ANTIFONY
K DOBĚ

ADVENTNÍ
A

VÁNOČNÍ
které chybí v LH I z r. 1976

DOBA ADVENTNÍ – I
AŽ DO 16. PROSINCE

A. 3. Zítra vám přijde spása, praví Pán, Bůh
zástupů.

DOBA VÁNOČNÍ

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Žaltář 1. týdne
Prv n í ve č er n í c hv á l y
A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh, náš
Spasitel.
A. 2. Hle, Pán přijde a všichni jeho svatí s ním, a
bude v ten den veliké světlo, aleluja.
A. 3. Pán přijde s velikou mocí a všichni ho uzří.

KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Bděte, protože nevíte, který den váš Pán

přijde.
Rok B:
A. Hle, Pán přichází zdaleka, jeho sláva naplňuje

celý svět.
Rok C:
A. Budou znamení na slunci, na měsíci i na

hvězdách, na zemi úzkost národů, a tehdy lidé
uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou
mocí a slávou.
M od li tb a s e č t e ní m

Prv n í ve č er n í c hv á l y
A. 1. Panna slovem počala, Pannou zůstala.

Panna porodila Krále všech králů.
A. 2. Radujte se s Jeruzalémem, Pán k němu
přivedl pokoj jako řeku.
A. 3. Narodil se nám Bůh z Boha, Světlo ze
Světla, které bylo na počátku.
R a n ní c hv ál y
spravedlivému: narodil se
Spasitel všech, aleluja.
A. 2. Chvalte Pána, jenž je naším Bohem, aleluja.
A. 3. Lid ze všech národů, který byl ve tmě,
uviděl veliké světlo.
A. 1. Světlo svítí

D ru h é v eč e r ní c h vá l y
Zazářil nám dávno připravovaný den
nového vykoupení, den věčného štěstí.
A. 2. Pán seslal své milosrdenství a svou věrnost.
A. 3. Zde na zemi se nám narodil Pán, Král
králů: už nám přišla spása světa, naše vykoupení, aleluja.
A.

1.

A. 1. Přijde vznešený Král s velikou mocí, aby

spasil národy, aleluja.
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Č tv rt ek

A. 2. Jeruzalémská dcero, raduj se a plesej, tvůj

A.1. K tobě, Pane, pozdvihuji duši, vysvoboď mě,

král k tobě přichází. Sione, neboj se, už brzy
přijde tvá spása.
A. 3. Příchod nejvyššího Krále uvítejme s čistým
srdcem, abychom mu důstojně vyšli vstříc, hle
přijde a nebude meškat.

protože má záchrana je v tobě.
A.2. Pane, odměň ty, kdo v tebe doufají, tvoji
proroci ať se ukáží jako spolehliví.
A.3. Obrať se, Pane, obrať se maličko, nemeškej
a přijď ke svým služebníkům.
Pá te k
A.1. Ze Siónu přijde ten, který má kralovat, velké
je jeho jméno: Pán, Bůh s námi.
A.2. Vytrvejte a uvidíte, že vám Pán přijde na
pomoc.
A.3. Já však vyhlížím Pána, čekám na Boha,
svého spasitele.
So b ot a
A.1. Pán přichází z Libanonu, jeho záře je jako

svit slunce.
A.2. Rosu, dejte, nebesa, shůry, právo ať se
vyleje z oblak, ať se otevře země a zplodí spásu.
A.3. Izraeli, připrav se na setkání s Pánem, neboť
už přichází.
24. pr o si n c e
A. 1. Betléme v judské zemi, ty nebudeš nejmenší, neboť z tebe vyjde vládce, který bude řídit můj
izraelský lid.
A. 2. Zdvihněte hlavu, hle, vaše vykoupení se
přiblížilo.
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R a n ní c hv ál y
A. 1. V ten den budou pahorky oplývat mladým

vínem a hory budou přetékat mlékem a medem,
aleluja.
A. 2. Hory a vrchy budou před Pánem prozpěvovat chvály a stromy v lese tleskat rukama, protože přijde Pán, Vládce, do věčného království,
aleluja.
A. 3. Hle, přijde veliký prorok a obnoví Jeruzalém, aleluja.
ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM
Rok A:
A. Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu

přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by
mu podkopat se do domu.
Rok B:
A. Bděte, protože nevíte, kdy přijde pán domu,

zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění
nebo ráno.
Rok C:
A. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží

vaše vykoupení.
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D ru h é v eč e r ní c h vá l y
A. 1. Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dce-

ro jeruzalémská, aleluja.
A. 2. Přijde náš Král Kristus, Beránek, jak hlásal
Jan.
A. 3. Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou,
abych odměnil každého podle jeho činů.
KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Duch svatý na tebe sestoupí, Maria: Neboj se,

počneš Božího Syna, aleluja.
Rok B:
A. Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u

Boha: Počneš a porodíš syna, aleluja.
Rok C:
A. Blahoslavená jsi, Panno Maria, ty uvěřila, že

se splní to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja.

DOBA ADVENTNÍ – II
PO 16. PROSINCI
ANTIFONY K ŽALMŮM
PRO RANNÍ A VEČERNÍ CHVÁLY
V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU,
OD 17. DO 23. PROSINCE
Po n d ěl í
A.1. Hle, přijde Pán, Král králů země. Blaze těm,

kdo jsou připraveni vyjít mu vstříc.
A.2. Zpívejte Pánu novou píseň, chvalte ho po
celé zemi.
A.3. Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?
Ú te r ý
A.1. Pán sestoupí ze svého svatého sídla, přijde

spasit svůj lid.
A.2. Sión je naše pevné město, Spasitel je mu
hradbou i valem. Otevřete brány, neboť s námi je
Bůh, aleluja.
A.3. Ať se zná tvá cesta na zemi, pomoc tvou ať
znají všichni lidé.
St ře d a
A.1. Ze Siónu přijde všemohoucí Pán, aby za-

chránil svůj lid.
A.2. Kvůli Siónu nebudu mlčet, doku jeho Spravedlivý nevzejde jako světlo.
A.3. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych
přinesl chudým radostnou zvěst.
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ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Rok A:
A. Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít

Žaltář 2. týdne
Prv n í ve č er n í c hv á l y

svou manželku Marii, vždyť dítě, které počala, je
z Duch svatého, aleluja.

A. 1. Raduj se a plesej, nový Sióne, hle, tvůj do-

Rok B:
A. Anděl Gabriel byl poslán k Panně Marii, za-

A. 2. Posilněte skleslé ruce, vzmužte se a řekně-

snoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu, aleluja.

A. 3. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a prav-

Rok C:
A. Maria se vydala na cestu a spěchala do jedno-

ho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

brotivý Král přijde a spasí nás.
te: Hle, náš Bůh přijde a spasí nás, aleluja.
da přišly skrze Ježíše Krista.
KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti:

D ru h é v eč e r ní c h vá l y

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.

A. 1. Pohleďte, jak slavný je ten, který přichází

Rok B:
A. Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti

spasit národy!
A. 2. Co je křivé, ať je narovnáno, cesty hrbolaté
ať se uhladí. Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.
A. 3. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude
konce, aleluja.
KANTIKUM PANNY MARIE
z příslušného dne v předvánočním týdnu.

připraví cestu.
Rok C:
A. Přijď, Pane, a naplň nás svým pokojem, a

budeme se celým srdcem radovat.
M od li tb a s e č t e ní m
A. 1. Přijde vznešený Král s velikou mocí, aby

spasil národy, aleluja.
A. 2. Jeruzalémská dcero, raduj se a plesej, tvůj

král k tobě přichází. Sióne, neboj se, už brzy
přijde tvá spása.
A. 3. Příchod nejvyššího Krále uvítejme s čistým
srdcem, abychom mu důstojně vyšli vstříc, hle
přijde a nebude meškat.
*12
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R a n ní c hv ál y

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

A. 1. Sión je naše pevné město, Spasitel je mu

hradbou i valem, otevřete brány, s námi je Bůh,
aleluja.
A. 2. Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě, hledejte Pána, když je možné ho najít, aleluja.
A. 3. Hle, přichází Pán vládce mocný, a bude
světlem těch, kdo za ním půjdou, aleluja.
ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM
Rok A:
A. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu

Žaltář 4. týdne
Prv n í ve č er n í c hv á l y
A. 1. Hle, přijde ten, po kterém touží všechny ná-

rody, a dům Páně se naplní slávou, aleluja.
A. 2. Přijď, Pane, a neprodlévaje, zahlaď hříchy
svého lidu.
A. 3. Hle, naplnil se čas, Bůh poslal svého Syna.
M od li tb a s e č t e ní m
A. 1. Přijde vznešený Král s velikou mocí, aby

Pánu, vyrovnejte mu stezky.

spasil národy, aleluja.

Rok B:
A. Jak Křtitel hlásal křest pokání, abych byly

A. 2. Jeruzalémská dcero, raduj se a plesej, tvůj

odpouštěny hříchy.
Rok C:
A. Jan, syn Zachariášův, uslyšel na poušti Boží

slovo a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny
hříchy.
D ru h é v eč e r ní c h vá l y
A. 1. Hle, Pán přijde na nebeských oblacích s velikou mocí, aleluja.
A. 2. Hle, Pán přijde a nezklame, i když ještě
prodlévá, počkej na něj, on jistě přijde, nedá se
zdržet, aleluja.
A. 3. Pán je náš zákonodárce, Pán je náš Král: on
sám přijde a spasí nás.
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král k tobě přichází. Sióne, neboj se, už brzy
přijde tvá spása.
A. 3. Příchod nejvyššího Krále uvítejme s čistým
srdcem, abychom mu důstojně vyšli vstříc, hle,
přijde a nebude meškat.
R a n ní c hv ál y
A. 1. Zatrubte na Siónu, neboť den Páně je blí-

zko: Hle, přichází, aby nás spasil, aleluja.
A. 2. Pán přichází, jděte mu naproti; jeho králov-

ství vzroste a bude bez konce, on je Bůh silný,
mocný Vládce, Kníže pokoje, aleluja.
A. 3. Tvé všemocné Slovo, Pane, sestoupí z královského trůnu z nebe, aleluja.
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A. 2. Z hor ať vytryskne radost a z pahorků spravedlnost, neboť přichází světlo světa, mocný Pán.
A. 3. Žijme spravedlivě a zbožně a přitom očekávejme v blažené naději příchod našeho Pána.

KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat

jiného? Jděte a oznamte Janovi, co vidíte: slepí
vidí, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná
zvěst, aleluja.
Rok B:
A. Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy

neznáte; ten, který má přijít po mně.

KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Já vás křtím vodou, abyste se obrátili, ale ten,

který má přijít, je mocnější než já; on vás bude
křtít Duchem svatým a ohněm.
Rok B:
A. Za mnou přichází mocnější než já; nejsem

hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u
opánků.
Rok C:
A. Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a

každý pahorek srovnán; každý člověk uzří Boží
spásu.

Rok C:
A. Jan říkal: Přichází mocnější než já, má v ruce

lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce.
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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
Žaltář 3. týdne
Prv n í ve č er n í c hv á l y
A. 1. Raduj se a vesel, Jeruzaléme, tvůj Spasitel

přijde, aleluja.
A. 2. Já, Pán, přiblížil jsem svou spravedlnost,
není daleko, má spása se neomešká.
A. 3. Pošli, Pane, Beránka, vladaře země, z Petry
na poušti k hoře siónské dcery.
KANTIKUM PANNY MARIE
Rok A:
A. Přede mnou ani po mně není jiného Boha,

proto se přede mnou všichni skloní a všichni mě
vyznají.
Rok B:
A. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan;

přišel, aby svědčil o světle.

A. 3. Příchod nejvyššího Krále uvítejme s čistým
srdcem, abychom mu důstojně vyšli vstříc, hle,
přijde a nebude meškat.

R a n ní c hv ál y
A. 1. Pán přijde a neomešká se, a vynese na

světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách,
a zjeví se všem národům, aleluja.
A. 2. Každá hora a každý pahorek, ať je srovnán,
co je křivé, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se
uhladí. Přijď, Pane, a neprodlévej, aleluja.
A. 3. Na Siónu udělím spásu a v Jeruzalémě
svou slávu, aleluja.
ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM
Rok A:
A. Jan slyšel ve vězení o Kristových činech. Po-

slal tedy k němu své učedníky s dotazem: Ty jsi
ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?

Rok C:
A. Lidé se Jana ptali: Co máme dělat? Odpovídal

Rok B:
A. Jan řekl: Já jsem hlas volajícího na poušti:

jim: Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo
nemá žádné; a kdo má něco k jídlu, ať jedná
stejně.

Rok C:
A. Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější

M od li tb a s e č t e ní m
A. 1. Přijde vznešený Král s velikou mocí, aby
spasil národy, aleluja.
A. 2. Jeruzalémská dcero, raduj se a plesej, tvůj
král k tobě přichází. Sióne, neboj se, už brzy
přijde tvá spása.

A. 1. Hle, přijde Pán, aby zasedl mezi knížaty a
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vyrovnejte cestu Pánu.
než já, on vás bude křtít Duchem svatým a
ohněm.
D ru h é v eč e r ní c h vá l y
obdržel čestné místo.
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