Doba velikonoční - antifony
Společné
Jakub Pavlík
Následující zpěvy se užívají po celou dobu velikonoční s výjimkou velikonočního oktávu a dnů, které mají
zpěvy vlastní. Ke zpěvům společným pro celou dobu velikonoční patří i responsoria, která jsou ale z
praktických důvodů vyčleněna do samostatného souboru.
invitatorium
Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně do slavnosti Nanebevstoupení Páně:
ant. - I.D

 


Pán vstal z mrt vých, * a le lu

ja,

a le lu

ja.

Od slavnosti Nanebevstoupení Páně:
ant. - VII.d



Pojď

 

me,

 
klaň me se Kris

tu, na



še mu Pá nu; on nám slí

bil


Du

cha sva té

ho, a le

lu

ja.

nedělní vigilie
před Nanebevstoupením Páně:
ant. ke kantikům vigilie - VIII.G


Pojď me a klaň me se to

vze šla světu ra

dost. A le

mu, kte rý vstal

lu

z mrt vých: vždyť skr ze kříž



ja.

modlitba uprostřed dne
Následující antifony pocházejí z Antiphonale Romanum, Romae 1912. Původně náležejí čtyřem malým
denním hodinkám, primě, tercii, sextě a noně, a zpívaly se ve velikonoční době každý den. V současné době
lze tam, kde se během dne slaví jen jedna hodinka, buďto vybrat jednu, odpovídající denní době, nebo
během týdne vystřídat všechny čtyři.
ant. - III.b



AR 1912, 14

A le lu ja, * a le lu ja, a le

lu ja.

ant. - VIII.G



A le

AR 1912, 25

lu ja, * a le lu

ja, a

le lu ja.
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ant. - VIII.c



AR 1912, 29

A le lu

ja, *

a

le

lu ja, a le

lu ja.

ant. - II.D

AR 1912, 34


A le

lu

ja, *

a

le lu

ja,

a le

lu ja.

kompletář
ant. k žalmům - VIII.G



 

A le lu ja, *


a le lu

ja,

 
a

le lu ja.

AR 1912, 47
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Doba velikonoční - antifony
Dny doby velikonoční
Jakub Pavlík

2. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
ant. k Benedictus - I.D
Amen, amen, pravím vám:

Jestliže se nenarodí někdo znova,

nemůže spatřit Boží království. Aleluja.


A men, a men, pra vím vám: Jest li že se ně kdo zno vu ne na ro dí, ne mů že spat

Bo

ží krá lov ství. A le lu

řit



ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Co se na ro di lo z tě la, je tě



lo, co se na ro di lo z Du cha, je duch.

A le lu ja.

Úterý
ant. k Benedictus - VII.a



zá

Já jsem al

ři


fa i o mega, prv ní i po sled ní. Já jsem vý ho nek Da vi do va ro

vá jitř

ní hvěz da. A le lu

du,

ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



 

Což nám ne ho ře lo srd ce, když k nám Je

žíš na ces tě mlu vil? A le lu ja.

Středa
ant. k Benedictus - IV.g



 

Tak Bůh

mi


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

ří, ne za

hy

nul, a le měl ži vot věč

ný. A le lu

ja.

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

hu. A le

svět lu, a by se u

ká

za lo,



lu ja.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - VIII.G



O tec mi lu je Sy

na a všech no svě

řil do je ho ru kou. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Kdo vě ří v Sy na, má ži

vot věč

ný.

A le lu

ja.

Pátek
ant. k Benedictus - VII.d



Je žíš vzal

chle by a po dí ků vzdá ní je roz dá val pří tom ným. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D




Ten, kte rý ze

 


mřel na kří ži, zlo

možno vynechat

vstal




mil moc smr ti a vlast

tře tí ho dne z mrt vých. A le

lu

ní

ja.

Sobota
ant. k Benedictus - IV alt.A



Po koj vám!

To jsem já! A le lu

ja. Ne boj te se! A le lu

ja.

mo

cí
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3. neděle velikonoční
1. nešpory
1. ant. - IV.g (Žalm 113)


Hos po din je po

A le lu

vzne sen na de všech na ne be sa, sla bé ho zdvi há z pra chu.

ja.

2. ant. - VIII.c (Žalm 116-II)







Roz vá zal jsi mo je pou ta, Hos po di

A le lu

ne, při

ne

su ti o běť dí ků.

ja.

3. ant. - IV.g (Flp 2)



Bo ží Syn

se na u čil svým u tr pe ním po sluš nos ti, a tak se stal pří

věč né spá sy pro všech ny, kte ří ho po

či nou



slou cha jí. A le lu ja.

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



A le

A le

lu

lu


ja.

Ká

men od vcho du do hrob ky byl od

va

len.

ja.

2. ant. - V.a (Žalm 145-II)



A le

lu

ja. Proč hle dá te ži vé

ho me zi mrt vý mi? A le

lu ja.

3. ant. - I.D (Žalm 145-III)


A le
ranní chvály

lu

ja. Ma ri e, ne

plač:

 

Pán

vstal z mrt vých. A le lu ja.
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1. ant. - IV.g (Žalm 93)



Hos po din kra lu je, o děl se ve leb nos tí. A le lu ja.

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



Tvor stvo bu de vysvo bo ze no z po ro by po ru še ní

ve slá vě Bo žích dě tí. A le lu

a do sáh ne svo bo dy



ja.

3. ant. - VIII.G (Žalm 148)



Jmé no Hos po di no vo je vzne

še né,

pře vy šu je ze

mi i ne be. A le lu ja.

2. nešpory
1. ant. - II.D (Žalm 110)


Kris tus o

A le

čis til svět od

hří chu a za

se

dl po Bo ží pra vi ci.



lu ja.

2. ant. - VIII.c (Žalm 111)



Hos po din se

3. ant. - I.D (Zj 19)


A le lu



A le

lu

slal vy kou pe


ja.

 

ní své mu li

du. A le lu ja.


Pán, náš Bůh, se u jal krá lov ství; já sej me a vzdej me mu čest.

ja.

Pondělí
ant. k Benedictus - VII.d





Ne u si luj te o po krm, kte rý po

k věč né mu ži vo tu. A le

lu ja.

mí jí,

a le o po krm, kte rý zů

stá vá
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ant. k Magniﬁcat - VIII.G



To je sku tek, kte rý žá dá Bůh,

a by ste vě ři li v to ho, ko ho on po

slal.



A le lu ja.

Úterý
ant. k Benedictus - IV.g

 


Chléb z ne be vám ne dal Moj žíš, pra

A le

lu

vý


chléb z ne be vám dá vá můj O

tec.

ja.

ant. k Magniﬁcat - III.a




Chléb Bo ží je ten, kte rý se stu pu je z ne be

A le lu

a dá

vá ži

vot svě tu.

ja.

Středa
ant. k Benedictus - IV alt.A
Každý, kdo vidí Syna a věří v něho,



má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Aleluja.

Kaž dý, kdo vi dí Sy na a vě

v den po sled ní. A le lu



ří v ně ho, má ži vot věčný a já ho vzkří

sím

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.a







Kaž dý, ko ho mi O tec dá

to ho jis



 

tě ne od mít nu. A le lu

vá, při

ja.

jde ke mně, a kdo ke mně při

jde,
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Čtvrtek
ant. k Benedictus - I.a



A mem, a


A le

lu

men, pra vím vám: Kdo vě

 

vý, *



to chléb, bu de žít

o

ný.

 

Já jsem chléb ži

ten

vot věč

ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



ří, má ži



bě to va

né

  
kte rý se

stou

pil z ne be. Kdo bu de jíst


na

vě

ky. Chléb, kte rý já dám, je mé tě

za ži vot svě ta. A le

lu

lo,

ja.

Pátek
ant. k Benedictus - III.g



Kdo jí mé tě

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

já v něm. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D


U kři žo va

ný vstal

z mrtvých a vy

kou pil nás. A le lu ja.

Sobota
ant. k Benedictus - 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,

A le

lu

ja.

že ty jsi Kris

tus, Syn

Bo

ží.
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4. neděle velikonoční
1. nešpory
1. ant. - I.a (Žalm 122)


Ať ve va šem srd ci

vlád ne Kris tův po koj. A le lu

ja.

2. ant. - II.D (Žalm 130)


Kris te, svou kr ví jsi nás vy

kou pil. A le

lu

ja.

3. ant. - VII.d (Flp 2)



A le

Kris tus mu sel pro

lu

jít

bra nou smr ti, a tak ve

jít

do své slá vy.



ja.

modlitba se čtením
Antifony z 3. neděle velikonoční, str. 5.
ranní chvály
1. ant. - VIII.c (Žalm 118)



A le

Ne ze mřu, a le bu du žít

lu

a vy pra vo vat

o Hos po di no vých či

nech.



ja.

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


Po žeh na né je tvé slav né sva té jmé no. A le lu

ja.

3. ant. - IV.E (Žalm 150)



Do ko na lá jsou tvá dí la, Bo

že, všech ny tvé ces

ty jsou spra ved li vé.
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A le lu

ja.

2. nešpory
1. ant. - VIII.G* (Žalm 110)



U si luj te o

A le lu

 
to, co po chá zí shů



ry, kde je Kris

tus po Bo ží pra vi ci.

ja.

2. ant. - VII.a (Žalm 112)



Spra ved li vý zá

ří ja ko svět lo v tem no tách. A le

3. ant. - I.D (Zj 19)




A le lu

A

le

lu ja.

ja.

Ví



těz ství, slá va a moc

ná le ží na

še mu Bo

hu.

lu ja.

Pondělí
ant. k Benedictus - IV alt.d
Já jsem pastýř dobrý;



já pasu své ovce a dávám za ně svůj život. Aleluja.

 
Já jsem dob rý pas týř, pa

su své

ov ce,

a dá vám za ně svůj ži

vot.



A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - III.a
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince.



Také ty musím přivést

a uposlechnou mého hlasu

a bude jedno stádce a jeden pa

Mám ta ké ji né ov ce, * kte ré ne jsou z to ho to ov čin ce. Ta ké ty mu sím při vést;
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u

po slech nou mé ho hla su a bu de jen jed no stádce, je den pas týř. A le lu

ja.

Úterý
ant. k Benedictus - VII.a



Skut ky, kte ré ko nám ve jmé nu své ho Ot ce, vy dá va jí o mně svě

dec tví.



A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Já znám své ov

ce a o ny jdou

za mnou; já jim dá vám věč ný ži

vot.



A le lu ja.

Středa
ant. k Benedictus - VII.d



Já jsem při šel na svět ja ko svět

ne zů stal v tem

no

tě, pra ví Pán. A le

lo,

a by žád ný, kdo vě ří ve mne,



lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Bůh ne

byl skr ze ně

Čtvrtek

po slal své ho Sy na na svět, a by svět od

ho spa sen. A le

lu ja.

sou dil, a le a by svět
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ant. k Benedictus - I.f



 

Ne ní žák nad u či te le. Kaž dý však bu de do ko na lý, když se své mu u či te li vy rov ná.

A le lu



ja.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



A le lu

Já jsem pas týř ov cí; při šel jsem, a by mě ly ži vot a mě ly ho v hoj

nos ti.



ja.

Pátek
ant. k Benedictus - VIII.c



Od chá zím vám při pra vit mís to. A vez mu vás k so bě, a by ste i

vy



by li tam, kde jsem já. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



 
Dob rý pas týř dá

vá

za ov ce svůj ži

vot. A le

lu ja.

Sobota
ant. k Benedictus - VIII.G



A le

Až se ob je ví

lu ja.

nej

vyš ší pas týř, do

sta ne te ne vad nou cí věnec slá vy.
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5. neděle velikonoční
1. nešpory
1. ant. - I.D (Žalm 141)







Mé dla

A le lu

ně se zve

da jí k to bě, Bo

že, ja ko ve

čer ní o běť.



ja.

2. ant. - VI.F (Žalm 142)


Vy ve dls mě ze ža lá ře, a bych chvá lil tvé jmé no. A le lu

ja.

3. ant. - IV.g (Flp 2)



Bo ží Syn

se na u čil svým u tr pe ním po sluš nos ti, a tak se stal pří

věč né spá sy pro všech ny, kte ří ho po

či nou



slou cha jí. A le lu ja.

modlitba se čtením
Antifony z 3. neděle velikonoční, str. 5.
ranní chvály
1. ant. - VIII.c (Žalm 63)



Kdo žíz

ní,

do sta ne zdar ma vo

du ži

vo ta. A le

lu

ja.

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


Klaň me se Pá

nu: on stvo řil ne be i

ze

mi, mo ře i

pra

me ny vod.
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A le lu ja.

3. ant. - VIII.G* (Žalm 149)



Sva tí bu dou já

sat

chva lo zpě vem. A

le

lu

ja.

2. nešpory
1. ant. - VIII.c (Žalm 110)



Pán vstal z mrt vých a za se dl po Bo ží pra vi ci. A le lu ja.

2. ant. - IV.E (Žalm 114)



Bůh nás vy

tr hl z mo ci tem nos ti

a pře ve dl do krá lov ství své

ho Sy na.



A le lu ja.

3. ant. - I.D (Zj 19)




A le lu

ja.

 


Pán, náš Bůh, se u jal krá lov ství; já sej me a vzdej me mu čest.


A le

lu

ja.

Pondělí
ant. k Benedictus - VIII.G



Kdo mě mi lu je, to ho bu de mi lo vat můj O tec a ta ké já ho bu du mi lo vat
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a dám se mu po znat. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.a



Pří mluv ce, Duch sva


tý, kte ré ho O

tec po

šle ve jmé nu mém,

ten vás na u čí vše mu a při po me ne vám všech no, co jsem vám ře kl já. A le lu

ja.

Úterý
ant. k Benedictus - VI.F


Po koj vám za ne chá vám, a le lu ja, svůj po koj vám dá vám. A le

lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.d



Kdy by ste mě mi lo va

li, ra do va li by ste se, že jdu k Ot ci. A le lu

ja.

Středa
ant. k Benedictus - VI.F


Já jsem pra vý vinný kmen, a le lu ja, vy jste mé ra to les ti. A le

lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Zů sta ne te -li ve mně a zů sta nou -li ve vás mo je slo va, mů že te pro sit, oč chce te,

a do sta ne te to. A le lu ja.

Čtvrtek
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ant. k Benedictus - IV.g



Za cho vá te -li mo je při ká zá ní, zů sta ne te v mé lás ce. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D





To jsem k vám mlu

vil, *

a

by mo je

ra dost by la

ve

vás


a a by se va še ra

dost na pl ni

la. A le lu

ja.

Pátek
ant. k Benedictus - I.D





To je mé

při ká zá ní: Mi luj te se na vzá jem, ja ko jsem já

mi lo val vás.



A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D



Ni kdo ne má vět ší lás ku než ten, kdo za své přá te le po

lo

ží svůj ži vot.




A le lu

ja.

Sobota
ant. k Benedictus - VIII.G



Prá vě pro to Kris tus u


mřel a vstal k ži


nad mrt vý

mi i nad ži vými. A le lu ja.

vo tu, a by se stal Pá

nem
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6. neděle velikonoční
1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 119-)נ



Kdo jed ná po dle prav dy, jde

ke

svět lu. A le lu ja.

2. ant. - II.D (Žalm 16)







Pán pře mo hl smrt a vstal z mrt vých. A le

lu ja.

3. ant. - VII.d (Flp 2)



Kris tus mu sel pro

A le

lu

jít

bra nou smr ti, a tak ve

jít

do své slá vy.



ja.

modlitba se čtením
Antifony z 3. neděle velikonoční, str. 5.
ranní chvály
1. ant. - VIII.c (Žalm 118)



To to je den, kte rý u či nil Hos po din. A le lu ja.

2. ant. - IV.g (Dan 3-II)



Po žeh na ný jsi, Bo že, na klen bě ne bes a ve le be ný na

vě ky. A le lu

ja.

3. ant. - II.D (Žalm 150)


Klaň me se Bo hu, kte rý se

A le lu
2. nešpory

ja.

dí na trů nu, a vo lej me: A

men.
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1. ant. - VIII.c (Žalm 110)



po své



Bůh vzkří

sil

Kris ta

z mrt vých

a po sa dil ho v ne

bi

pra vi ci. A le lu ja.

2. ant. - IV.g (Žalm 115)



Od mo del jste se o

brá ti

li

3. ant. - I.D (Zj 19)

A

le

ja.




A le lu

k ži vé mu Bo hu. A le lu

ja.

Ví

těz ství, slá va a moc


ná le ží na

še mu Bo

hu.

lu ja.

Pondělí
ant. k Benedictus - VII.d





Bůh nás ob no vil k no vé mu ži vo tu

nám dal ži vou na dě ji

a zmrtvých vstá ním Je ží še Kris

na dě dic tví, kte ré ne po mi ne. A le

ta

lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



vy

Úterý



Duch prav dy, kte rý vy chá zí od

dá vej te svě

de ctví. A le

Ot ce, ten vy dá o mně svě de ctví. Vy ta

lu ja.

ké
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ant. k Benedictus - III.a





Ješ tě krát ký čas,

pro to že já jsem živ

a svět mě už ne u vi dí, a le vy mě zas u

a ta ké vy bu de te ži vi. A le

vi

dí

te,

lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VI.F




Já vám ří kám prav du:

Je to pro vás dob ré,

a bych já

o de šel.


Jest li že to tiž ne o de jdu, Pří mluv ce k vám ne při jde. A le

lu ja.

Středa
ant. k Benedictus - I.g



Měl bych vám ješ tě mno ho ji né ho ří ci,

Až však při

jde Duch prav dy, u ve de vás

a le teď by ste to ne moh li snést.

do ce lé prav dy. A le lu



ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



A le

Čtvrtek

Duch prav dy mě o sla ví,

lu

ja.

pro to že z mé ho vez me a vám to o zná mí.
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ant. k Benedictus - VIII.c





Za krát ko mě už ne spa tří te, pra ví Pán, a o pět za krát ko mě u vi dí

ne boť od

te,

chá zím k Ot ci. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.a2



Váš zá

rmu tek se ob rá tí v ra dost a va ši ra

dost vám ni kdo ne vez me.



A le lu ja.

Pátek
ant. k Benedictus - IV.g


Je žíš je ko

ru

no ván slá vou a ctí, pro to že vy tr pěl smrt. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Váš ne bes ký O

A le lu

tec

dá

Du

cha sva

té ho těm, kdo ho pro

sí.



ja.

Sobota
ant. k Benedictus - IV.E



A men, a

men, pra vím vám: O co ko li bu de te pro

dá vám to. A le lu ja.

sit Ot ce ve jmé nu mém,
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7. neděle velikonoční
Pro všechny hodinky kromě modlitby se čtením se berou antifony ze 3. neděle velikonoční, str. 5.
modlitba se čtením
1. ant. - IV.E (Žalm 145-I)


A le

A le

lu

lu

ja.

Bůh vzkří sil Kris ta z mrtvých a o

sla

vil ho.



ja.

2. ant. - II.D (Žalm 145-II)





A le lu

 

ja.

na de všech na ne

be

Vy vý

sa. A le

lu

še

ný

jsi,

Hos

po di

ne,

ja.

3. ant. - IV alt.d (Žalm 145-III)



A

A le

le

lu

lu




ja. Je mi dá

na veš ke rá moc

na ne bi i na ze mi.

ja.

Koná-li se vigilie, antifona ke kantikům se bere ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Pondělí
ant. k Benedictus - II.D




Ve svě tě bu de te mít sou že ní.

A le lu

A le buď te dobré mys li. Já jsem pře mo hl svět.

ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Pří mluv ce, Duch sva tý, pře bý vá u vás a bu de ve vás. A le lu ja.
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Úterý
ant. k Benedictus - VI.F



Já sej me a ra duj me se všich ni! Pán vstal z mrt vých, on kra lu je na vě ky.



A le lu ja.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Do sta ne te sí

A le lu

lu Du cha sva té ho a bu de te mý mi svěd ky až na ko nec ze mě.



ja.

Středa
ant. k Benedictus - I.g
Děkujme Bohu,

on nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.





Vzdá vej me dí

Je



ky Bo hu, * on nám po přá vá ví

ží še Kris ta. A le lu

těz ství skr ze na še ho Pá na



ja.

ant. k Magniﬁcat - I.a


Kris tus vás bu de křtít

Du chem sva tým a oh něm. A le lu

ja.

Čtvrtek
ant. k Benedictus - I.D


Jdě

ve jmé nu Ot

te, zí skej te za u čed ní

ce i Sy

ky všech ny ná ro dy

na i Du cha sva té ho. A le lu

ja.

a křtě

te je
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ant. k Magniﬁcat - VI.F


Až při jde Duch prav

a o

dy,

u

zná mí vám, co má při jít. A le

ve

de vás

do ce lé prav dy



lu ja.

Pátek
ant. k Benedictus - VIII.G



Kris tus Je žíš ze mřel, a no i z mrt vých vstal, je po Bo ží pra vi ci a při mlou vá se za nás.



A le lu ja.
ant. k Magniﬁcat - VII.c
Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách



s Ježíšovou matkou Marií. Aleluja.


Všich ni jed no my sl ně se tr vá va li v mod lit bách spo lu s Je ží šo vou mat kou Ma ri í.

A le lu

ja.

Sobota
ant. k Benedictus - VIII.G*



 

Já jsem s vá mi po všech ny dny

až do kon ce svě ta. A le

lu ja.
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Doba velikonoční - antifony
Neděle - cyklus A
Jakub Pavlík

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


Zů staň s ná mi, Pa ne, ne boť se při poz dí vá

A le

lu

a den se už na

chý lil.



ja.

ant. k Benedictus - II.D





Kris tus mu sel tr pět a vstát z mrtvých tře tí ho dne. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.c



A



U čed ní ci po

le

lu

zna li Je

ží

še

při

lá

má ní chle ba.

ja.

4. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - I.D




A men, pra vím vám, kdo vchá zí dveř mi, je pas

týř ov cí. Jde před ni mi


a ov ce ho ná

sle du jí, proto že zna

jí je ho hlas. A le lu

ja.

ant. k Benedictus - IV alt.c



A le lu

Já jsem dve ře, praví Pán. Kdo ve jde skr ze mě, bu de za

ja.


chrá něn a na jde past vu.
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ant. k Magniﬁcat - IV.E



Já jsem pas

týř dob rý.

a a by ho mě ly v hoj

Já jsem při

nos ti. A le lu

šel,

a by mé ov ce mě

ly ži vot



ja.

5. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Když o

de

jdu

a při pra vím vám mís to, za se při

a vez mu si vás k so bě, a byste i vy

jdu



by li tam, kde jsem já. A le lu ja.

ant. k Benedictus - VIII.c



Já jsem ces ta, prav da a ži

vot. Ni kdo ne při chá zí k Ot ci než skr ze mne.



A le lu ja.
ant. k Magniﬁcat - II.D




Pa

ne,

u

tak dlou ho jsem s vá mi, a ne

A le lu

kaž

nám Ot

znáš mě? Kdo vi

ce,

a to nám sta

děl mne,

čí.

vi

Fi li pe,

děl Ot ce.



ja.

6. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - IV.g




Já bu du pro sit Ot ce a dá vám ji né ho Po moc ní ka, a by s vá mi zů

stal na vždy.
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A le lu

ja.

ant. k Benedictus - VIII.c



Ne ne chám vás si rot ky; za se k vám při

jdu, a va še srd ce se bu

de ra

do vat.



A le lu ja.
ant. k Magniﬁcat - VIII.G





Kdo mě mi lu je, to ho bu de mi lo vat můj O tec a ta ké já ho bu du mi lo vat

a dám se mu po znat. A le lu ja.

7. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VII.c



a to

Věč ný ži

vot je to,

že po zna jí te

ho, kte ré ho jsi po slal, Je

ží

be, je di né ho pra vé ho Bo

še Kris ta. A

le

lu

ha

ja.

ant. k Benedictus - VIII.G



Ot



če, já jsem tě o

kte ré jsi mi svě řil. A le

lu

sla

vil na

ze

mi:

do kon čil jsem dí

lo,

ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.d



od

Ot

Až při jde Pří




mluv ce, kte ré ho vám po šlu, Duch prav dy, kte rý vy

ce, ten vy dá o

mně svě

dec tví. A le lu

ja.

chá zí
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Doba velikonoční - antifony
Neděle - cyklus B
Jakub Pavlík

3. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - III.g



A le



 

Je žíš sta nul * me zi svý mi u čed ní ky a ře

lu

kl jim: Po



koj vám!

ja!

ant. k Benedictus - VIII.G



Po

dí

vej

te

se * na mé ru

Do tkně te se mě a pře svěd čte se. A le

lu

ce a na mé no

hy: vždyť jsem to já!

ja.

ant. k Magniﬁcat - IV alt.A





  

Tak je psá no: * Kris tus bu de tr pět a tře tí ho dne vsta ne z mrt vých. V je ho jmé

 

bu de hlá sá no po ká ní, a by všem ná ro dům by ly od puš tě ny hří chy. A le

nu

lu

ja.

4. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



 

Já

za ov ce svůj ži

jsem

  
pas týř

vot. A le

dob

rý. * Dob rý pas týř dá

vá

lu ja!

ant. k Benedictus - VIII.G




Já jsem dob rý pas týř; * já jsem ces ta, prav da a ži

vot. Znám svo je ov

ce
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a mo je ov

ce zna jí

mne. A le lu ja!

ant. k Magniﬁcat - III.a



u



Mám ta ké ji né ov ce, * kte ré ne jsou z to ho to ov čin ce. Ta ké ty mu sím při vést;

po slech nou mé ho hla su a bu de jen jed no stádce, je den pas týř. A le lu

ja!

5. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Já jsem pra

kte rá ne

A le

se

lu


vý vin ný kmen * a můj O

o

vo ce, čis

Kdo zůs tá vá ve

A le lu

a by nes la o

nař. Kaž dou ra

vo ce ješ

to lest,

tě hoj něj ší.

 
mně * a já

v něm, ten ne

  
se mno ho o vo ce, pra ví Pán.

ja.

ant. k Magniﬁcat - VIII.G





Tím bu de o sla ven můj O tec, * že po nese te mno ho o vo ce a o

ja ko mo



ja.

ant. k Benedictus - VIII.G



tí,

tec je vi

ji u

čed ní ci. A le lu

ja.

svěd čí te

se
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6. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - I.D

 


Ja ko O tec mi

A le lu

lo val mne, * tak jsem já

mi lo val vás. Zů

staň te v mé lás ce.



ja.

ant. k Benedictus - I.D





To jsem k vám mlu

vil, *

a

by mo je

ra dost by la

ve

vás


a a by se va še ra

dost na pl ni

la. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D





To je mé

při ká zá ní: * Mi luj te se na vzá jem, ja ko jsem já

mi lo val vás.


Ni kdo ne má vět ší lás ku než ten, kdo za své přá te

le po

lo

ží svůj ži vot.





A le lu

ja.

7. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - IV alt.d



ja



Ot če sva tý, * za cho vej je ve svém jmé nu, kte ré jsi mi dal, a by by li jed

ko my. A le lu

no

ja.

ant. k Benedictus - I.a2


Ot

če, ny ní jdu

k to bě, * a le to

to mlu

vím ješ

tě ve svě tě,
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a by mě

li v so bě pl

nost mé ra

dos ti.

A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - I.a2



Ot

če, ja ko jsi mne pos

lal do




a pro ně se za

A le lu

ja.

svě ta, * tak i já jsem je pos lal do svě ta;

svě cu

ji,

a by i

o

ni by li po

svě ce ni v prav dě.
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Doba velikonoční - antifony
Neděle - cyklus C
Jakub Pavlík

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



Je žíš ře kl svým u čed ní kům: Při nes te ně ko lik ryb, kte ré jste prá vě chy ti li.

Ši mon Pe tr

vy

stou pil

pl nou vel kých ryb.

a

tá

hl

na



zem síť

A le lu ja.

ant. k Benedictus - VIII.G




Je žíš se už po

při stou pil k nim



tře tí

a po

zje

dal jim

vil u čed ní

chléb

kům po svém zmrt vých vstá ní;

a ry bu. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - IV.E



Ši mo ne, sy nu Ja nův, mi lu

že tě mi lu ji! A le lu

ješ mě? Pa ne, ty víš všech no – ty víš,



ja.

4. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



Mo je ov

ce sly ší můj hlas;

a já,

je jich Pán, je znám. A le

lu ja.

ant. k Benedictus - I.f




Já dá

vám svým ov cím věč ný ži

vot.

Ne za hy

nou na

vě

ky
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a nik do mi je ne

vy rve z ru kou. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D




Můj O

tec

je vět

ší než všich ni;



ov ce, kte ré mi dal,

ni kdo ne mů že vy rvat z je ho ru kou. A le lu ja.

5. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.c



A le

Ny ní je o

sla

ven Syn

člo

vě

ka

a Bůh

je o slaven v něm.

lu ja.

ant. k Benedictus - VIII.c



mi





No vé při ká zá

lo val vás,

ní vám dá vám: Mi luj te se na vzá jem, ja ko jsem já

pra ví Pán. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - I.D


Po dle to

ho všich ni po zna jí, že jste mo ji u čed ní

k so bě na vzá jem. A le

ci, bu de te -li mít lás

ku



lu ja.

6. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Kdo mě mi

lu

je, bu de za cho vá vat mé slo vo a můj O tec ho bude mi lo vat;
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a při

jde me k ně mu a u či ní me si u ně ho pří

by tek. A le

lu ja.

ant. k Benedictus - VII.a





Duch sva tý, kte ré ho O

tec po

šle ve jmé nu mém, ten vás na u čí vše mu

a při po me ne vám všech no, co jsem vám ře kl já. A le lu

ja.

ant. k Magniﬁcat - II.D


Po

koj vám za

ne ten, kte rý dá vá svět,

ne

chá vám,

svůj po

koj

vám dá vám;



já vám dá vám. Ať se va še srd ce ne chvě je a ne dě sí. A le lu ja.

7. neděle velikonoční
ant. k Magniﬁcat - VIII.G



Pro sím ne jen za

ně, a le ta ké za

Ať všich ni jsou jed no ja ko ty,

že ty

jsi mě po slal. A le lu

ty, kdo pro je jich slo vo u vě ří ve mne:

Ot če, ve mně a já v to bě, a by svět u

vě řil,




ja.

ant. k Benedictus - VIII.c



Slá

vu, kte rou jsi, Ot

če, dal

mně,

dal jsem já

jim,




a by by li jed no, ja ko my jsme jed no; já v nich

jsou v do ko na lé jed no tě. A le lu ja.

a ty ve mně, tak ať i o

ni
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ant. k Magniﬁcat - VIII.G



a by vi



Ot če, chci, a by tam, kde jsem já,

dě li mou slá vu. A le

lu

by li se mnou i ti,

kte ré jsi mi dal,

ja.
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