Doba postní - antifony
Společné
Jakub Pavlík
invitatorium
ant. - II.D


Pojď me, klaň me se Kris tu, na

 

še mu Pá nu; on byl pro nás po

kou šen

a za nás tr pěl.
ant. - IV.E



Ob rať te

se a věř te e van ge li u!

nedělní vigilie



ant. ke kantikům vigilie - IV alt.d



Vrať nás, Hos po di ne, k so bě, a my se vrá tí me, ob nov nám bý va lé ča

modlitba uprostřed dne
ant. dopoledne - VIII.G



Na sta ly nám dny po ká ní, čas od puš tě ní a spásy.

ant. v poledne - VIII.G



Ne chci, a by bez bož ný

ze mřel, a le a by se o brá til a žil, pra ví Pán.

ant. odpoledne - VI.F


Svou věr

nost ve službě Bo hu a bliž ním pro ka zujme u přím nou lás kou.

sy.
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Doba postní - antifony
Jednotlivé dny
Jakub Pavlík

Popeleční středa
ant. k Benedictus - I.a




Když se

pos

tí

te,

ne dě lej te

ztrá

pe ný ob li čej



ja ko po kryt ci.

ant. k Magniﬁcat - I.D




Když dá váš al

muž nu, ať ne ví tvo je le

vi

ce, co dě



lá

tvo je pra vi ce.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - I.D



a ná

Kdo chce jít

sle

za

duj mě.

mnou, za

při sám se

be,



vez mi svůj kříž





3
3. ant. - IV alt.d



Kdo ztra tí svůj ži vot pro mne, na lez ne ho, pra ví Pán.

Pátek
ant. k Benedictus - IV alt.A




Když u vi díš na hé ho, ob lék ni

tvůj pří klad bu de zá

řit ja

ho

a ne po hr dej svým bra trem;

ko svět lo a tvá spra ve dl nost pů jde před te bou.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Při jdou dny,

pro to že zů

kdy se bu dou hos

té na svat bě

pos

tit,

sta nou bez že ni cha.

Sobota
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.
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1. neděle postní
1. nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 141)




S du ší po kor nou a se srd cem zkrou še ným pro

ať se sta ne me o bě tí,

kte rá se ti za

sí me, Bo že, a bys nás při jal:

lí bí.

2. ant. - VII.a (Žalm 142)



Bu deš vo


lat,

a Hos po din ti od po ví,

kři čet o

po moc,

a on ti řek ne: Zde jsem.
3. ant. - VIII.G (Flp 2)





Kris tus vy tr pěl smrt za

hří chy, spra ved li vý za ne spra ved li vé,


a by nás smí řil s Bo hem. Byl si ce u smr cen po dle tě la, a le po

do stal no

dle du

cha

vý ži vot.

ranní chvály
1. ant. - VI.F (Žalm 63)



Ve le



bit tě bu du ve svém ži vo tě, Bo že, v tvém jmé nu po

své dla ně k mod lit

bě.

2. ant. - IV.E (Dan 3-III)



Zpí vej te Bo hu chvá lu a o sla vuj te ho na věky.

vzne su
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3. ant. - VII.d (Žalm 149)



Hos po din mi lu je svůj ná rod a po

kor né zdo bí ví těz stvím.

2. nešpory
1. ant. - IV.g (Žalm 110)


Pá nu, svému Bo hu, se bu deš kla nět a jen je

mu slou žit.

2. ant. - VIII.c (Žalm 114)



Teď je ta do ba pří hod ná, teď je ten den spá sy.

3. ant. - II.D (1 Petr 2)


Hle, jde me vzhů

ru do Je ru za lé ma

a tam se spl ní

všech no,



co je psá no o Sy nu člo vě ka.

Pondělí
ant. k Benedictus - I.D




Pojď te, po žeh na ní mé ho Ot ce, při

kte ré je pro vás při pra ve

jmě te ja ko ú

děl krá lov ství,

né od za lo že ní svě ta.

ant. k Magniﬁcat - I.a





Co ko li jste u dě la li

pro mě jste u dě la

Úterý



li, pra ví Pán.

pro jed no ho z mých nej po sled něj ších brat ří,
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ant. k Benedictus - II.D


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

na u čil své u čed ní ky.

ant. k Magniﬁcat - II.D




Když se mod líš ty,

a mod li se k své mu Ot

ve jdi do své ko

můr ky,

za vři dve

ře

ci.

Středa
ant. k Benedictus - IV.g



než zna

To to poko le ní je po ko le ní zlé. Hle dá zna me ní, a le ji né zna me ní mu dá no ne bu de



me ní Jo ná šo vo.

ant. k Magniﬁcat - II.D




Ja ko byl Jo náš * v bři še vel ké ry by tři dni a tři no ci, tak bu de Syn člo vě ka

v nit ru ze mě.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - I.f


Jest li že vy,

čím spí

tře ba že jste zlí,

še váš ne bes ký O tec dá dob ré vě

u mí te dá

vat svým dě tem dob ré da

ci těm, kdo ho pro

sí!

ry,
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ant. k Magniﬁcat - 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.

Pátek
ant. k Benedictus - I.a



Ne bu de

-li

va

še spra ve

než spra ve dl nost u či te lů Zá ko na

dl nost mno hem do ko na lej

a fa ri ze

ší

ů, do ne bes ké ho krá lov ství




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.

Sobota
ant. k Benedictus - II.D


Mo dle te se za ty, kdo vás proná sle du jí. Tak bu de te sy

pra ví Pán.

ny své ho ne bes ké ho Ot ce,
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2. neděle postní
1. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 119-)נ





Je žíš vzal s se bou Pet ra, * Ja ku ba a Ja na, vy ve dl

a u

ká

zal se jim ve

je na vy so kou ho

ru

slá vě.

2. ant. - VIII.G (Žalm 16)





Je ží šo va tvář *

o sl ni vě zbě

zá

ři

la ja

ko slun ce

a je ho šat

lel.

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



Moj žíš a E

v Je ru za lé

li

áš * mlu vi li o

smr ti, kte rou měl Je žíš pod stou pit



mě.

ranní chvály
1. ant. - VIII.G (Žalm 118)



Hos po di no va pra vi ce mocně za sáh la, Hos po di no va pra vi ce mě po

zved la.

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



Ja ko tři mlá

den ci v oh ni vé pe

ci

zpí

3. ant. - VII.c (Žalm 150)



Chval te Hos po di

na na je ho vzne še né ob lo ze.

vej me Bo hu chva lo zpěv.
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2. nešpory
1. ant. - VII.a (Žalm 110)



O de dne zro

 
ze

ní je ti ur

če no vlád

nout v po svát ném les ku.

2. ant. - VIII.G (Žalm 115)



Jen je den je Bůh, kte ré ho u

3. ant. - I.D2 (1 Petr 2)


Bůh ne u šet

ctí

vá me, on stvo

řil ne be i ze


řil * vlast ní ho Sy

na, a le vy

dal

mi.





ho za nás



za všec ky.

Pondělí
ant. k Benedictus - II.D


Buď te mi lo srd ní, ja ko je mi lo srd ný váš O tec, pra ví Pán.

ant. k Magniﬁcat - I.a



Ne od su zuj te, a by ste ne by li od sou ze ni; ne boť po dle to

bu de te sa mi sou ze ni, pra ví Pán.

Úterý
ant. k Benedictus - VI.F


Je nom je den je váš u či tel – Kris tus Pán – a ten je v ne bi.


ho, jak sou dí

te,
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ant. k Magniﬁcat - VII.c





Vy všich ni jste brat ři.

A ni ko mu na ze mi ne dá vej te jmé no „o

tec“,


je nom je den je váš O

tec, a ten je v ne bi. A ni si ne dá vej te ří

kat „u

či tel“,

je nom je den je váš U či tel – Kris tus.

Středa
ant. k Benedictus - III.b



Syn člo vě ka ne

a dal svůj ži

při šel, a by si ne chal slou žit, a le a by slou

žil



vot ja ko vý kup né za všechny.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Syn člo

a u

vě ka bu de vy dán po ha nům, a by se mu po smí va li, zbi čo va li ho

kři žo va li, a le tře tí ho dne bu de vzkří



šen.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - II.D


Sy nu,

u

vě dom si,

že

ty ses měl do

bře už za ži

va,
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La zar na pro ti to mu špat ně.

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.

Pátek
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.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Hle dě li se Je ží še zmoc

za pro ro

nit, a le mě li strach z li du, pro to že ho po va žo val



ka.

Sobota
ant. k Benedictus - IV.E



Ot

če, zhře šil jsem pro ti Bo hu i pro ti to

a bych se na zý val tvým sy nem. Vez

bě. Už ne jsem ho

mi mě ja ko jed no ho ze svých ná de ní ků.

den,



12

3. neděle postní
1. nešpory
1. ant. - II.D (Žalm 113)


Čiň te po

ká ní a věř te e van ge li u.

2. ant. - VI.F (Žalm 116-II)


Při ne su ti o běť dí

ků, Hos po di

ne, a bu du vzý vat tvé jmé no.

3. ant. - I.a2 (Flp 2)



Dá vám svůj ži

dá vám ho sám

vot a za se ho při jmu na zpá tek; ni kdo mi ho ne mů že vzít,



od se be.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 93)


Moc něj ší než hu

kot mno

hých vod



jsou tvé vý


ro ky, Hos po di

jsou nej výš spo leh li vé.

2. ant. - II.D (Dan 3-III)


Pra me ny,

ve

leb te Pá na, chval te a o sla vuj te ho na vě ky.

3. ant. - VII.d (Žalm 148)



Krá lo vé ze

mě a všech ny ná ro dy, vzdej te Bo hu chvá lu.

ne,
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2. nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 110)




Bo

že, vše mo hou cí krá

li, pro slá vu své ho jmé na nás vy

svo boď

a dej nám mi lost po ká ní.

2. ant. - I.D (Žalm 111)


By li jsme vy kou pe

ni dra hou kr

ví Kris ta, ne po skvr ně né ho Be rán ka.

3. ant. - II.D (1 Petr 2)
Kristus nesl naše utrpení a vzal na sebe naše bolesti.



Kris tus ne sl na še u tr pe ní, vzal na se be na

še bo les ti.

Pondělí
ant. k Benedictus - VI.F



A men, pra vím vám: Žád ný pro rok ne ní ví ta ný ve svém do mo vě.

ant. k Magniﬁcat - II.D



Je žíš pro šel je jich stře dem a u bí ral se dál.

Úterý
ant. k Benedictus - VII.d



Ne ří kám ti, Pet ře, a bys od pus til se dm krát, a le tře ba se dma se dm de sát krát,
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pra ví Pán.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Jest

li

že

a ni můj ne bes ký O


své mu

brat

ru

ze

srd

ce

ne

od pus

tí

te,

tec vám ne od pus tí.

Středa
ant. k Benedictus - VIII.c





Ne mys le te, že jsem při šel zru šit Zá kon ne bo Pro ro ky. Ne při šel jsem je zru šit,

a le na

pl nit, pra ví Pán.

ant. k Magniﬁcat - I.D





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

a jim u

čit,



bu de v ne bes kém krá lov ství ve li ký.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - VII.a



Bo

Jest li že vy


há

ním

ží krá lov ství, pra ví Pán.

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

šlo

15
ant. k Magniﬁcat - I.D




Jed na že

na ze zá stu pu zvo la la: Bla ho sla ve ný ži

vot, kte rý tě no

sil,


a pr sy, kte ré tě ko ji ly. Je žíš však ře

kl: Spí še jsou bla

ho

sla ve ní,



kdo sly ší Bo ží slo vo a za cho vá va jí ho.

Pátek
ant. k Benedictus - V.a



Kte ré při ká zá ní

je v Zá ko ně nej

vět

ší? „Mi luj Pá

na, své ho Bo ha,



ce lým svým srd cem.“

ant. k Magniﬁcat - III.a




Mi lo vat bliž

ní

ho

ja ko

sám

se be

je

víc

než všech ny o bě ti a da ry.

Sobota
ant. k Benedictus - VIII.G



Cel ník zů stal stát vza du a ne od va žo val se

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.
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4. neděle postní
1. nešpory
1. ant. - VI.F (Žalm 122)





Do do mu Hos po di no va pů

jde me s ra dostí.

2. ant. - IV alt.d (Žalm 130)



Pro buď se, spá či, vstaň z mrt vých, a Kris tus tě o

sví

3. ant. - I.D (Flp 2)



tí.



By li jsme mrt vi pro své hří chy

a Bůh nás svou lás

kou při ve dl k ži vo tu

zá ro veň s Kris tem.
ranní chvály
1. ant. - VIII.G (Žalm 118)



Můj Bo že, dě ku ji ti, žes mě vy sly šel a stal se mou spá sou.

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


Za chraň nás,

Bo že náš, ty nás mů žeš vysvo bo dit z ru kou ná sil ní ků.

3. ant. - VIII.G (Žalm 150)



Chval te Hos po di na pro je ho moc ná dí la.

2. nešpory
1. ant. - II.D (Žalm 110)


Kris tus je Bo hem u sta no ve ný soud ce nad ži vý

mi i mrt vý mi.

2. ant. - VI.F (Žalm 112)


Bla ze mu ži, kte rý se sli to vá vá kvů li Hos po di

nu: na vě ky ne za ko lí sá.
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3. ant. - I.D (1 Petr 2)





Bůh na pl nil před po vě di pro ro ků, že Kris tus mu sí tr pět.

Pondělí
ant. k Benedictus - IV.E




Je den krá lov ský ú

a by mu u

zdra vil sy

řed ník při

šel za Je ží šem a pro

na.

ant. k Magniﬁcat - I.D



sil ho,



O tec po znal, že se je ho syn u zdra vil prá vě v tu chví li, kdy mu Je žíš ře

kl:



„Tvůj syn je živ“; a u vě řil on i všich ni v je ho do mě.

Úterý
ant. k Benedictus - VI.F



Ten, kdo mě u zdra vil, mi ře

kl: Vez mi své le hát ko a choď.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



Jsi u zdra ven: už ne hřeš, a by tě ne stih lo ně co hor ší ho.

Středa
ant. k Benedictus - IV.E
Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život, praví Pán.


Kdo sly

pra ví Pán.

ší mo je slo vo a vě

ří to

mu, kte rý mě po slal, má věč ný ži

vot,
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ant. k Magniﬁcat - IV.g





Já sám ze se be ne mo hu dě lat nic. Sou dím po dle to ho, co sly ším od

Ot ce,

a můj soud je spra ved li vý, pra ví Pán.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - VII.d





Já ne při jí mám svě dec tví od člo vě

ka, a le co ří kám, ří

kám pro to,

a by ste do sáh li spá sy, pra ví Pán.
ant. k Magniﬁcat - VII.a



Skut ky, kte ré ko nám, svěd čí, že mě O tec po slal, pra ví Pán.

Pátek
ant. k Benedictus - VII.d





Zná te mě a ví te, od kud jsem,

a le po slal mě můj O

a pře ce jsem ne

při šel sám

od se be,

tec, pra ví Pán.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Ni kdo ne

je

ho ho

di

vztá hl na Je ží še ru

ku, pro to že ješ tě ne

na.

Sobota
ant. k Benedictus - II.D


Ni kdo ni kdy tak ne mlu vil, ja ko mlu ví ten to člo věk.

při šla
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5. neděle postní
1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 141)



Vlo žím svůj zá kon do je jich srd ce, bu du je jich Bo hem a o ni bu dou mým li dem.

2. ant. - I.a (Žalm 142)





Všech no po va žu ji za ško du

po zná ním Je

Syn Bo

ve srov ná ní s o ním ne smír ně cen

ným

ží še Kris ta, své ho Pá na.

3. ant. - IV alt.d (Flp 2)







ží byl po

sluš ný


až

k smr ti.

ranní chvály
1. ant. - II.D (Žalm 63)


Můj Bo že, stal ses mým po moc níkem.
2. ant. - IV.E (Dan 3-III)




Vy svo boď nás, Bo

že, svý mi po di vu hod ný mi skut ky

a za

chraň nás

z mo ci smr ti.
3. ant. - IV.g (Žalm 149)


Při šla ho

di na, kdy Syn člo vě ka bu de o

sla ven.

2. nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 110)


Ja ko byl vy

vý šen had na pouš ti, tak mu sí být vy

vý šen Syn člo vě ka.
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2. ant. - III.h (Žalm 114)



Hos po din zá stu pů po má há a vy svo bo zu

je, od pouš tí a za chraňu je.

3. ant. - IV.E (1Petr 2)




Kris tus byl pro



je ho rá

bo

ny nás u zdra vi

den pro na še hří

chy, roz dr cen pro na še vi

ny;

ly.

Pondělí
ant. k Benedictus - VI.F



Kdo mě ná

sle du

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

vo ta.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



Ne je nom já svěd čím sám o so bě, a le svěd čí o mně ta ké O tec, kte rý mě po

slal,



pra ví Pán.

Úterý
ant. k Benedictus - I.D



Až po vý ší te Sy


na člo vě ka, teh dy po zná te, že jsem to já,

pra ví Pán.

ant. k Magniﬁcat - I.f




Ten, kte rý mě po slal, je

proto že já

Středa

stá le ko

se

mnou. Ne ne chal mě sa mot né

nám to, co se mu lí bí.

ho,
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ant. k Benedictus - IV alt.A



Když vy tr vá te v mém slo vu, bu de te o

Po zná te prav

du, a prav da vás o svo bo

prav du mý mi u čed ní ky, pra ví Pán.

dí.

ant. k Magniﬁcat - IV.g



Proč mi u klá dá te o ži vot? Proč chcete za bít člo vě ka, kte rý vám mlu vil prav du?

Čtvrtek
ant. k Benedictus - I.g2


Je žíš ře

kl zá stu pům Ži dů a ve le kně žím: Kdo je z Bo ha, Bo ží slo va sly ší.




Vy

ne

sly ší

te, pro to že z Bo ha ne jste.

ant. k Magniﬁcat - II.D



Dří ve než byl A bra hám, já

jsem, pra ví Pán.

Pátek
ant. k Benedictus - IV alt.A





U ká zal jsem vám mno ho do brých skut ků, pra ví Pán. Pro kte rý

z nich

mě chce te za bít?
ant. k Magniﬁcat - I.D




Jest li že ne vě ří te mně, věř te těm skut

ve jmé nu Bo žím.

kům, kte ré ko

nám
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Sobota
ant. k Benedictus - VII.a



Je žíš u

shro máž dil vjed no.

mřel pro

to,

a by roz

ptý le

né Bo ží dě

ti
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Doba postní - antifony
Neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus A
Jakub Pavlík

1. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - I.D


Je žíš byl vy

ve

den od Du cha na poušť, a by byl po

Když se pos til čty ři cet dní a čty ři cet no

kou šen od

ďáb la.



cí, na ko nec vy hla do věl.

ant. k Benedictus - VII.d



Ne jen z chle ba ži

je člo věk, a le z kaž dé ho slo

va, kte ré vy

chá zí



z Bo žích úst.
ant. k Magniﬁcat - IV.E


Je žíš ře

a jen je

kl: O de jdi sa ta ne, ne boť je psá no: Pá nu, své mu Bo hu, se bu deš kla nět



mu slou žit.

2. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - IV.d



Pe tr ře kl Je ží šo vi: Pa ne, je dob ře, že jsme ta dy. Chceš -li, po sta ví me tu tři sta ny:

je den to

bě, je den Moj ží šo

vi a je den E



Z ne be se o

li á šo vi.

 

ant. k Benedictus - VII.d

zval Ot

cův hlas:

 
To

je

můj


v něm mám

za lí be

ní; to ho po



slou

chej te.

mi

lo

va ný Syn,
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ant. k Magniﬁcat - VIII.G
Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.


Ni ko mu o tom vi

dě ní ne

ří kej te,

do kud Syn člo

vě ka



ne bu de vzkří šen z mrt vých.

3. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - II.D


Kdo se na pi je vo dy, kte rou mu dám já,

ne bu de žíz

nit na

vě ky,



pra ví Pán.
ant. k Benedictus - II.D





Na stá vá ho di na, kdy o



prav do ví Bo ží cti te lé bu dou Ot

ce u

ctí vat





v duchu a v prav dě.
ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



Ta ké my jsme u

vě ři li,

a ví



me, že Je žíš je sku teč ně

Spa si tel svě ta.

4. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - VII.d



Já jsem svět

bu de mít svět lo ži


lo

vo ta.

svě

ta,

pra ví

Pán:

kdo mě ná sle du

je,
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ant. k Benedictus - VII.d



Je žíš ře

kl: Mu sí me ko nat skut ky to ho, kte rý mě po slal.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Ni kdo ni

kdy ne o te vřel o

či sle pé mu od na ro ze ní, je nom Kris

tus,



Bo ží Syn.

5. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - IV.E


Náš pří tel La zar spí,
ant. k Benedictus - III.g



a žád

 

Já jsem vzkří še ní

 

ný, kdo ži

a le jdu, a bych ho pro bu dil.

  
a

ži vot. Kdo vě

je a vě ří ve mne, ne

ří ve mne, i kdyby u mřel, bu de žít;

u mře na

vě ky.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



Pa ne, vě řím, že ty jsi Me si áš, Syn Bo

ží,

kte rý má při jít na svět.
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Doba postní - antifony
Neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus B
Jakub Pavlík

1. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - I.f



Je žíš byl na


pouš ti čty ři cet dní

žil tam me zi di vo ký mi zví řa ty

a byl po kou šen od sa ta na,

a an dě lé mu slou ži



li.

ant. k Benedictus - 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

rať

te

 

se

a věř te e van ge

li u.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



vždyť ty





Bdi nad ná mi, náš Spa si te

jsi náš pomoc ník v kaž dé

li, ať nás ne pře mů že lsti vý po ku ši

do

tel;

bě.

2. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Je žíš byl před ni mi pro

mě něn

a je ho o

děv

Zje vil se jim E li áš s Moj ží šem a roz mlou va li s Je ží šem.
ant. k Benedictus - I.f



Pe tr ře kl Je ží šo vi: Mis

tře, je do bře, že jsme ta dy.

zá

ři vě zbě lel.
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ant. k Magniﬁcat - I.D


Ob

je

vil se ob

lak a za

stí

nil je. Z ob la ku se o

 


zval hlas:

 
To

je můj mi lo va ný Syn, to ho po slou chej te!

3. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



Je žíš ře

kl: Ne

dě

ant. k Benedictus - I.a

te z do mu mé ho Ot ce trž

ni ci.





Zboř te ten to chrám, pra

Ře kl to o

lej

chrá mu své

ho tě

ví Pán, a ve třech dnech jej za se po

sta vím.



la.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Mno ho jich u vě ři lo v Je ží šo vo jmé no, když vi dě li zna me ní, kte rá

ko nal.

4. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - VIII.G





Ja ko Moj žíš vy vý šil na pouš ti ha

a by kaž dý, kdo v ně ho vě

da, tak mu sí být vy vý šen Syn člo vě ka,

ří, měl skr ze ně ho ži vot věč ný.

ant. k Benedictus - IV.g

 



Tak Bůh

kdo v ně ho vě

mi


lo val svět, že dal své ho jed no ro ze né ho Sy na, a by žád ný,

ří, ne za

hy

nul, a le měl ži vot věč

ný.
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ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Kdo jed ná po

dle prav dy, jde

že je ho skut ky jsou vy ko ná ny v Bo

ke

svět lu, a by se u

ká

za lo,



hu.

5. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - IV.E


Jest li že pše nič né zr

o

no ne pad ne do ze mě a ne o du mře, zů

sta ne sa mo;



du mře -li však, při ne se hoj ný u ži tek.

ant. k Benedictus - I.D





Jest li že mi kdo chce slou žit, ať mě ná

sle du

je;

 

a kde jsem já,

tam bu de i můj slu žeb ník.
ant. k Magniﬁcat - I.D


Až bu du ze ze mě vy

 
vý šen, po

táh nu všech ny li di k so

bě.
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Doba postní - antifony
Neděle - ant. k Benedictus a Magniﬁcat - cyklus C
Jakub Pavlík

1. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - I.D




Je žíš se vrá til od Jor dá nu pl ný Du cha sva té ho. Duch ho vo

čty ři cet dní

a ďá bel ho po

dil pouš tí

kou šel.

ant. k Benedictus - IV.E
Ďábel Ježíšovi řekl: Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať se z něho stane chléb! Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Nejen z
chleba žije člověk.


Ďá bel Je ží šo vi ře kl: Jsi -li Syn Bo ží, řek ni to mu to ka me ní, ať se z něj sta ne chléb!

Je žíš mu od

po vě děl: Je psá no: Ne jen z chle ba ži



je člo věk.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A



Když ďá bel do kon čil všech na po ku še

až do ur če né ho ča

ní,

o

pus til Je

ží še



su.

2. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Když se Je žíš mod lil, vý raz tvá ře se mu změ nil a je ho šat

A hle, roz mlou va li s ním dva mu ži – by li to Moj žíš a E

li

o sl ni vě zbě lel.

áš.

ant. k Benedictus - VII.a



Náš Pán Je žíš Kris tus zlo mil moc smr




ti

a při ne sl nám v e van ge li u
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svět

lo

ne po mí je jí cí ho ži vo ta.

ant. k Magniﬁcat - V.a



Z ob la

ku se o

zval hlas: To je můj vy vo le ný Syn, to ho po slouchej te!

3. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - I.D



O brať te se, pra ví Pán, ne boť se při blí ži lo ne bes ké krá lov ství.

ant. k Benedictus - IV.g





Jest li že jsme o spra ve dl ně ni na zá kla dě ví

skr ze na

ry, ži je me v po ko ji s Bo hem

še ho Pá na Je ží še Kris ta.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Vi nař ře

o ko pám ho a po

kl ma ji te li vi ni ce: Nech tu ten fí kov ník ješ tě ten to rok;

hno jím, snad příš tě o



vo ce po ne se.

4. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - IV.E



Vsta

pro ti Bo hu i pro ti to


nu, pů jdu k své mu ot

bě; už ne jsem ho

ci a řek nu mu: Ot

če, zhře šil jsem

den, a bych se na zý val tvým sy nem.

ant. k Benedictus - II.D


O tec u vi děl své ho sy

na

a po

hnut sou

ci tem vy šel mu vstříc,
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ob jal ho a po lí bil.
ant. k Magniﬁcat - II.D
Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl
mrtev a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.





Dí



tě,


ty jsi po řád se

A le má me proč se ve se lit a

a za se ži

je, byl ztra

ra

cen,

mnou a všech no, co mám,

do

je

i

tvo

je.

vat, pro to že ten to tvůj bra tr byl mr tev



a je za se na le zen.

5. neděle postní
ant. k Magniﬁcat - I.a





Je žíš se se hnul a psal prs tem na zem, po tom ře



kl: Kdo z vás je bez hří chu,

ať ho dí ka me nem prv ní!
ant. k Benedictus - I.f


Je den za dru hým se vy trá ce li, star ší na

před, až zů

stal Je žíš sám

a že na před ním.
ant. k Magniﬁcat - I.f


Ni kdo tě ne od sou dil? A ni já tě ne od su zu ji. Jdi

a od ny něj ška už ne hřeš!
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