sv. Jiljí, opata
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Druhé večerní chvály
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Hymnus
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telem, my tobě, Pa-ne,
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lásky zpí- vat
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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.
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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 14 (15)
Kdo, Pane, smí v tvém stán~ku kdo, i když ztrácí, dr~ží slib: * svých
dlít, * přebývat na tvé svaté hoře?
peněz neužívá k lichvě
Kdo životem jde bez poskvrn, *
a proti zájmům nevinného † nije řádný, upřímného srdce,
čím se nedá podplatit. * Kdo žije
kdo neukřivdí jazykem, † bližnímu
tak, je provždy pevný.
svému neuškodí, * souseda svého Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
nehanobí,
jako byla na počátku i nyní
kdo bohaprázdným pohrdá, *
i vždyc ky * a na věky věků.
zato si váží bohabojných,
Amen.
Žalm 111 (112)
Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, * Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
kdo se těší z jeho přikázání.
pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
Bude mocný na zemi v svých
Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
dětech, * rodu věrných bude po
svrchu hledí na své protivníky.
žehnáno.
Rozdělí se, štědře dává chudým, †
Blahobyt a hojnost v jeho domě, * navždy setrvá v své poctivosti. * ronavždy setrvá v své poctivosti.
ste jeho moc a jeho vážnost.
Světlo svítí poctivým i ve tmách,
Hříšník se zlobou se na to dívá, †
* dobrý, slitovný je spravedlivý.
zuby skřípe, užírá se hněvem, *
Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, * kdo
nazmar vyjde žádostivost hříš
své věci řídí podle práva.
ných.
Nestane se, aby zakolísal, * věč- Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
nou památku má spravedlivý.
jako byla na počátku i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Kantikum
Zj 15, 3–4
Veliké a podivuhodné jsou tvé skut
Neboť ty jediný jsi svatý, †
ky, * Pane, Bože vševládný!
a všechny národy přijdou a buSpravedlivé a věrné jsou tvé ces
dou se před tebou klanět, * proty, * Králi věků.
tože se zjevily tvé spravedlivé
Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
soudy.
kdo by neslavil tvé jméno?
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.
Krátké čtení 
Řím 8, 28–30
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo
jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha
bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
Krátké responsorium
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Zbožnı́ spatřı́ je-ho tvář.
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Rád má spraved-livé skutky.

               
v

      

Pán je vskutku spravedlivý, * rád má spraved-livé skutky. r Pán.
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Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. r Pán.
Antifona ke kantiku Panny Marie

Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.



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
Svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám, abychom opravdovým
křesťanským životem směřovali k dokonalosti. Spolu s nimi prosme našeho nebeského Otce, neboť on jediný je dárce svatosti:
Otče, posvěť svůj lid.
Otče, ty jediný jsi pramen všeho dobra, ty chceš, abychom se nazývali
tvými syny a skutečně jimi byli.
— dej, ať se k tobě všichni křesťané hlásí jako k svému Otci.
Ty nás posíláš, abychom ti vydávali svědectví životem podle tvé vůle,
— provázej nás svou pomocí, abychom přinášeli trvalý užitek.
Tys dal světu svého Syna, aby nás s tebou smířil,
— chraň všechny, kdo v tebe věří, aby se od tebe nikdy neodloučili.
Ty nás živíš Kristovým tělem,
— dej, ať přijímáním tohoto pokrmu roste naše láska, abychom došli
k nebeské hostině, kterou jsi připravil pro všechny, kdo tě milují.
Odpusť všem hříšníkům jejich provinění,
— a přijmi naše zemřelé do svého světla.
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.

