

po dle je ho schop nos tí.
ant. k Benedictus - VIII.G



Slu žeb ní

Pojď se ra



ku do brý a věr ný, má lo jsi spra vo val věr ně, mno ho ti svě řím.

do vat se svým pá nem.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



Kaž dé mu, kdo má,

bu de dá no, a bu de mít nad by tek.
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Neděle v liturgickém mezidobí
Cyklus B
Jakub Pavlík

2. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E



Mis tře, kde byd líš? Je žíš ře

kl: Pojď te a u vi dí te!

ant. k Benedictus - IV.E



U čed ní ci šli,

vi dě li, kde Je

žíš byd lí, a ten den zů sta li u ně ho.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c





On dřej ře

kl

Ši mo no vi:

a při ve dl Ši mo na k Je ží šo

"Na lez

li jsme Me

si

á

še" -

vi.

3. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f



Je žíš přišel do Ga li

le

je a hlá sal tam Bo ží e van ge li um: Na pl nil se čas



a přiblí ži lo se Bo ží krá lovství. Ob
ant. k Benedictus - VIII.c



 

rať

te

Pojď te za mnou; u dě lám z vás ry bá ře li

 

se

a věř te e van ge

li u.

dí.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Ne cha li své sí

 
tě

a ná

sle do va li Pá na.

4. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Všich ni žas

 

li nad Je ží šo vým u če ním, pro to že je u čil ja ko ten, kdo má moc.
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ant. k Benedictus - IV.E


No vé u

če ní – a s ta ko vou mo cí!

I ne čis tým du chům po

rou

čí



a po slou cha jí ho!
ant. k Magniﬁcat - I.D



Po věst o Je ží šo vi se roz

nes la

po ce lém ga li lej ském kra ji.

5. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c




Když na

stal ve čer

ne moc né i po sed lé

a slun ce za

a on je u

pad lo, při ná

še li k Je ží šo

vi

zdra vil.

ant. k Benedictus - II.D



 
Br zo rá

a tam se mod

no Je žíš vstal

Je žíš pro



a vy

šel ven,

o de šel na o puš tě né mís to



lil.

ant. k Magniﬁcat - I.a



 

 
chá

zel


ce lou

Ga li le

jí

a ká





zal

v je jich sy na gó gách.

6. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



 

Pa ne, chceš -li, mů žeš mě o

čis tit.

Je žíš

ře

 

kl: Chci,

buď čis

tý!

ant. k Benedictus - IV.E




Je žíš

vztá

hl

ru

ku,

do

tkl se ma lo moc né

ho,
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a ten byl hned o

čiš těn.

ant. k Magniﬁcat - I.D





Je žíš u

zdra vil ma lo moc né



ho

a ře

kl mu: Jdi,



u kaž se kně zi



 
a při nes o

běť

za své

o čiš tě ní.

7. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.g



Je žíš ře

 
kl o chr nu lé

mu: Sy

nu,

 

od pouš tě jí se ti hří chy.

ant. k Benedictus - II.D



 

Syn člo vě ka má moc
ant. k Magniﬁcat - I.g



 

O chr nu lý,



tak že všich ni žas

od pouš tět na ze mi hří chy.

kte ré ho Kris tus u

 

li

a ve

zdra vil, vzal své le

hát ko a o

de šel,



le bi li Bo ha.

8. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d



ne

Do kud


ma jí

hos

té

na svat bě že ni cha me zi

se

bou,

mo hou se pos tit.

ant. k Benedictus - I.D



Bůh nám dal skr ze Kris

ta schop nost slou

žit no

vé smlou vě,
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kte rá ne

spo čí vá v li te ře, a le v du

chu.

ant. k Magniﬁcat - III.b


Ni kdo ne na lé vá mla dé ví no do sta rých mě chů. Mla

dé ví no se na

lé

vá



do mě chů no vých.

9. neděle
V závěru dvou následujících antifon je potřeba položit přízvuk tak, jak to odpovídá logice jazyka (poznačeno
"kapkou" pod notou), ne tak, jak by k tomu sváděla melodie, o slabiku později.
ant. k Magniﬁcat - II.D


So

bo

ta je pro člo vě

ka, a ne člo věk pro so botu.

ant. k Benedictus - II.D


Syn člo vě ka je pá nem i nad so bo tou.
ant. k Magniﬁcat - I.D
Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Život zachránit, anebo zabít?


Smí se v so bo tu jed nat dob ře, ne bo zle? Ži vot

za

chrá nit, a ne bo za bít?

10. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a


Bo



Jest li že vy

há

ním

zlé du chy prs tem Bo žím, pak už k vám při

šlo

ží krá lov ství.

ant. k Benedictus - VII.a



Ny ní na

to ho to svě ta vy


stá

pu zen.

vá

soud nad tím to svě tem, ny ní bu de vlád

ce
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ant. k Magniﬁcat - VII.a



Kaž dý, kdo pl ní vů li Bo

ží, to je můj bra tr i ses tra i

mat

ka.

11. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f



Bo ží krá lovství je po dob né člo vě ku, kte rý za

 

ať spí,

ne bo je vzhů ru, se me no klí

se

je do ze mě se me no;



čí a ros te.

ant. k Benedictus - I.f
Boží království je jako hořčičné zrnko: je menší než všechna semena, ale když vzejde, přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny.


Bo ží krá lov ství je ja ko hoř čič né zrn ko: je men ší než všech na se me na,

a le když vze

jde, pře

růs

tá



všech ny os tat ní rost li ny v za hra dě.

ant. k Magniﬁcat - I.D



Je žíš hlá sal Bo

ží slo vo v mno ha po

do benstvích.

12. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g



hy

Vl

ny

do rá že ly na loď a u čed ní ci vo la li: Pa

ne, za

chraň nás,



ne me!

ant. k Benedictus - IV.g


Je

žíš

a za vlád lo ú pl né ti

po

cho.

hro zil vět

ru

a po ru čil mo

ři;

ví tr u

stal
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ant. k Magniﬁcat - IV.g



U čed ní

ci

že ho po slou chá ví

si

ří

ka

li me zi

se bou: Kdo to

a

si je,



tr a mo ře?

13. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Jed na ne moc ná že

na se do

tkla Je ží šo vých ša tů, a hned po

cí ti

la,



že je vy lé če na.



ant. k Benedictus - VII.a



Je žíš ře

kl že

ně: Tvá ví

ra tě za chrá ni

la, jdi

v po ko ji!

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Je žíš vzal dí tě za

ru ku a ře

kl: Děv

če, ří kám ti, vstaň!

14. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Mno ho li

Ja

ká moud

dí Je ží še po slou cha lo

rost mu by

a ří ka li ce lí

u

žas lí:

la dá na!

ant. k Benedictus - II.D


Ja

ké zá

zra ky se dě

jí je ho ru ka ma! Co pak to ne ní syn Ma ri in?

ant. k Magniﬁcat - .


Ni kde pro

rok

ne zna me ná tak má lo ja ko ve

své vlas ti.
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15. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E




Je žíš za

vo lal svých dva náct u čed níků, po sí lal je po dvou a dá

nad ne čis tý mi du

val jim moc

chy.

ant. k Benedictus - VI.F


U

čed ní

že je tře ba se ob

ci se vy da li na ces ty

a

hlá

sa



li,

rá tit.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



Je ží šo vi

po ma zá va li o

u

čed ní ci

vy há ně li mno ho zlých du

chů,



le jem mno ho ne moc ných a u zdra vo va li je.

16. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


A po što lo vé se shro máž di li u Je ží še

a vy pra vo va li mu všech no,



co dě la li a u či li.
ant. k Benedictus - II.D


Pojď te i vy

ně kam na o puště né mís

to a tro chu si od po čiň te.

ant. k Magniﬁcat - I.D




Je žíš u


ja

ko ov

vi

děl ve

ce bez pas tý ře.

li ký zá stup a by lo mu jich lí

to, pro to že by

li
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17. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.D




Když Je žíš po zdvi hl o



ře kl Fi li po vi: Kde na

či a u vi děl, jak k ně mu při chá zí vel

ký zá stup,

kou pí me chle ba, a by se ti li dé na jed li?

ant. k Benedictus - VI.F



Je žíš vzal chle by, vzdal dí

ky a roz dě lil je se

dí cím.

ant. k Magniﬁcat - I.f




Když li dé vi dě li zna me ní, kte ré Je žíš u dě lal, ří

kte rý má při



ka li: To je jis tě ten pro rok,

jít na svět!

18. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d





Ne u si luj te o po krm, kte rý po

mí jí,

a le o po krm, kte rý zů

stá vá

k věč né mu ži vo tu.
ant. k Benedictus - IV.g



Chléb z ne

vám dá


be vám ne

dal Moj

žíš,

pra

vý


chléb z ne

be



vá můj O tec.

ant. k Magniﬁcat - I.f


Já jsem chléb

a kdo vě

ří ve

ži

vo ta. Kdo při

mne, ne bu de ni

chá zí ke mně, ne bu de ni kdy hla do vět,

kdy žíz

nit.
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19. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Ni kdo ne mů že při jít ke mně, jest li že ho ne při táh ne O tec, kte rý mě po slal.

ant. k Benedictus - I.a



A mem, a

men, pra vím vám: Kdo vě

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Já jsem chléb ži

bě to va

ný.

vý, *



  
kte rý se

né

stou

pil z ne be. Kdo bu de jíst



to chléb, bu de žít

o

vot věč

 

 
ten

ří, má ži

na

vě

ky. Chléb, kte rý já dám, je mé tě

lo,

za ži vot svě ta.

20. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Já jsem ten chléb ži

 
ten

 


vý, *

to chléb, bu de žít

na

  
kte rý se

vě

stou

pil z ne be. Kdo jí

ky.

ant. k Benedictus - III.g



Mé tě

Kdo jí mé tě

lo je sku teč ný po

krm

lo a pi je mou krev, zů stá vá ve mně a

a má krev

sku teč ný ná poj.



já v něm.

ant. k Magniﬁcat - VII.a



Ja ko mne po slal ži vý O

bu de žít ze mne.

tec a já ži

ji z Ot ce, tak i ten, kdo jí

mne,
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21. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Slo

va, * kte rá jsem k vám mlu vil, jsou duch

a jsou ži

vot.

ant. k Benedictus - VII.d



Ni kdo ne mů že při jít ke mně, ne ní -li mu to dá no od

Ot ce.

ant. k Magniﬁcat - I.a3



Ši mon Pe tr ře kl: * Pa ne, ke ko mu pů jde me? Ty máš slo va věč né ho ži vo ta,




a my jsme u vě ři li a po zna li, že ty jsi Kris

tus, Syn Bo

ží.

22. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a





Za cho vá vej te a plň te Bo ží při ká zá ní, ne boť tak bu de te v o čích ná

moud ří a ro

ro dů

zum ní.

ant. k Benedictus - I.f


Buď te vní ma ví pro slo vo, kte ré do vás by lo vlo že no

va ši du

a mů že za

chrá nit

ši.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G*



Člo vě ka ne mů že po skvr nit nic, co do něj vchá zí zven čí, a le co z něj vy chá zí,

to ho po skvr ňu

23. neděle



je.
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ant. k Magniﬁcat - I.D




O

tev řou se o či sle pých, o

a za

ple

sá

ja zyk ně

de mknou se u ši hlu chých

mé ho.

ant. k Benedictus - VIII.c



a u



K Je ží šo vi při ved li hlu cho ně mé ho,

a by na něj vlo žil ru

ku

zdra vil ho.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Do bře všech no u dě lal,

i hlu chým dá vá sluch, i ně mým řeč.

24. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g




Syn člo

vě ka bu de mu set mno ho tr pět, bu de za

bit

a po třech dnech

vsta ne z mrt vých.
ant. k Benedictus - I.D



Kdo chce jít

a ná

sle

za

mnou, za

při sám se

be,

vez mi svůj kříž

duj mě.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



Kdo ztra tí svůj ži vot pro mě a pro e van ge li

25. neděle



um, za chrá ní si ho.
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ant. k Magniﬁcat - I.f


Kdo chce být prv ní, ať je ze všech po sled ní

a slu

žeb ní kem všech.

ant. k Benedictus - VIII.G



Kdo mne při jme, ne při jí má mne, a le to

ho, kte rý mě po slal.

ant. k Magniﬁcat - I.D



Kdo se po

vy šu

je, bu de po

ní žen, a kdo se po ni žu je, bu de po vý šen.

26. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV alt.A





Žád ný, kdo v mém jmé nu vy

o mně mlu vit špat ně. Kdo ne ní pro

ko ná zá

zrak, ne mů že tak hned

ti nám, je s ná mi.

ant. k Benedictus - VIII.c



Kdo ko li vám po dá čí ši vo

dy pro to, že jste Kris

to vi, ne

při

jde



o svou od mě nu.
ant. k Magniﬁcat - I.D



 

Je pro te be lé pe,

a bys ve šel do ži vo ta bez ru ky, než a bys s o bě ma ru ka ma

při šel do pek la.

27. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Co Bůh spo jil, člo věk ne roz lu

čuj!
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ant. k Benedictus - VII.d



Bo



Nech te dě

ti

při

chá zet ke mně, ne boť ta ko vým pat

ří

ží krá lov ství.

ant. k Magniﬁcat - VII.d



Kdo ne

při

jme



Bo ží krá lov ství ja ko dí tě, vů bec do ně ho ne

ve jde.

28. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g



Jdi, pro dej všech no, co máš, a roz dej chu dým, a bu deš mít po klad v ne bi.

ant. k Benedictus - I.a


Jak těž ko ve jdou do Bo ží ho krá lov ství ti, kdo ma

jí bo hat ství.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



do



Vy, kte ří jste o pus ti li všech

sta ne

te a za

po díl

no a ná

bu de te mít ži

sle do va li jste mě, sto krát víc

vot věč ný.

29. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV alt.A





Ka lich, kte rý já pi

bu de te po

no ře

ji, pít bu de te, a v křest, ve kte rý já bu du pono řen,

ni.

ant. k Benedictus - II.D


Kdo by chtěl být me zi vá mi ve

li

ký,

ať je va ším slu žeb ní kem,
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a kdo by chtěl být me zi vá mi prv ní, ať
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Syn člo

ja ko vý

ro kem všech.



vě ka při

kup né za

je ot



šel,

a

by slou žil

a dal svůj ži

vot

všech ny.

30. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E




Sle pec u Je ri cha vo

smi

lal:

Sy

nu Da



vi dův, Je

ží ši,

luj se na de mnou!

ant. k Benedictus - I.a2


Co

chceš, a bych pro te be u

dě lal? Mis

tře, ať

vi dím!

ant. k Magniﬁcat - II.D


Jdi,

tvá ví ra tě za chrá ni la.

31. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Mi luj Pá

ja ko sám

se

na, své ho Bo

be. Žád né ji né při

ha, ce lým svým srd cem. Mi luj své ho bliž ní

ká

zá ní ne ní vět ší než ta

ho



to.

ant. k Benedictus - I.a



Hos po din, náš Bůh,

je je di ný Pán. Pro to mi luj Pá na, své

ho Bo ha,
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ce lým svým srd cem, ce lou svou du ší, ce lou svou mys lí
ant. k Magniﬁcat - I.g





Když Je žíš vi

Ne

a ce lou svou si lou.

děl, že u či tel Zá

jsi da le ko

ko

na od po vě děl ro zum ně, ře

kl mu:



od Bo ží ho krá lovství.

32. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f


Mno ho bo

chu

há čů dá va lo do po klad ni ce mno

dá vdo va však da

la

ho ze své ho nad

byt ku,



ze své ho ne do stat ku.

ant. k Benedictus - I.f


Kaž

ne

 

dý ať dá

po dle to

ho, jak se sám u se be roz

ho dl,



s těž kým srd cem.

ant. k Magniﬁcat - I.f


Chu



své

ži

vo by

dá vdo

va

da la všech no, co mě la,

ce

lé







tí.

33. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Li dé u

vi

dí Sy na člo

vě

 

ka při chá zet


v ob

la

cích
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s ve li kou mo cí a slá

vou.

ant. k Benedictus - IV alt.d



Na kon ci vě

ků

shro máž dí Kris tus všech ny své vy

ant. k Magniﬁcat - I.D2



Ne be a ze

mě po

mi nou, a le má slo va ne po mi nou.

vo le

né.
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Neděle v liturgickém mezidobí
Cyklus C
Jakub Pavlík

2. neděle
ant. k Magniﬁcat - V.a



V ga li lej ské Ká ně by la svat ba a byl tam Je

ant. k Benedictus - VI.F




Je žíš pro

žíš se svou mat kou Ma ri í.

mě nil na svat bě vo du ve

ví

no na pří mlu vu své mat ky.

ant. k Magniﬁcat - VII.a



V ga li



lej ské Ká

a je ho u čed ní

ně

Je žíš

zje

vil svou slá

vu

ci v něj u vě ři li.

3. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Je žíš při

šel v sí le Du cha do Ga li

le je; u čil v je jich sy na gó gách



a všich ni ho vel mi chvá li li.
ant. k Benedictus - I.D




Duch Pá



ně je na

de mnou, po

slal mě, a bych při

 

ra dost nou zvěst.
ant. k Magniﬁcat - IV.g



Dnes se na pl ni lo Pís mo, kte ré jste prá vě sly še li.

4. neděle

ne sl chu dým

35
ant. k Magniﬁcat - VI.F


Všich ni se di

vi

li mi lým slo

vům vy

chá ze jí cím z Je ží šo vých úst.

ant. k Benedictus - VI.F



Je žíš ře

kl: Žád ný pro rok ne ní ví ta ný ve svém do mo vě.

ant. k Magniﬁcat - II.D




Všich ni v sy na gó ze vzpla nu li hně vem a ved li Je

a by ho sra zi li do

ží

še na sráz ho

ry,

lů. On však pro šel je jich stře dem a u bí ral se dál.

5. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f





Je žíš vstou pil na loď, po sa dil

se a u

čil zá stu py.

ant. k Benedictus - I.f



Mis

tře,

ce lou noc jsme se lo po ti

li,

a nic jsme ne chy ti

li.




A le na tvé slo vo spus tím sí tě.
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Je žíš ře kl Ši mo no vi: Ne

boj se! Od ny nějška bu deš lo

vit li di.

6. neděle
ant. k Magniﬁcat - VI.F




Bla ho sla ve ní, vy chu dí, ne boť va



kdo ny ní hla do ví te, ne boť bu de te na



še je Bo

sy ce

ni.


ží krá lov ství. Bla ho sla ve ní,
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ant. k Benedictus - I.a





Bla ho sla ve ní, kdo ny ní plá če te, ne boť se bu de te smát.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Bla ho sla ve ní jste, když vás li dé vy lou čí ze své ho stře du a po tu pí

va še jmé no




kvů li Sy

vel

nu člo vě ka; ra

kou od

duj te se a já

sej te, má te to

tiž v ne

bi

mě nu.

7. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Co chce te, a by li

dé dě

la li vám, to i vy dě

lej te jim.

ant. k Benedictus - VII.a



Ne

Od pouš těj



suď te, a ne bu de te sou ze ni, ne za vr huj te, a ne bu de te za vr že

te, a bu de vám od puš tě

ni.

no.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Dá vej te,


a

do sta ne

te,

ne boť ja kou mí rou mě

ří te,

 

ta ko vou se za se na mě ří vám.

8. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Na před vyn dej ze své ho o ka trám, a te pr ve po tom bu deš dob ře vi

dět,
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a bys mo hl vyn dat třísku z o ka své ho brat ra.
ant. k Benedictus - VIII.c
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci.





 

Dob rý strom ne mů že nést špat né o vo ce, a ni špat ný strom o vo ce dob ré.

Kaž dý strom se po

zná po vlastním o vo ci.

ant. k Magniﬁcat - I.f


Dob rý člo věk vy ná ší z dob ré po klad ni ce své ho srd ce dob ro, a le zlý ze zlé ho

vy

dá

vá zlo. Ús



ta mlu ví to, čím pře té ká srd ce.

9. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Je den set

a by při

ník po

slal k Je ží šo

vi

ži dov ské star

ší s pros bou,

šel a uzdra vil mu slu žeb ní ka.

ant. k Benedictus - VIII.G





Pa

a můj slu



ne, ne jsem ho den, a bys ve šel pod mou stře

žeb ník

bu de u

chu; a le řek ni jen slo vo,

zdraven.

ant. k Magniﬁcat - I.f




Když Je žíš u

sly šel set níko va slo

jsem ne našel ta ko vou ví ru!

va, po di vil se: A ni v Iz

ra

e

li

38

10. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E



 



 

Když Pán u vi děl vdo vu o plaká va jí cí své ho sy na, by lo mu jí lí

to a ře

kl jí:


Ne

plač!

ant. k Benedictus - VI.F





Mrt vý se po sa dil a za

čal mlu vit. Je žíš ho vrá

til

je ho mat ce.

ant. k Magniﬁcat - I.D
Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid.




Ve li ký pro

rok



po vstal me zi ná mi; Bůh

na

vští vil svůj lid.

11. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.a2


Že na hříš

smá čet no

ni

ce při stou pi la k Je ží šo

hy a vlast ní mi vla sy je u

vi,

za ča la

mu sl

za

mi

tí rat.

ant. k Benedictus - VIII.G



Mu se lo jí být od


puš tě no mno ho hří chů, když mi ny ní pro ka zu je to lik lás ky.

Ko mu se od pouští má lo, má lo mi

Je žíš ře

12. neděle

kl že

lu

je.



ant. k Magniﬁcat - VII.a





ně: Tvá ví

ra tě za chrá ni

la, jdi

v po ko ji!
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ant. k Magniﬁcat - IV.g




Syn člo

vě ka bu de mu set mno ho tr pět, bu de za

bit a tře tí ho dne

bu de vzkří šen.
ant. k Benedictus - I.D



Kdo chce jít

a ná

sle

za

mnou, za

při sám se

be,







tí,



vez mi svůj kříž

duj mě.

ant. k Magniﬁcat - II.D





Kdo by chtěl svůj ži vot za chrá nit, ztra tí ho, a le kdo svůj ži vot pro mě ztra



za chrá ní

si ho.

13. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f





Liš ky ma jí dou pa ta

a ne

beš tí ptá ci hníz da, a le Syn člo vě ka ne má,



kam by hla vu po lo žil.
ant. k Benedictus - VIII.G



Jdi

a zvěs

tuj Bo

ží krá lov ství!

ant. k Magniﬁcat - IV.E


Žád ný, kdo po lo žil ru ku na

pro Bo ží krá lov ství.

pluh a o hlí ží se za sebe, ne

ní způ so bi lý
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14. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Žeň je si ce hoj ná,

a le děl ní ků má

lo.

Pros te pro to Pá na žně,



a by po slal děl ní ky na svou žeň.
ant. k Benedictus - II.D




Když něk de ve

jde te do do mu, řek ně te:

Bu de -li tam člo věk hod ný po

Po

ko je, spo či ne na něm váš po

koj to mu to do

mu!

koj.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Ra

duj

te

se, že va še jmé na

jsou za psá na v ne bi.

15. neděle
ant. k Magniﬁcat - V.a



Mi luj Pá

ja ko sám


na, své ho Bo

ha, ce lým svým srd cem a své ho bliž ní

ho

se be.

ant. k Benedictus - VI.F


Sa ma ri tán při šel na své ces

při

tě ke zra ně né mu, a by lo mu ho lí

to,

stou pil k ně mu a ob vá zal je ho rá ny.

ant. k Magniﬁcat - VI.F


Sa ma ri tán pro ká zal své mu bliž ní mu mi lo sr den ství. Jdi

a stej ně jed nej i ty!
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16. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Je žíš při


šel do jed né ves

ni

ce, kde ho při

ja la do do mu že

na,

jmé nem Mar ta.
ant. k Benedictus - I.a


Ma ri e se po sa di la Pá nu k no hám a po

slou cha la je ho řeč.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Ma ri e si vy

bra la nej lep ší ú

děl,

a ten jí ni kdo ne vez me.

17. neděle
ant. k Magniﬁcat - II.D


Pa ne, na uč nás mod lit se, ja ko i Jan

na u čil své u čed ní ky.

ant. k Benedictus - VIII.G



Pros te, a do sta ne

te; hle dej te, a na lez ne te; tluč te, a o te vře se vám.

ant. k Magniﬁcat - I.f


Jest li že vy,

čím spí

tře ba že jste zlí,

u mí te dá

vat svým dě tem dob ré da

še ne bes ký O tec dá Du cha sva té ho těm, kdo ho pro

ry,



sí!

18. neděle
ant. k Magniﬁcat - VI.F



Chraň te se před kaž dou cham ti vos tí,

ne boť i když má ne kdo nad by tek,
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je ho ži

vot ne ní za jištěn tím, co má.

ant. k Benedictus - VII.d



Shro maž ďuj te si po kla dy v ne bi, kde je a ni mol, a ni rez ne

ka

zí.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Mar ně se na má há, kdo si hro ma dí po kla dy, a le ne ní bo ha tý před Bo hem.

19. neděle
ant. k Magniﬁcat - VI.F


Kde je váš po

klad, tam bu de i va

še srd ce.

ant. k Benedictus - II.D


Bla ho sla ve ní slu žeb ní ci, kte ré Pán

při svém pří cho du na jde, jak bdí.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Měj te bed ra pře pá sa ná a va še lam py ať ho

ří.

20. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E
Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!


O

heň jsem při šel vrh nout na

zem, a jak si pře

ant. k Benedictus - IV.g





Mám být po

ji, a by se už vzňal!

 

no řen v křest u tr pe ní, a jak je mi úz ko, než bu de vy ko nán!

ant. k Magniﬁcat - I.D


Mys lí

21. neděle

te, že jsem při šel dát mír na ze mi? Ne, ří

kám vám, a le roz dě le ní.
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ant. k Magniﬁcat - I.f


U si luj te o

to, a bys te ve

šli

těs ný mi dveř mi!

ant. k Benedictus - VII.c





Mno ho jich při jde od vý cho du i od zá pa

du a za u jmou mís to u sto lu

s A bra há mem, I zá kem a Ja ku bem v ne bes kém krá lov ství.
ant. k Magniﬁcat - I.f



Po sled ní bu dou prv ní mi a prv ní po sled ními.

22. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.a2


Když bu deš po

zván na hos ti

nu, jdi si sed

nout na po sled ní mís to,




a po zve -li tě hos ti tel do pře du,

kte ří bu dou s te bou u

bu de ti to ke

cti u

těch,

sto lu.

ant. k Benedictus - I.D



Kdo se po

vy šu

je, bu de po

ní žen, a kdo se po ni žu je, bu de po vý šen.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



Když stro

jíš hos ti nu,

a do sta neš od mě nu

23. neděle


po

zvi ty,

při vzkří še ní spra ved li vých.

kdo ti ne ma jí čím od pla tit,
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ant. k Magniﬁcat - I.D




Kdo při chá zí ke

a no i sám

mně a ne kla de své ho ot

ce, svou mat ku, že nu a dě ti –

se be – až na dru hé mís to, ne mů že být mým u čed ní kem.

ant. k Benedictus - I.D



Kdo ne ne se svůj kříž a ne jde za

mnou, ne mů že být mým u čed ní kem.

ant. k Magniﬁcat - IV.E


Kdo se ne

zřek ne vše ho, co má, ne mů že být mým u čed ní kem.

24. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.f


Kdo z vás,

když má sto ov

cí

ne ne chá těch de vět a de va de sát v pus ti ně

do kud ji ne

a ne

tí,

pů jde za tou ztra

ce

nou,



na jde?

ant. k Benedictus - VI.F



a jed nu z nich ztra





V ne bi bu de vět

ší ra


dost nad hříš ní kem, kte rý se ob

rá

tí,



než nad spra ved li vý mi, kte ří po ká ní ne po tře bu jí.
ant. k Magniﬁcat - I.f


Kte rá že

ne roz sví

na, když má de set stří br ných min cí

tí sví til nu a ne

hle dá peč

li

a jed nu z nich ztra

vě, do kud ji ne

na jde?

tí,
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25. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Zí ská vej te si přá te le

by li při

z ne spra ved li vé ho ma

mo nu, a by ste, až ho ne bu de,



ja ti do pří byt ků věč ných.

ant. k Benedictus - VIII.G



Kdo je věr ný v ma lič kos ti, je věr

ný i ve vel ké vě

ant. k Magniﬁcat - VI.F



Žád ný slu

ci.


žeb ník ne mů že slou

žit dvě ma pá nům. Ne mů že te slou žit



Bo hu i ma mo nu.

26. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.E




Bo háč, kte rý ne dal La za ro vi

a ni drob ty chle ba, pro

sil

o kap ku vo dy.
ant. k Benedictus - II.D


Sy nu, u vě dom si, že ty ses měl do bře už za ži va,

ny ní za tím co ty se trá

 

píš, on se ra

du

La zar na pro ti to mu špat ně;



je.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Bla ho sla ve ní, vy chu

dí, ne boť va

še je Bo

ží krá lov ství. Bla ho slave ní,
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kdo ny ní hla do ví

ne boť se bu

te, ne boť bu de te na

sy ce

ni. Bla ho sla ve ní, kdo ny ní plá če te,

de te smát.

27. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.a



Pa ne, dej nám ví ce ví ry!

ant. k Benedictus - IV.g



»Vy

Kdy by ste mě li ví

ru

ja ko hoř čič né zrn ko a řek

li té

to mo ru ši:



rvi se i s ko ře ny a pře saď se do mo ře!«, po slech la by vás.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Jsme je nom slu žeb ní ci. U dě la li jsme, co jsme by li po vin ni u

dě lat.

28. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Je ží ši, Mis

tře, smiluj se nad ná mi!

ant. k Benedictus - II.D


Je

den z ma lo moc ných, kte ré Je

žíš u zdra vil, ve le bil Bo

a dě ko val mu.
ant. k Magniﬁcat - II.D


Vstaň a jdi!

Tvá ví

ra tě za chrá ni la.

ha
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29. neděle
ant. k Magniﬁcat - IV.g


Je tře ba se stá

le mod

lit a ne o cha bo vat.

ant. k Benedictus - I.D



Bůh se za

sta ne svých vy vo le ných, kte ří k ně mu vo

la jí ve dne v no ci,



a ne ne chá je dlou ho če kat.
ant. k Magniﬁcat - II.D



 

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

až

při

jde?

30. neděle
ant. k Magniﬁcat - VIII.G





Cel ník se ne od va žo val a ni po zdvih nout o

či k ne bi, a le bil se v pr sa a ří kal:

Bo že, buď mi los tiv mně hříš né mu.
ant. k Benedictus - VII.a



Cel ník se vrá til do

kte rý si za

mů o

spra ve dl

něn, ne však fa ri ze

us,

klá dal na tom, že je spra ved li vý.

ant. k Magniﬁcat - I.D



Kdo se po

vy šu

je, bu de po

ní žen, a kdo se po ni žu je, bu de po vý šen.

31. neděle
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Za che e, pojď rych le do

lů; dnes mu sím zů stat v tvém do mě.
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ant. k Benedictus - IV.g



Dnes při

šla do to ho to do mu spása.

ant. k Magniﬁcat - III.a



Syn člo vě ka při šel hle

dat

a za

chrá nit, co za hy nu lo.

32. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.D





Bůh nás vzkří

sí

k věč né mu ži votu.

ant. k Benedictus - VIII.G



Ti, kdo do sáh nou vzkří še ní z mrt vých, ne bu dou se že nit a ni vdá vat.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Bůh ne

ní Bo hem mrt vých, a le ži

vých, ne boť všich ni ži

jí pro ně ho.

33. neděle
ant. k Magniﬁcat - I.a



Dej te si po zor, a by ste se ne ne cha li svést.

ant. k Benedictus - II.D


Já vám dám vý mluv nost i moud rost, kte ré ne do ve dou o do lat a ni od po ro vat

žád ní va ši pro tiv ní ci.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Vy

tr

 
va los tí

za chrá ní te svou du

ši.
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