sv. Jiljí, opata
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První večerní chvály

 S      
Hymnus

  Ú S

telem, my tobě, Pa-ne,
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lásky zpí- vat

  8

dyž všichni št’astni sluhu ctí, jenž byl tvým věrným cti-
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z vděčnosti chvalozpěv

      Ú S  ²         8

ných roz-koší, které svět sta-ví před náš zrak, opustil statky ve   
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chcem. 2. Vždyt’ on, vždy tobě věrný žák, se vzdal všech klam-
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chal, pro Krista, pa-nen snoubence, v cudnosti tělo u- choval.
   S              
8
4. Tobě se toužil zalíbit a přilnul k tobě v srd-ci svém,
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svou mysl, slo-va, činy, cit hřál jen tvé lásky pla- menem.
   

   S   


  
8
5. Na zemi tobě oddán vždy, okovy lásky při- poután,
   Ú S  ²           8

svobodným du-chem nad hvězdy mířil k tvým věčným os-lavám.
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Dx. Dej, at’ my jeho příkladem strženi, k tobě spě- cháme,
   Ú S  ²           ֔ S

at’ tobě s Du-chem, se Sy-nem nebeské hymny zpí- váme. A-men.
 

zdejší. 3. Poddán ti v každé myšlence, vždy pokorně tě po- slou-

Psalmodie

Při chorálním zpěvu je celá psalmodie pod jednou antifonou:
Blahoslavení tvůrci pokoje,
blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
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AG 35*
(Mt 5, 8.9)

                   






e- á-ti pacı́-fici, be- áti mundo corde: quóni-am ipsi De-um

  
 
vi-débunt. T.P.
 Alle- lúia.

                          



Žalm 112 (113)
Oslavujte, služebníci Páně, * osla
který má svůj stolec na výsosvujte svaté jméno Páně!
tech, * z vysokosti do hlubiny
Ať je požehnáno jméno Páně *
shlíží!
od tohoto dne až do věčnosti!
Slabého on pozdvihuje z prachu, *
Od východu slunce do západu * ať ubožáka ze smetiště zdvíhá,
je jméno Páně velebeno!
aby posadil ho vedle knížat, *
Pán je povznesen nad všech
vedle mocných knížat svého lidu.
ny rody, * jeho sláva převyšuje Místo v domě má i pro bezdětnou *
nebe.
jako pro blaženou matku synů.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládSláva Otci i Synu * i Duchu svane * na nebi i po veškeré zemi,
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
Žalm 145 (146)
Oslavuj, moje duše, Pána! † Slavit V toho, který stvořil nebesa i zem, *
chci Pána po celý život, * hrát svému moře se vším tvorstvem, co v něm
Bohu, co budu živ.
žije,
V knížata důvěru nevkládejte, *
který zachovává věrnost na věky,
v člověka, jenž je bezmocný:
* utištěným dopomáhá k právu,
vydechne duši, v svou zem se hladovící nasycuje pokrmem. * Pán
vrací, * veta je po jeho záměrech.
to je, kdo vězňům vrací volnost.
Šťasten, komu pomáhá Bůh JáPán to je, kdo slepým dává prokobův, * kdo jen v Pána, svého
hlédnout, * Pán, jenž pozdvihuje
Boha, doufá.
ponížené,

Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
sirotkům a vdovám svoji pomoc.
Pán to je, kdo spravedlivé miluje, * kdežto bezbožníky nechá
zbloudit.

Pán je král a bude vládnout na věky,
* Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

Kantikum
Ef 1, 3–10
Buď pochválen Bůh a Otec našeho v něm máme vykoupení skrze je~ho
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe krev, * odpuštění hříchů.
zahrnul všemi možnými duchov
Podle bohatství své milosti, †
ními dary.
kterou nám tak štědře projevil *
Vždyť v něm si nás vyvolil ješ
s veškerou moudrostí a rozumtě před stvořením světa, † aby
ností,
chom byli svatí a neposkvrně podle svého úradku * seznámil nás
ní * před ním v lásce.
s tajemstvím své vůle,
Podle svého svobodného rozhod
že si totiž předsevzal, * až přijde
nutí nás předurčil, † abychom skrze
plnost času,
Ježíše Krista * byli přijati za jeho obnovit v Kristu všechno, * co je na
syny,
nebi a na zemi.
ke chvále jeho božsky vznešené
Sláva Otci i Synu * i Duchu svadobrotivosti, * kterou nám pro
tému,
jevil svou lásku ve svém milova- jako byla na počátku i nyní i vždy
ném Synovi:
cky * a na věky věků. Amen. A.
Krátké čtení 
Flp 3, 7–8
V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za
škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmír
ně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho
zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista.
Krátké responsorium



      S Ú S  S     

 Pán si ho zamiloval * a o- zdobil ho.  Pán si ho.
 H S  S  J   S Ú S   S  

 Oblékl ho rouchem slávy.  A o- zdobil ho.
 H S     S   S    S   

A

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán si ho.
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 H S  S  J  

SÚ
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 H S     S   S    S

 Oblékl ho rouchem slávy.  A o- zdobil ho.

  

 Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.  Pán si ho.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
Ig
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AG 35*
(Jan 15, 14)

             
      



os amı́ci me- i estis, si fecé-ri-tis quæ præcı́pi-o vobis, di-

 
 
 
cit Dóminus.  T.P. Alle- lúia.

                      



Kantikum Panny Marie
Velebí má duše Pána * a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: * Hle, od této chvíle mě budou
blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; * jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
mocné ~svrhl z trůnu * a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
A.
Prosby
Prosby ze spol, textů o sv. mužích, LH IV, str. 1774.

R. Otče, posvěť svůj lid.
Otče náš.

Závěrečná modlitba
Bože, tys nám ve svatém opatu Jiljím daroval příklad dokonalého života
podle evangelia; † dej nám, prosíme, ať v tomto proměnlivém světě celým
srdcem toužíme po nebeském království. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje
po všechny věky věků.

