Vigilie1

25. března

Zvěstování Páně
Hymnus
                
 lux, salútis núnti-a, qua Vı́rgini fert Angelus
O

     




 
   
complénda mox o-rá cula et cara terris gáudi-a.
    









 


2. Qui Patris ætérno sinu ætérna Proles náscitur,
  
     





   
obnóxi-us fit témpori matrémque in orbe séligit.

              



3. Nobis pi-ándis vı́ctima nostros se in artus cólligit,
 
     




 
   
ut inno cénti sánguine scelus nocéntum dı́lu-at.

              



4. Concépta carne Vé-ritas, umbrá-ta velo Vı́rginis,
 
     




 
   
pu-ris vidénda méntibus, imple tu-o nos lúmine.

              



5. Et quæ modésto péctore te di-cis ancı́llam De-i,
  
     





   
re-gı́na nunc cæ-lésti-um, patróna sis fi-déli-um.

              



Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui na tus es de Vı́rgine,
     
        






















5. Et quæ modésto péctore te di-cis ancı́llam De-i,
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re-gı́na nunc cæ-lésti-um, patróna sis fi-déli-um.
    








 





Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui na tus es de Vı́rgine,
 
     




   
   
cum Patre et almo Spı́-ritu, in sempi-térna sǽcula. A-men.
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1. Už v lidstvu síly tajemné,
jež v zaklínadla věřily
i v sošky z dřeva, kamene
či z kovu, k Bohu toužily.

5. Dnes je den tvého početí,
kdy Tvůrce nebe vdechl ti
duši, s níž smísil zemský jíl,
čímž Slovo k tělu připojil.

2. Všichni však, kdo šli za nimi,
v moc zlého ducha upadli,
s dušemi ujařmenými
v ohnivou tůň se propadli.

6. Jakou to radost pro náš svět
ukrývá svaté Panny klín:
Odtud pro lidstvo nový věk
vzešel se světlem blaživým.

3. Kristus však nebyl s osudem
padlého lidstva srozuměn,
že to, co Otcem stvořeno,
beztrestně má být zmařeno.

Δ. Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.

4. Smrtelné tělo obléká
s tím, že až vzkřísí člověka,
rozrazí smrti okovy
a cesty k Otci obnoví.
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1. antifona
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Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna.
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Lk 1, 30–31a

e tíme-as, Ma-rí-a, invenísti grá- ti- am apud Dóminum:
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.1. Když se naplnil čas, †|| poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, |
abychom byli přijati za syny. (T. P. Aleluja.)
Žalm 2
Mesiáš — král a vítěz
Spolčili se proti tvému svatému služebníku Ježíšovi,
kterého jsi pomazal za Mesiáše. 

Proč se bouří kmeny pohanů, *
národy proč snují marné plány?
K boji povstávají králové, †
smlouvají se vládci proti Pánu, *
proti jeho pomazanému.
„Zpřetrhejme jejich okovy, * shoďme
ze sebe ta jejich pouta!“
Směje se jim na nebesích Pán, *
úsměšek má pro ně na svém trů
nu.
Potom k nim však s hněvem promlu
ví, * vyděsí je ve svém rozhořčení:
„Já jsem svého krále dosadil *
na Siónu, na své svaté hoře!“
Rozhodnutí Páně rozhlásím. † Takto
ke mně promluvil můj Pán: * „Tys
můj syn, dnes já jsem tebe zplodil.“

(Sk 4, 27)

Požádej, a národy ti dám, * zemi
budeš vlastnit do všech končin.
Povládneš jim prutem železným, *
jako z hlíny džbán je můžeš rozbít.“
Proto, králové, už prohlédněte, *
poučit se dejte, vládci země!
V bázni služte Pánu, vzývejte ho, *
v rozechvění líbejte mu nohy,
ať se k vaší zkáze nerozhorlí, †
neboť hněvem snadno může
vzplanout. * Blaze všem, kdo
důvěřují v něho!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
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Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida a bude kralovat navěky.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.2. Když Kristus přicházel na svět, řekl: †|| Připravils mi tělo, Bože, |
tady jsem, abych plnil tvou vůli. (T. P. Aleluja.)
Žalm 18A (19A)
Celá příroda chválí Boha, svého Stvořitele
Navštívil nás ten, který vychází z výsosti…
aby uvedl naše kroky na cestu pokoje. 

O Boží slávě vypravuje nebe, † obloha
hlásá díla jeho rukou, * den dni to
říká, noc to šeptá noci.
Není to ani řeč a nejsou slova: *
hovoří takto hlasem nepostiž
ným.
Ten hlas však prostupuje celou
zemi, † zní mluva nebes na sám
konec světa, * až tam, kde slunci
vybudoval stan.

(Srov. Lk 1, 78. 79)

Z něho pak slunce vychází jak
ženich, * těší se jako běžec před
závodem.
Vychází od jednoho konce nebes † a
běží zas až na opačný konec, * před
jeho žárem nic se neschová.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.
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3. antifona
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.3. V tom se ukázala Boží láska k nám, †|| že Bůh poslal na svět svého
jednorozeného Syna, | abychom měli život skrze něho.
(T. P. Aleluja.)
Žalm 44 (45)
Svatba krále
Ženich je tady! Jděte mu naproti! 

Srdce mi kypí radostnými slovy, †
svou píseň nyní králi zazpívám, *
můj jazyk - rydlo rychlopísaře.
Jsi ze všech lidských synů nej
krásnější, † spanilost se ti po
rtech rozlévá, * Pán proto po
žehnal ti na věky.
Opásej mečem, hrdino, svá bedra, *
ve vznešenosti své a nádheře
do boje vyjeď za věrnost a prá
vo, * ať koná divy tvoje pravice!
Máš ostré šípy, národy se skloní, *
odpůrci krále klesnou na mysli.
Tvůj božský stolec trvá do věč
nosti, * žezlo tvé vlády žezlo ne
stranné.
Miluješ právo, nenávidíš křivdu, †
a proto pomazal tě Pán, tvůj Bůh, *
olejem radosti jak žádného.

(Mt 25, 6)

Tvá roucha voní aloí a myrhou, *
ze síní slonových ti harfy zní.
Královská dcera v ústrety ti kráčí, †
královna stojí po tvé pravici, * ofir
ským zlatem skvěle zdobená.
Slyš, dcero, pohleď sem a nakloň
ucho, * zapomeň na svůj lid a ot
cův dům!
Král s dychtivostí touží po tvé
kráse, * neboť je pán tvůj, ty se před
ním skloň!
I tyrský lid ti přináší své dary, *
o přízeň tvou se derou velmoži.
Královská dcera vchází v plné kráse, *
perlami, zlatem šat má protkaný.
Ve třpytném rouchu před krále ji
vedou, * panny její za ní kráčejí.
S radostným jásotem ji přivádějí *
a dovnitř v králův palác vcházejí.
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Místo svých otců budeš teď mít
syny * a učiníš je v zemi knížaty.
Tvé jméno vštípit chci všem poko
lením, * ať na věky tě slaví národy.

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. Slovo se stalo tělem. (T. P. Aleluja.)
R. A přebývalo mezi námi. (T. P. Aleluja.)
První čtení

Z první knihy Kronik (17, 1-15)

LH II, str. 1505

Responsorium
Srov. Lk 1, 26–32
R. Anděl Gabriel byl poslán k Panně Marii, zasnoubené s Josefem, ||
a přinesl jí Boží poselství; | Panna se ulekla tváří v tvář zářícímu
světlu. | Neboj se, Maria, | neboť jsi nalezla milost u Boha. * Počneš a
porodíš syna | a bude nazván Synem Nejvyššího. (T. P. Aleluja.)
V. Zdrávas, Maria, milostiplná, | Pán s tebou. * Počneš a porodíš syna |
a bude nazván Synem Nejvyššího. (T. P. Aleluja.)
Druhé čtení
Z dopisu svatého papeže Lva Velikého

LH II, str. 1507

Responsorium
R. Přijmi slovo, Panno Maria, || které ti Bůh posílá skrze anděla: | Počneš
a porodíš Boha a zároveň člověka. * Budeš požehnaná mezi ženami.
(T. P. Aleluja.)
V. Porodíš syna, a zůstaneš neporušenou pannou, | a budeš matkou
nejčistší. * Budeš požehnaná mezi ženami. (T. P. Aleluja.)
Antifona ke kantikům
MG 199
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Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha svatého.
Ig

Sancto. T.P. Alle- lúia.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A.

Jásej a raduj se, siónská dcero, †|| neboť hle – přicházím | a budu
bydlet uprostřed tebe, praví Pán. (T. P. Aleluja.)
1. kantikum
Iz 9, 1–6
Příchod knížete pokoje

Navštívil nás Vycházející z výsosti, 
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a v stínu smrti. 

Lid, který kráčel ve tmě, * uviděl
veliké světlo,
nad obyvateli temné země * za
zářilo světlo.
Rozmnožil jsi národ, * rozhojnil jsi
jeho radost, oni se před tebou radují,
jako se člověk raduje při žních, *
jako se jásá při dělení kořisti.
Neboť jho, které jej tížilo, * tyč po
loženou na jeho ramenou,
hůl jeho utlačovatele, * jsi zlomil
jako onoho dne v Madianu.
Vždyť každá bota, která dělá po zemi
hluk, † každý plášť vyválený v krvi *
budou dány na spálení, budou pohl
ceny ohněm.

Neboť se nám narodilo dítě, † byl
nám ~dán syn, * obdržel moc na
svá ramena
a bylo mu dáno jméno: † Zázračný
Rádce, Sil~ný Bůh, * Věčný otec,
Kníže pokoje,
aby se rozšířila moc * v pokoji
bez konce
nad Davidovým trůnem * a nad jeho
královstvím,
aby bylo ustaveno a opevněno *
v právu a spravedlnosti.
Od nynějška a navždy, * učiní to
žárlivá láska Pána zástupů.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

2. kantikum
Chvalozpěv po vítězství nad nepřáteli
Sión je naše pevné město, * Spa
sitel je mu hradbou i valem.
Otevřte brány, ať vstoupí spravedlivý
lid, * který zachovává věrnost.
Starý blud pominul, † je zacho
ván pokoj, * pokoj, který jsme
doufali od tebe.

(Lk 1, 78.79)

Iz 26, 1-4.7.9.12

Doufejte v Pána na všechny věky, *
v Pána, silného Boha, navždy.
Přímá je stezka spravedlivého, *
ty jsi mu vyrovnal cestu.
Na cestě tvých soudů čekáme na
tebe, Pane, * dychtivě toužíme slavit
tvé jméno.
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Po tobě za noci touží má duše, *
hned zrána tě hledám.
Až tvé soudy zasáhnou zemi, * naučí
se obyvatelé země spravedlnosti.

Pane, ty nám dáš mír a pokoj, *
všechny naše skutky ty sám v nás
konáš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

3. kantikum
Jak nádherná jsou všechna tvá díla, Pane

Iz 66, 10-14

Radujte se s Jeruzalémem, * všichni,
kdo ho máte rádi, slavte jej!
Jásejte a radujte se s ním všich
ni, * kdo jste se nad ním rmoutili,
abyste se do sytosti nasáli * na jeho
prsou, která potěšují,
Neboť toto pra~ví Pán: * Hle,
jako řeku k němu přivedu pokoj,
jak rozvodněný potok * slávu národů,
kterou budete sát.

K prsům vás budou pozvedat, *
na klíně laskat.
Jako když někoho utěšuje matka, †
tak já potěším vás, * v Jeruzalémě
vám poskytnu útěchu.
Ano, uvidíte to, a vaše srdce se
bude radovat * a vaše kosti se
napřímí jako tráva.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

A.
Evangelium

Evangelium Mt 1, 18–24 (LH II, str. 2048).

Te Deum

Hymnus Te Deum je v Libellu precum na str. 50.

Závěrečná modlitba
Modleme se. † Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie
člověkem, ° tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na na
šem lidském životě; † dej, ať i my máme účast na jeho božství. ° Neboť on
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

