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Pragæ A. D. MMXIII

 Benedictus –  tonus I D
                       


Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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 Benedictus – tonus Ig
                      

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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 Benedictus – tonus Ia
                      

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus II






















    

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil ~od pradávna * ústy svých sva
tých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus IIIa


                    

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých sva
tých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus IIIa2


                   

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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IV E

  Benedictus – tonus
                   


Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis..
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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IV A

    Benedictus – tonus
                  

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus V

A

Benedíctus
Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.
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Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých sva
tých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

 Benedictus – tonus VI
                     

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

11

Benedictus – tonus VIIa
























 




Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých sva
tých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus VIId
























 




Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, *
qui a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Ab
raham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocábe
ris: * præíbis enim ante fáciem Dómini
paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele
* z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil od pradávna * ústy svých sva
tých proroků:
že nás zachrání od našich nepřátel *
a z rukou všech, kteří nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu * v od
puštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

13

Benedictus – tonus VIII G























   

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil ~od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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Benedictus – tonus VIIIc
























   

Benedíctus Dóminus, Deus Israel, *
quia visitávit et fecit redemptiónem
plebis suæ
et eréxit cornu salútis nobis * in
domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum, * qui
a sǽculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris * et de
manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testamén
ti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, * datúrum
se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum
liberáti, * serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso *
ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi
eius * in remissiónem peccatórum
eórum,
per víscera misericórdiæ Dei nostri, *
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris et in
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.
Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui
Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et
semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * pro
tože navštívil a vykoupil svůj lid.
A vzbudil nám mocného spasitele
* z rodu Davida, svého služebníka,
jak slíbil ~od pradávna * ústy svých svatých proroků:
že nás zachrání od našich nepřátel *
a z rukou všech, kteří nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal naše
mu otci Abrahámovi, * ~že nám dá,
abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili * po
všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem Nejvyšší
ho, * neboť půjdeš před Pánem, abys
mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu *
v odpuštění hříchů
pro slitování a milosrdenství našeho
Boha, * kterým nás navštívil Vycháze
jící z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě
a v stínu smrti, * a uvedl naše kro
ky na cestu pokoje.
~Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.
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