Vigilie1

19. března

sv. Josefa
snoubence Panny Marie

                      
I ste, quem læti  cólimus, fidéles, cuius excél-sos cánimus tri                
 
     
úmphos, hac di-e Io-seph méru-it perénnis gáu- di- a vi-tæ. 2. O ni                         
 
mis fe-lix, nimis o be-átus, cuius extré- mam vígiles ad horam
              
 
     
Christus et Virgo simul asti-térunt o- re se-réno. 3. Iustus in                          
 
sígnis, láque-o solútus carnis, ad se- des plácido sopóre migrat
            
 
            
ætérnas, ruti-lísque cingit témpora sertis. 4. Ergo regnántem flagi                       
   
témus omnes, adsit ut no- bis, veni-ámque nostris óbtinens cul-pis,
         
       
  

tríbu-at supérnæ mú- nera pa-cis. Dx. Sint tibi plausus, tibi sint ho                          
 
nóres, trine qui reg-nas De-us, et corónas áure-as servo tríbu-is
      
    
fidé-li omne per ævum. A-men.


Hymnus
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19. 3. – sv. Josefa, snoubence P. Marie

1. Josef, jejž šťastni my, věřící, ctíme
a jehož skvělý triumf velebíme,
směl si dnes právem mzdu věčného žití
od Pána vzíti.
2. Nesmírně šťasten byl a blažen celý,
že do poslední chvíle u něj bděli
s jasem ve tváři Kristus, Láska sama,
a svatá Panna.
3. Muž spravedlivý, zbavený pout těla,
sladkým snem vešel v síně věčné slávy,
tam s věnci zásluh mu čelenka skvělá
skví se kol hlavy.
4. Jej trůnícího prosme my, mu věrní,
ať při nás stojí, všem vyprosí víru,
vin odpuštění spolu s dary všemi
věčného míru.
Δ. Ty trojjediný Bože, vševládnoucí,
jenž dáváš z lásky věnce věčné krásy
svým věrným sluhům, zvuč ti chvála vroucí
po všechny časy. Amen.

Vigilie3

1. antifona

Anděl Páně se Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku,
uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu.“
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MG 104
Mt 2, 13

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Anděl Páně se zjevil Josefovi a řekl: †|| Josefe, neboj se k sobě vzít
svou manželku Marii; | porodí syna a dáš mu jméno Ježíš.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 20 (21)
Poděkování za vítězství krále
Byl vzkříšen a přijal život na věčné časy. 

Pane, z tvé síly se raduje král, * nad
tvou pomocí hlasitě jásá.
Vyplnils toužení jeho srdce, *
z jeho úst prosby jsi neoslyšel.
Ba, tys ho předešel milostí zdaru, *
korunu zlatou mu na hlavu vsadil.
Prosil tě o život: dal jsi mu da
rem * délku dní života na všechny
věky.
Veliká jest jeho sláva dík tobě, * tys
jej vznešenou nádherou oděl.
Činíš ho věčným požehnáním, *
z pohledu svého jej radostí plníš.
Neboť král v Pána důvěru skládá, *
Nejvyšší nedá mu zakolísat.

(Sv. Irenej)

[Všechny tvé odpůrce najde tvá
ruka, * pravice tvoje tvé nenávistníky.
Strávit je necháš jak v plamenné
peci, * až jim dáš pohlédnout do
své tváře.
Pán ať je zahubí ve svém hněvu, *
ať je všechny pohltí oheň!
Ze země vyhladíš potomstvo jejich, *
rod jejich z lidského společenství!
I kdyby kuli úkladné plány, * nic
proti tobě nepořídí;
neboť je obrátíš na útěk všechny, *
jenom co na ně zamíříš lukem.]
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19. 3. – sv. Josefa, snoubence P. Marie

Povstaň, Pane, v celé své moci! *
jako byla na počátku i nyní i
Zapějem chvalozpěv na tvoji sílu!
vždycky * a na věky věků. Amen.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

A.
2. antifona
MG 105
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Anděl Páně se Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi
do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli“ Mt 2, 19–20
V

allelúia.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Když se Josef probudil ze spánku, †|| udělal, jak mu anděl Páně
přikázal: | Vzal svou ženu Marii k sobě. (T. P. Aleluja.)
Žalm 91 (92)
Chvála Boha Stvořitele
Vzdává se chvála za to, co učinil jednorozený Syn Boží. 

(Sv. Atanáš)

I
Dobré je oslavovat Pána, * opěvat,
Nejvyšší, tvé jméno,
zrána tvou milosrdnost hlásat, *
za noci potom tvoji věrnost
s desítistrunnou harfou, s lyrou * a
s chvalozpěvy při citeře.
Blažíš mě, Pane, svými skutky, *
já plesám nad dílem tvých rukou.
Jak, Pane, skvělá jsou tvá díla, * jak
myšlenky tvé přehluboké!

Nerozumný to nepochopí, * blá
hový pro to nemá smysl.
Ať jako plevel bují hříšní, * ať vzk
vétají, kdo pášou křivdy,
to všechno jim je k věčné zkáze: *
ty však jsi navždy svrchovaný!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Vigilie5

3. antifona
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Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země
a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret.
VII a
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nit in terram Isra-el, et habitávit in civitáte quæ vo-cátur Náza-

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. Josef se odebral z Nazareta vzhůru do města Davidova, †|| které se
jmenuje Betlém, | aby se dal zapsat spolu s Marií. (T. P. Aleluja.)
II
Neboť hle, tvoji nepřátelé, † tví ne
přátelé, Pane, zhynou, * bezbožní
budou rozprášeni.
Mně jsi dal sílu tuřích rohů, *
olejem čerstvým pomazals mě.
Zvysoka shlížím na odpůrce, * na
slouchám řečem pomlouvačů.
Jak palma vzkvete spravedlivý, *
vzroste jak libanonský cedr.

Kdo vsazeni jsou v domě Páně, *
pokvetou na nádvořích Božích.
Ponesou ovoce i v stáří, * zůsta
nou šťavnatí a svěží
a budou svědčit: Pán je věrný, * je
skála má, je právo samo.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.

Verš
V. Spravedlivý poroste jako lilie. (T. P. Aleluja.)
R. Navěky vydá květ před Pánem. (T. P. Aleluja.)
První čtení

Z listu Židům (11, 1–16)

LH II, str. 1484
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19. 3. – sv. Josefa, snoubence P. Marie

Responsorium
Řím 4, 20.22; Jak 2, 22
R. Neprovinil se nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, || ale čerpal sílu
z víry | a tím vzdal Bohu čest. * A bylo mu to uznáno za spravedlnost.
(T. P. Aleluja.)
V. Jeho víra působila spolu se skutky | a teprve pro skutky se jeho víra
stala dokonalou. * A bylo mu to uznáno za spravedlnost.
(T. P. Aleluja.)
Druhé čtení
Z kázání svatého kněze Bernardina Sienského

LH II, str. 1485

Responsorium
Srov. Gn 45, 8.7; Žl 117, 14
R. Bůh ze mne udělal takřka králova otce || a ustanovil mě pánem celého
jeho domu. * Povýšil mě, abych zachránil mnoho lidí. (T. P. Aleluja.)
V. Pán je má síla, je má statečnost | a on se také stal mou záchranou. *
Povýšil mě, abych zachránil mnoho lidí. (T. P. Aleluja.)
Antifona ke kantikům
AG 737
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Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky.
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Lk 2, 41

omnes annos in Ie- rúsalem, in di-
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Věrný muž je zahrnut chválou, || pěstoun svého Pána je oslavován.
(T. P. Aleluja.)
1. kantikum
Jer 17, 7–8
Šťastný člověk, jenž spoléhá na Pána

Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

Požehnaný je člověk, jenž spoléhá na
Pána * a jehož vírou je Pán.

(Lk 11, 28)

Podobá se stromu zasazenému
na břehu vod, † jenž své kořeny
rozestírá k potoku: * nebojí se
ničeho když přichází horko,

Vigilie7

jeho listoví zůstává zelené; † za su
chého roku se nezneklidňuje * a
neustále nese ovoce.

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

2. kantikum
Sir 14, 20–21; 15, 3-5a.6b
Šťastný člověk, jenž přemítá o moudrosti

Moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí.

Šťastný člověk, jenž přemítá o
moudrosti * a jenž uvažuje ro
zumně,
jenž ve svém srdci přemýšlí o cestách
moudrosti * a jenž k jejím tajem
stvím lne.
Živí ho chlebem rozvahy, * napájí
ho vodou moudrosti;

on se o ni opírá a nekolísá, * lne k ní
a nebude zahanben.
Ona ho pozvedá nad jeho dru
hy, * dostává v úděl věčnou pro
slulost.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

3. kantikum
Šťastný člověk, jenž se nehoní za zlatem

Opatřte si poklad v nebi, kterého neubývá.

Blahoslavený boháč, jenž se uchrání
poskvrny * a nehoní se za zlatem.
Kdo je to? Budeme mu blaho
přát, * vždyť ve svém lidu koná
zázraky.
Kdo tuto zkoušku podstoupil a uká
zal se jako dokonalý? * Bude z toho
mít slávu.

(Lk 7, 35)

Sir 31, 8–11
(Lk 12, 33)

Kdo mohl zhřešit a nezhřešil, *
konat zlo a nekonal je?
Jeho majetek bude upevněn * a
shromáždění vyhlásí jeho dobré
skutky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.

Evangelium

Evangelium z mešního lekcionáře, Mt 1, 16.18–21.24a nebo Lk 2, 41–51a

Te Deum

Hymnus Te Deum je v Libellu precum na str. 50.
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19. 3. – sv. Josefa, snoubence P. Marie

Závěrečná modlitba
Modleme se. † Všemohoucí Bože, ° tys povolal svatého Josefa, aby už od
počátku chránil dílo našeho vykoupení; † dej, ať tvá církev s jeho pomocí
věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. ° Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije
a kraluje po všechny věky věků.

