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Tempore Quadragesimæ
Usque ad Dominicam in Palmis exclusive

A

Ad Vesperas – diebus Dominicis

u-di, be nígne Cóndi-tor, nostras pre-ces cum flé-ti-bus,

sacráta in abstinénti-a fusas quadra-gená-ri-a. Amen.
2. Scrutátor alme córdium,
4. Sic corpus extra cónteri
infírma tu scis vírium;
dona per abstinéntiam,
ad te revérsis éxhibe
ieiúnet ut mens sóbria
remissiónis grátiam.
a labe prorsus críminum.
3. Multum quidem peccávimus,
sed parce confiténtibus,
tuíque laude nóminis
confer medélam lánguidis.

I

∆. Præsta, beáta Trínitas,
concéde, simplex Unitas,
ut fructuósa sint tuis
hæc parcitátis múnera. Amen.

Ad Vesperas – in feriis

e-su, quadragená-ri-æ dictátor absti-nénti- æ,

qui ob sa-lú-tem ménti-um præcéperas ie-iú-ni-um. Amen.
2. Adésto nunc Ecclésiæ,
5. Ut, expiáti ánnuis
adésto pæniténtiæ,
compunctiónis áctibus,
qua supplicámus cérnui
tendámus ad paschália
peccáta nostra dílui.
digne colénda gáudia.
3. Tu retroácta crímina
tua remítte grátia
et a futúris ádhibe
custódiam mitíssime,

∆. Te rerum univérsitas,
clemens, adóret, Trínitas,
et nos novi per véniam
novum canámus cánticum. Amen.

V době postní
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V době postní
Až do Květné neděle (mimo)

L

Nešpory – v neděli

askavý Stvo-ři-te-li všech, slyš na-šich proseb snažný vzdech,

je v postě po čty-ři-cet dní ti přiná-šíme zkroušení. Amen.
2. Ty, který srdce prohlížíš,
4. To zvláště dej nám, prosíme,
o křehkosti sil našich víš:
ať postem tělo zkrotíme
všem, co zpět v slzách k tobě jdou,
by hlavně duch s tvým přispěním
dej s odpuštěním milost svou.
střídmostí uchránil se vin.
3. Ač zhřešili jsme velice,
měj soucit s kajícími se
a tvému jménu k větší cti
buď lékem našich slabostí

P

∆. To, trojjediný Bože, dej
a v tom nám nejvíc pomáhej,
ať tato postní doba všem
přináší požehnanou žeň. Amen.

Nešpory – ve všední dny

ůst čty-ři-ce-tidenní jsi posvě-til, moudrý Je-ží-ši,

a k na-ší spá-se jedině přikázals, ať se postíme. Amen.
2. I nyní při své církvi stůj,
4. Ať skutky svého pokání
k pokání srdce vyburcuj,
rok co rok očišťováni
abychom s nitrem kajícím
dosáhnem hlubší účasti
se vymanili z moci vin.
na velkonoční slavnosti.
3. Spáchané hříchy teď nám již
kéž milostí svou očistíš
a před vinami příštími
v lásce nás chraň a posilni.

∆. Ať v pokoře tě vesmír ctí,
jediný Bože v Trojici,
též my tě omilostněni
novými ctíme písněmi. Amen.

Tempore Quadragesimæ

4

E

Ad Officium lectionis – diebus Dominicis

x more docti mýstico ser-vémus absti-nénti-am,

deno di-érum círculo ducto qua-ter no-tís-simo. Amen.
2. Lex et prophétæ prímitus
hanc prætulérunt, póstmodum
Christus sacrávit, ómnium
rex atque factor témporum.

4. Vitémus autem péssima
quæ súbruunt mentes vagas,
nullúmque demus cállido
hosti locum tyránnidis.

3. Utámur ergo párcius
verbis, cibis et pótibus,
somno, iocis et árctius
perstémus in custódia.

∆. Præsta, beáta Trínitas,
concéde, simplex Unitas,
ut fructuósa sint tuis
hæc parcitátis múnera. Amen.

P

Ad Laudes matutinas – diebus Dominicis

recémur omnes cérnu-i, cla-mémus atque síngu-li,

plorémus ante iúdi-cem, flectámus i- ram víndi-cem. Amen.
2. Nostris malis offéndimus
tuam, Deus, cleméntiam;
effúnde nobis désuper,
remíssor, indulgéntiam.

4. Laxa malum quod fécimus,
auge bonum quod póscimus,
placére quo tandem tibi
possímus hic et pérpetim.

3. Meménto quod sumus tui,
licet cadúci, plásmatis;
ne des honórem nóminis
tui, precámur, álteri.

∆. Præsta, beáta Trínitas,
concéde, simplex Unitas,
ut fructuósa sint tuis
hæc parcitátis múnera. Amen.

V době postní
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T

Modlitba se čtením – v neděli

a-jemným zvy-kem vedeni sva- tý půst zacho-vávejme,

jenž okruh čty-ři-ce-ti dní, všem dobře známý, proběhne. Amen.
2. Už Zákon s proroky jej znal
a všem jej doporučoval,
pak posvětil jej Kristus sám,
všech věků Tvůrce a náš Pán.

4. Chraňme se svodů lákavých,
jsou zkázou myslí těkavých,
a nesvolme, by chytrou lstí
nás tyran svedl v otroctví.

3. Buďme teď ve všem střídmější:
v pokrmech, v spánku, při řeči,
i ve svých žertech, v nápoji,
a bděme ostražitěji.

∆. To, trojjediný Bože, dej,
a v tom nám nejvíc pomáhej,
ať tato postní doba všem
přináší požehnanou žeň. Amen.

Z

Ranní chvály – v neděli

kroušeně všichni vo-lejme

i jednotlivě vzývejme

s upřímným pláčem Soudce všech a smiřme tres-ta-jí-cí hněv. Amen.
2. My, Bože, jsme tvou laskavost
svým hříchem uráželi dost;
sešli nám nyní z výsosti
své odpuštění s milostí

4. Nám odpusť zlé dřív spáchané,
dej štědře dobro žádané,
ať stanem se tvou radostí
jak už zde, tak v tvé věčnosti.

3. Vzpomeň si, Pane, že též my
jsme tvé, ač křehké, stvoření.
Čest svého jména, prosíme,
nepřiznej straně protivné.

∆. To, trojjediný Bože, dej
a v tom nám nejvíc pomáhej,
ať tato postní doba všem
přináší požehnanou žeň. Amen.
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I

Ad Laudes matutinas – in feriis

am, Christe, sol iustí-ti-æ, men-tis dehíscant ténebræ,

virtútum ut lux réde-at, terris di-em cum ré-paras. Amen.
2. Dans tempus acceptábile
4. Dies venit, dies tua,
et pǽnitens cor tríbue,
per quam reflórent ómnia;
convértat ut benígnitas
lætémur in hac ut tuæ
quos longa suffert píetas;
per hanc redúcti grátiæ.
3. Quiddámque pæniténtiæ
da ferre, quo fit démptio,
maióre tuo múnere,
culpárum quamvis grándium.

∆. Te rerum univérsitas,
clemens, adóret, Trínitas,
et nos novi per véniam
novum canámus cánticum. Amen.

Hebdomadæ sanctæ

A Dominica in Palmis inclusive, usque ad Nonam feriæ V Hebdomadæ sanctæ.

Ad Vesperas

V

exílla Re-gis pro-dé-unt, fulget crucis mysté-ri- um,

quo carne carnis cóndi-tor suspén-sus est pa-tíbu-lo.

2. Quo, vulnerá-tus ínsuper mucróne di- ro lánce- æ,

ut nos lavá-ret crímine, mandá- vit unda et sángui-ne.

→

V době postní
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U

Ranní chvály – ve všední dny

ž, Kriste, Slunce sva-tosti, temnoty z nitra vyhosti,

ať naplní nás ctností zář, když brány dne zas otví-ráš. Amen.
2. Všem skýtáš milostivý čas:
4. Už nastává den, tvůj to den,
kající srdce probuď v nás,
zas všechno skvít se bude v něm.
ať láskou svou nás napravíš,
Nuž, radujme se, že i nás
když snášels nás tak dlouho již.
tvá milost vede v jeho jas.
3. Nám uděl tolik lítosti,
ať můžeš proudem milostí
smýt z nás i skvrny těžších vin
tím větším smilováním svým.

∆. Ať v pokoře tě vesmír ctí,
jediný Bože v Trojici,
též my tě omilostněni
novými ctíme písněmi. Amen.

Ve Svatém týdnu

Od Květné neděle včetně až do modlitby uprostřed dne ve čtvrtek Svatého týdne.

Nešpory

H

le, s krá-lem prů-vod ko-rouhví, kříž vpředu ta- jemně se

skví, vždyť na něm v mukách s tě-lem pněl, naše-ho tě- la Stvo-ři-tel.

2. Ka-leným ko-pím hlu-boce zasažen ra-nou do srdce,

svou krev i s vodou vy-cedil, aby z nás všechny viny smyl.

→
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ut nos lavá-ret crímine, mandá- vit unda et sángui-ne.

3. Arbor decóra et sánguine

orná-ta re-gis púrpu-ra,

e-lécta digno stí-pi-te tam sancta membra tánge-re!

4. Be-á-ta cu-ius bráchi- is sæcli pepéndit pré-ti- um;

sta-téra facta est córpo-ris prædam tu-lítque tárta-ri.

5. Salve, ara, sal-ve, víc-tima, de passi-ó-nis gló-ri- a,

qua vi-ta mortem pértu-lit et mor-te vi- tam réddi-dit!

6. O crux, ave, spes ú-ni-ca! hoc passi-ó-nis témpo-re

pi- is adáuge grá-ti-am re-ísque de- le crími-na.

Dx. Te, fons sa-lú- tis, Trí-ni-tas, colláudet omnis spí-ri-tus;

quos per crucis mysté-ri-um salvas, fove per sǽcu-la. Amen.

9
Ve Svatém týdnu

svou krev i s vodou vy-cedil, aby z nás všechny viny smyl.

3. Zá-řivý strome vzne-šený, purpurem krá- le oděný,

jen tvůj kmen směl se hodným stát sva-tých se ú-dů dotý-kat.

4. Hle, cena svě- ta vý-kupná tí-ží ti sladce ramena.

Když sva-té tě-lo zvá-žil jsi, zbavu- ješ peklo ko-řis-ti.

5. Čest Oltá-ři ti, o-bě-ti, jsou kruté mu-ky k slávě ti,

když smr-tí sko-sen ži-vot byl, nám smr- tí ži-vot vydobyl.

6. Buď, kří-ži, zdráv, všech na-dě-je! Když pa-ši-jo-vý čas teď je,

rozhojni mi-lost vě-ří-cích a hříš-ným odpusť každý hřích.

Dx. Tro-ji-ce zdro- ji mi- losti, ať každý tvor tě s chvá-lou ctí.

Spasené kří-žem ta-jemným obla- žuj věčně světlem svým. Amen.

Hebdomadæ sanctæ
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P

Ad Officium lectionis

ange, lingua, glo-ri-ó-si prœ li-um certáminis,

ut super crucis tropǽo dic tri-úmphum nóbi-lem,

quá-li-ter redémptor orbis immo-látus ví-ce-rit. Amen.
2. De paréntis protoplásti
fraude factor cóndolens,
quando pomi noxiális
morte morsu córruit,
ipse lignum tunc notávit,
damna ligni ut sólveret.

5. Lustra sex qui iam perácta
tempus implens córporis,
se volénte, natus ad hoc,
passióni déditus,
agnus in crucis levátur
immolándus stípite.

3. Hoc opus nostræ salútis
ordo depopóscerat,
multifórmis perditóris
arte ut artem fálleret,
et medélam ferret inde,
hostis unde lǽserat.

∆. Æqua Patri Filióque,
ínclito Paráclito,
sempitérna sit beátæ
Trinitáti glória,
cuius alma nos redémit
atque servat grátia. Amen.

4. Quando venit ergo sacri
plenitúdo témporis,
missus est ab arce Patris
Natus, orbis cónditor,
atque ventre virgináli
carne factus pródiit.

Ve Svatém týdnu
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C

Modlitba se čtením

hvá-lou bo-je ví-tězného nyní at náš jazyk zní

a nechť kří-že ví-tězného slaví tri-umf vznešený,

že zví-tě-zil svě-ta všeho Vykupi-tel zmu-čený.

Amen.

2. Nad praotcem podvedeným
sám Tvůrce se slitoval,
vždyť jablka soustem jedním
svůj rod smrti zaprodal.
I určil Pán cílem předním,
by strom kletbu stromu sňal.

5. Když věk šesti pětiletí
Beránek už naplnil,
rád jde muky vytrpěti,
vždyť proto se narodil,
hle, už pní na stromu sněti,
kam k oběti přibit byl.

3. Toto dílo k naší spáse
žádal si sám věcí řád,
aby dávný lhář a zrádce
byl do vlastní léčky jat
a nám lékem ten strom stal se,
z kterého nás uštkl had.

∆. Otci, Synu buď táž sláva,
táž Duchu, jenž těší nás,
ať se ti táž úcta vzdává
Trojice, po všechen čas,
vždyť tvá milost neustává
chránit nás, jež spasilas. Amen.

4. Proto když se dovršila
plnost času svatého,
poslán je z Otcova sídla
světa Tvůrce, kterého
Panna tělem obdařila
z lůna nedotčeného.
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Hebdomadæ sanctæ
vel, cum tono Gradualis:

P

ange, lingua, glo-ri-ó-si prœli-um certámi-nis,

ut su-per cru-cis tro-pǽo dic tri- úmphum nóbi-lem,

quá-li- ter redémptor orbis

immo-lá-tus ví-ce-rit.

2. De paréntis protoplásti fraude factor cóndo- lens,

quando pomi noxi- á-lis morte morsu córru-it,

ipse lignum tunc no-távit, damna ligni ut sólveret.

3. Hoc opus nostræ sa-lú-tis ordo depopósce-rat,

multi- fórmis perdi- tó-ris arte ut autem fálleret,

et me-dé-lam ferret inde, hostis unde lǽserat.

4. Quando venit ergo sacri ple-ni-túdo tempo-ris,

→
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Ve Svatém týdnu
nebo s nápěvem graduálu:

C

hvá-lou bo-je ví-tězného ny-ní ať náš jazyk zní

a nechť kří-že ví-tězného sla-ví tri- umf vznešený,

že zví- tě-zil svě-ta všeho Vyku-pi- tel zmučený.

2. Nad pra-otcem podvedeným sám tvůrce se sli-to-val,

vždyt ja- blka soustem jedním svuj rod smr- ti zaprodal.

I ur- čil Pán cí-lem předním, by strom kletbu stromu sňal.

3. Toto dí-lo k na-ší spá-se žádal si sám vě-cí řád,

aby dávný lhář a zrádce byl do vlastní léčky jat

a nám lékem ten strom stal se, z kte-rého nás uštkl had.

4. Proto když se dovr- ši-la pl-nost času sva-té-ho,

→

14

Hebdomadæ sanctæ

et me-dé-lam ferret inde, hostis unde lǽserat.

4. Quando venit ergo sacri ple-ni-túdo tempo-ris,

missus est ab arce Patris Na-tus, orbis cóndi-tor,

atque ventre virgi-ná-li carne fac-tus pródi- it.

5. Lustra sex qui iam perácta tempus implens córpo-ris,

se vo- lénte, natus ad hoc, passi- ó-ni dédi-tus,

agnus in cru-cis le-vátur immo-lándus stí-pi-te.

Dx. Æqua Patri Fi-li-óque,

íncli-to Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- á-tæ Tri-ni-tá- ti gló-ri-a,

cuius alma nos re-démit

atque servat grá-ti-a. Amen.
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a nám lékem ten strom stal se, z kte-rého nás uštkl had.

4. Proto když se dovr- ši-la pl-nost času sva-té-ho,

poslán je z Otcova sídla svě-ta Tvůrce, kterého

Panna tě-lem obda- ři-la z lůna ne-dot-čeného.

5. Když věk šesti pě-ti-le-tí Be-ránek už napl-nil,

rád jde muky vy-trpě-ti, vždyť pro-to se narodil,

hle, už pní na stromu sně-ti, kam k o-bě- ti při-bit byl.

Dx. Otci, Synu buď táž slá-va, táž Duchu, jenž tě-ší nás,

at se ti táž úcta vzdává Tro-ji-ce, po všechen čas,

vždyť tvá mi-lost ne-u-stává chrá-nit nás, jež spa-si-las. Amen.

Hebdomadæ sanctæ
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E

Ad Laudes matutinas

n acétum, fel, arúndo, sputa, clavi, lánce-a;

mitte corpus perforátur, sanguis, unda próflu-it;

terra, pontus, astra, mundus quo lavátur flúmine. Amen.
2. Crux fidélis, inter omnes
arbor una nóbilis!
Nulla talem silva profert
flore, fronde, gérmine.
Dulce lignum, dulci clavo
dulce pondus sústinens!

4. Sola digna tu fuísti
ferre sæcli prétium,
atque portum præparáre
nauta mundo náufrago,
quem sacer cruor perúnxit
fusus Agni córpore.

3. Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa víscera,
et rigor lentéscat ille
quem dedit natívitas,
ut supérni membra regis
miti tendas stípite.

∆. Æqua Patri Filióque,
ínclito Paráclito,
sempitérna sit beátæ
Trinitáti glória,
cuius alma nos redémit
atque servat grátia. Amen.

Ve Svatém týdnu
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H

Ranní chvály

le, žluč, ocet, sliny, trní.

Už prorá-ží kopí, hřeb

tě-lo, z něhož v okamžení vy-lévá se s vodou krev.

Jaký proud omývá zemi, moře, hvězdy, ce-lý svět! Amen.
2. Věrný kříži, nenajde se
žádný strom tak vznešený,
podobný ti v žádném lese
květy, plodem, zelení:
Blahý kmen plod sladký nese
blahým hřebem zraněný.

4. Ty jen jsi směl v náruč svoji
Oběť lidstva pozdvihnout
a světu, jenž v troskách stojí,
archu spásy nabídnout;
z Beránkova boku dvojí
vytmelil ji trysklý proud.

3. Velký strome, větve sehni,
uvolni svou tuhou dřeň,
vrozenou ti tvrdost zjemni,
kterou jsi vždy napřímen,
údy krále nebes vezmi
jemně na svůj hladký kmen.

∆. Otci, Synu buď táž sláva,
táž Duchu, jenž těší nás,
ať se ti táž úcta vzdává
Trojice, po všechen čas,
vždyť tvá milost neustává
chránit nás, jež spasilas. Amen.
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Hebdomadæ sanctæ
vel, cum tono Gradualis:

E

n acetum, fel, arúndo, spu-ta, clavi, lánce- a;

mi-te corpus perfo-rátur, sanguis, unda próflu-it;

terra, pontus, astra, mundus quo la-vá-tur flúmine.

2. Crux fidé-lis, inter omnes arbor una nóbi- lis!

Nulla ta-lem silva profert flo-re, fronde, gérmine.

Dulce lignum, dulci clavo dulce pondus sústinens!

3. Flecte ramos, arbor alta, tensa laxa vísce-ra,

et ri- gor lentéscat ille quem de- it na- tí-vi-tas,

ut su-pérni membra regis mi-ti tendas stí-pi-te.

4. So-la digna tu fu-ís-ti ferre sæcli pré-ti- um,

→
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nebo s nápěvem graduálu:

H

le, žluč, ocet, sliny, tr- ní.

Už prorá-ží kopí, hřeb

tě-lo, z něhož v okamžení vy-lé-vá se s vodou krev.

Jaký proud omývá zemi, mo-ře, hvězdy, ce-lý svět.

2. Věrný kří-ži, nenajde se žádný strom tak vzneše-ný,

podobný ti v žádném lese kvě-ty, plo-dem, ze-lení:

Blahý kmen plod sladký nese blahým hře-bem zraněný.

3. Velký strome, větve sehni, uvolni svou tuhou dřeň,

vroze-nou ti tvrdost zjemni, kte-rou jsi vždy napřímen,

údy krá-le nebes vezmi

jemně na svůj hladký kmen.

4. Ty jen jsi směl v náruč svo-ji

→

Obět lidstva pozdvihnout

20
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ut su-pérni membra regis mi-ti tendas stí-pi-te.

4. So-la digna tu fu-ís-ti ferre sæcli pré-ti- um,

atque portum præpa-ráre nauta mundo náufrago,

quem sa-cer cru-or per-únxit fu-sus Agni córpore.

Dx. Æqua Patri Fi-li-óque,

íncli-to Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- á-tæ Tri-ni-tá- ti gló-ri-a,

cuius alma nos re-démit

atque servat grá-ti-a. Amen.
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údy krá-le nebes vezmi

jemně na svůj hladký kmen.

4. Ty jen jsi směl v náruč svo-ji

Obět lidstva pozdvihnout

a svě- tu, jenž v troskách sto-jí,

archu spá-sy nabídnout;

z Beránkova boku dvo-jí vytme-lil ji trysklý proud.

Dx. Otci, Synu buď táž slá-va, táž Duchu, jenž tě-ší nás,

at se ti táž úcta vzdává Tro-ji-ce, po všechen čas,

vždyť tvá mi-lost ne-u-stává chrá-nit nás, jež spa-si-las. Amen.
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Triduum Paschale

Sacrum Triduum Paschale
Feria quinta in Cena Domini
Vesperæ dicuntur privatim tantum ab iis
qui Missæ vespertinæ in Cena Domini non intersunt.

Feria sexta in Passione Domini
Ad Laudes matutinas hymnus En acetum, vide p. 50 vel 52.
Vesperæ dicuntur privatim tantum ab iis
qui Actioni liturgicæ postmeridianæ non intersunt.

Sabbato sancto
Ad Laudes matutinas

T

i-bi, Redémptor ómni-um, hymnum defléntes cánimus;

ignósce no-bis, Dómine, ignós-ce confi-ténti-bus.

2. Qui vi-res hos-tis vé-te-ris per crucem mor-tis cónte-ris,

qua nos vexíl-lum fí-de- i, fronte signá- ti, fé-rimus.

3. Illum a no-bis iú-gi-ter repéllere dignáve-ris,

ne possit umquam lǽdere redémptos tu- o sángui-ne.

→
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Velikonoční triduum

Velikonoční triduum
Zelený čtvrtek
Nešpory říkají soukromě ti, kdo se neúčastní večerní mše svaté
na připomínku Poslední večeře Páně.

Velký pátek
Ranní chvály: hymnus Hle, žluč, ocet, str. 51 nebo 53.
Nešpory říkají soukromě ti, kdo se neúčastní odpoledních obřadů
na připomínku umučení Páně.

Bílá sobota
Ranní chvály

M

y tobě, Spa- si-te- li všech, zpíváme v sl-zách tento zpěv.

Odpusť nám, Pane, věrným svým, odpusť všem te-be pro-sí-cím.

2. Ty skr-ze svou smrt a svuj kříž nad dávným so-kem ví-tě-zíš.

My, če-lo kří-žem zna-čené, korouhev ví- ry neseme.

3. Onoho strůj-ce na- šich běd do věčných temnot svrhni zpět,

at nemůže už o-belstít kr-ví tvou vy-koupený lid.

→

Triduum Paschale
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ne possit umquam lǽdere redémptos tu- o sángui-ne.

4. Qui propter nos ad ínferos descéndere dignátus es,

ut mortis de-bi-tó-ribus vi-tæ doná-res múne-ra.

5. Tu es qui cer-to témpore datúrus fi-nem sǽcu-lo,

iustus cunctó-rum mé-ri-ta remu-nerá-tor státu- es.

Dx. Te ergo, Chris-te, quǽ-sumus, ut nostra cu-res vúlne-ra,

qui es cum Patre et Spí-ri-tu laudándus in perpétu-um. Amen.
Ad Vesperas

A

uctor sa-lú- tis ú-ni-ce, mundi redémptor íncli-te,

Iesus, redémptor ómni-um, mortis peré-mit prǽmi- um.

→

2. Tu morte mor-tem dí-ru-ens vi-támque vi- ta lárgi- ens,

mortis minístrum súbdolum deví- ceras di-ábo-lum.

Velikonoční triduum
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at nemůže už o-belstít kr-ví tvou vy-koupený lid.

4. Tys k nám jen láskou ve-dený, sestoupil v ža- lář pekelný,

bys život, nejvzácněj-ší dar, propad-lým smr- ti navždy dal.

5. Až nadejde čas ča-sů všech a ty běh vě-ků uzavřeš,

pak podle zásluh každému dáš spra- vedli-vou odměnu.

Dx. Proto tě, Kri-ste, pro-síme, zbav nás vin, pro něž tr-píme, ty jsi

vždy s Otcem ctě-ný Syn spo-leč-ně s Duchem přesva-tým. Amen.
Nešpory

P

ůvodce spá-sy je-diný, všech Spa-si-te- li vznešený,

kéž, Kriste, Vládce do-vo-líš, at věč-nou slá-vou je nám kříž.
→
2. Svou smr- tí jsi smrt rozdr- til, svým ži-tím ži-vot navrá-til

a sluhu smr- ti lsti-vého, ďábla, jsi svr- hl pod své jho.

26

Triduum Paschale

Iesus, redémptor ómni-um, mortis peré-mit prǽmi- um.

2. Tu morte mor-tem dí-ru-ens vi-támque vi- ta lárgi- ens,

mortis minístrum súbdolum deví- ceras di-ábo-lum.

3. Pi- is amó-ris ár-tibus somno sepúlcri trádi-tus,

sedes reclú-dis ínfe-ri patrésque di- cis líbe-ros.

4. Nunc in Parén-tis déxtera sacrá-ta ful-gens víctima,

audi, precámur, ví-vido tu-o redémptos sángui-ne.

5. Quo te di-é-bus ómnibus pu-ris sequéntes mó-ri-bus,

advérsus omnes ímpetus crucis ferámus lába-rum.

Dx. Patri, ti-bi, Pará-cli-to sit æqua, Iesu, gló-ri- a,

qui nos crucis victó-ri-a concé- dis usque pérfru- i.

Amen.
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Velikonoční triduum

kéž, Kriste, Vládce do-vo-líš, at věč-nou slá-vou je nám kříž.

2. Svou smr- tí jsi smrt rozdr- til, svým ži-tím ži-vot navrá-til

a sluhu smr- ti lsti-vého, ďábla, jsi svr- hl pod své jho.

3. Laskavou pé-čí sva-tých žen do hrobu k spánku ulo-žen,

pekelné brány rozrá-žíš, svobo-du otcům navra-cíš.

4. Obě-ti sva-tá, zá- ří-cí teď po Otco-vě pravi-ci,

pro-síme, vyslyš ty, co jsi vykou-pil kr- ví tekoucí.

5. At všichni, kte- ří den co den s čistými srdci k tobě jdem,

pro-ti všem, co nás chtě-jí smést, korouhev kří-že smíme nést.

Dx. Je-ží-ši, at ti s Otcem jest i s Tě-ši-te- lem stejná čest

za to, že každý z nás teď smí

o kou-šet kří-že ví-tězství. Amen.
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Tempore paschali I

Tempore Paschali
Usque ad Ascensionem Domini

A Resurrectione Domini inclusive, usque ad Ascensionem exclusive.

Ad Vesperas

A

d cenam Agni próvidi, sto-lis sa-lú-tis cándidi,

post tránsi-tum ma-ris Rubri Christo canámus prínci-pi.

Amen.

2. Cuius corpus sanctíssimum
in ara crucis tórridum,
sed et cruórem róseum
gustándo, Deo vívimus.

6. Consúrgit Christus túmulo,
victor redit de bárathro,
tyránnum trudens vínculo
et paradísum réserans.

3. Protécti paschæ véspero
a devastánte ángelo,
de Pharaónis áspero
sumus erépti império.

7. Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.

4. Iam pascha nostrum Christus est, ∆. Iesu, tibi sit glória,
agnus occísus ínnocens;
qui morte victa prǽnites,
sinceritátis ázyma
cum Patre et almo Spíritu,
qui carnem suam óbtulit.
in sempitérna sǽcula. Amen.
5. O vera, digna hóstia,
per quam frangúntur tártara,
captíva plebs redímitur,
reddúntur vitæ prǽmia!
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V době velikonoční I

V době velikonoční
Až do Nanebevstoupení Páně

Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně až do Nanebevstoupení Páně (mimo).

Nešpory

U

Beránkovy hostiny

oděni rouchy bí-lými,

když Rudým mořem prošli jsme, Vlada-ři Kris-tu zpívejme. Amen.
2. Když jeho tělem posvátným,
6. Hle, Kristus, když vstal ze hrobu,
na kříži obětovaným,
jde z pekel v slavném průvodu
se sytíme a pijeme
a brány nebes otevřev,
jeho krev, v Bohu žijeme.
vládce tmy vleče v okovech.
3. Chráněni tímto pokrmem
před smrtonosným andělem,
svrhli jsme z beder kruté jho
tyrana bezohledného.

7. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

4. Kristus je naší paschou teď,
on sám se vydal za oběť
a místo přesnic našim rtům
své tělo dává za pokrm.

∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

5. Tys, nejčistější Oběti,
zlomila vládu podsvětí.
Z otroctví lid je vykoupen,
odměna žití kyne všem.
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Tempore paschali I
Vel ad libitum in feriis post octavam Paschæ:

O

rex ætérne, Dómine, semper cum Patre Fí-li-us,

iuxta tu- am imági-nem Adam plasmás-ti hóminem. Amen.
2. Quem diábolus decéperat
hostis humáni géneris,
eius et formam córporis
sumpsísti tu de Vírgine,

5. Tu surrexísti, glóriam
a Patre sumens débitam;
per te et nos resúrgere
devóta mente crédimus.

3. Ut nos Deo coniúngeres
per carnis contubérnium,
datúrus in baptísmate,
Redémptor, indulgéntiam.

6. Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.

4. Tu crucem propter hóminem
suscípere dignátus es;
dedísti tuum sánguinem
nostræ salútis prétium.

∆. Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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V době velikonoční I
Nebo, ve všední dny po velikonočním oktávu:

N

áš Pane, tys ten věčný král

a Syn, jenž trůní s Otcem svým,

Adama stvo-řils, by se stal obra-zu tvému podobným. Amen.
2. Když podvedl ho zrádnou lstí
ďábel, sok rodu lidského,
ty z čisté Panny přijal jsi
tvar i jho těla našeho.

5. Tys byl po zmrtvýchvstání svém
Otcovou slávou odměněn,
teď i my s vírou žijeme,
že s tebou z mrtvých vstaneme.

3. Abys nás s Bohem usmířil,
jsi, Spasiteli, v těle žil,
abys nám mohl vodou křtu
smýt hřích a vrátit čistotu.

6. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

4. Ty z lásky k nám jsi vystoupil
na dřevo kříže potupné
a krví svou jsi zaplatil
za naši spásu výkupné.

∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

32

Tempore paschali I

Ad Officium lectionis

H

ic est di-es verus De-i, sancto serénus lúmine,

quo dí-lu- it sanguis sa-cer probó-sa mundi crímina. Amen.
2. Fidem refúndit pérditis
cæcósque visu illúminat;
quem non gravi solvit metu
latrónis absolútio?

5. Quid hoc potest sublímius,
ut culpa quærat grátiam,
metúmque solvat cáritas
reddátque mors vitam novam?

3. Opus stupent et ángeli,
pœnam vidéntes córporis
Christóque adhæréntem reum
vitam beátam cárpere.

6. Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.

4. Mystérium mirábile,
ut ábluat mundi luem,
peccáta tollat ómnium
carnis vitia mundans caro,

∆. Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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V době velikonoční I

Modlitba se čtením

T

oť vskutku pravý Boží den, zá-ří-cí světlem bla-živým,

vždyť ce-lý svět byl omyt v něm přesva-tou kr- ví ze svých vin. Amen.
2. On vrátil slepým světla svit
5. Může být větší vznešenost,
a hříšným naděj znovu vlil,
než když hřích milost vyhledá,
kdo by se musel strachem chvít,
žár lásky spálí bázlivost
když Pán i lotru odpustil?
a když smrt nový život dá?
3. Úžas jal nad tím anděly,
kteří trest těla viděli,
že lotr Krista prosící
směl věčné slávy dosíci.

6. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

4. V tom nesmírné tkví tajemství: ∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
By sňal hřích, který na všech lpí,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
a zbavil svět vin veškerých,
i Otce, Ducha milosti
vtělený Bůh smyl z těla hřích.
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

34

Tempore paschali I

Ad Laudes matutinas

A

uróra lucis rú-ti-lat, cælum resúltat láudibus,

mundus exsúltans iúbi-lat, gemens inférnus úlu-lat. Amen.
2. Cum rex ille fortíssimus,
mortis confráctis víribus,
pede concúlcans tártara
solvit caténa míseros.

5. Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.

3. Ille, quem clausum lápide
miles custódit ácriter,
triúmphans pompa nóbili
victor surgit de fúnere.

∆. Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.

4. Inférni iam gemítibus
solútis et dolóribus,
quia surréxit Dóminus
respléndens clamat ángelus.
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V době velikonoční I

Ranní chvály

J

itřenka rdí se růžemi, ne-besa zvučí pís-němi,

zní svě-tem jásot ví-tězný, úpí jen ža- lář pekelný.

Amen.

2. Vždyť statečný a mocný král,
jenž síly smrti pošlapal
a brány pekel vyvrátil,
nám hříšným viny odpustil.

5. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

3. Ač zavalen byl balvanem
a silnou stráží obklopen,
hle, Vítěz vyšlý ze hrobu
jde v triumfálním průvodu.

∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

4. Je konec všemu úpění,
bezmocný nářek peklem zní:
Náš Pán už z mrtvých slavně vstal,
jak zářný anděl zvěstoval.
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Tempore paschali I
Vel ad libitum in feriis post octavam Paschæ:

C

horus novæ Ierúsa-lem hymni novam dulcédinem

promat, co-lens cum sóbri- is paschá-le fes-tum gáudi- is. Amen.
2. Quo Christus invíctus leo,
dracóne surgens óbruto,
dum voce viva pérsonat,
a morte functos éxcitat.

5. Ipsum canéndo súpplices
Regem precémur mílites,
ut in suo claríssimo
nos órdinet palátio.

3. Quam devorárat ímprobus,
prædam refúndit tártarus;
captivitáte líbera
Iesum sequúntur ágmina.

6. Esto perénne méntibus
paschále, Iesu, gáudium
et nos renátos grátiæ
tuis triúmphis ággrega.

4. Triúmphat ille spléndide
et dignus amplitúdine,
soli políque pátriam
unam facit rem públicam.

∆. Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prǽnites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
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V době velikonoční I
Nebo, ve všední dny po velikonočním oktávu:

A

ť novým Jeruza-lémem sladce zní nové písně jen,

když ctíme zbožnou účastí, ve-li-konoční slavnosti. Amen.
2. Vždyť vítězný Lev – Kristus vstal, 5. V pokoře mu čest vzdávejme,
řetězy draka připoutal
jej, bojovníci, vzývejme,
a hlasem jasně zaznělým
ať v nejjasnějším sídle svém
navrátil život zemřelým.
vykáže místa i nám všem.
3. Když vyrval z jícnu podsvětí
kořist, hle z temnot zajetí
vysvobozených sbory jdou
za Kristem v říši zářivou.

6. Buď věčně, Kriste, věrným svým
plesáním velikonočním.
Nás, milostí tvou vzkříšené
vem k oslavě své vítězné.

4. Tam slaví triumfální vjezd,
s poctami všemi vítán jest,
zdejší vlast s nebes otčinou
sjednotil v obec jedinou.

∆. Ježíši, každý tvor tě chval,
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.
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In Ascensione Domini

In Ascensione Domini
Ad Vesperas

I

esu nostra redémpti- o,

amor et de-sidé-ri-um,

De-us Cre-átor ómni-um homo in fi-ne témpo-rum. Amen.
2. Quæ te vicit cleméntia,
ut ferres nostra crímina,
crudélem mortem pátiens,
ut nos a morte tólleres;

5. Tu esto nostrum gáudium,
qui es futúrus prǽmium;
sit nostra in te glória
per cuncta semper sǽcula.

3. Inférni claustra pénetrans,
tuos captívos rédimens;
victor triúmpho nóbili
ad dextram Patris résidens?

∆. Glória tibi, Dómine,
qui scandis supra sídera,
cum Patre et Sancto Spíritu
in sempitérna sǽcula. Amen.

4. Ipsa te cogat píetas,
ut mala nostra súperes
parcéndo, et voti cómpotes
nos tuo vultu sáties.
Ad Officium lectionis

Hymnus Æterne rex altissime (p. 42).

Ad Laudes matutinas

Hymnus Optatus votis omnium (p. 44).
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Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně
Nešpory

V

ýkupné na-še, Je-ží-ši, lásko a tužbo nejčistší,

tys Tvůrce vě-cí stvořených a člověk vě-ků posledních. Amen.
2. Jaký tě musil soucit vést.
žes naše hříchy za své vzal,
že chtěl jsi muky smrti nést,
bys kletbu smrti z lidí sňal.

5. Ty budiž naší radostí,
odměnou ve tvé věčnosti,
kéž naše sláva veškerá
jen z tebe věčně vyvěrá.

3. Pronikáš v žalář pekelný,
propouštíš z něho zajatce.
Vítězi, slávou oděný,
po boku trůníš u Otce.

∆. Buď sláva tobě, Ježíši,
jenž vznášíš se už do výší,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

4. Kéž donutí té soucit týž,
že rány vin v nás zacelíš,
nás podle slibu ušetříš
a vlídnou tváří potěšíš.
Modlitba se čtením

Hymnus Vladaři věčný, nejvyšší (str. 43).

Ranní chvály

Hymnus Prosbami lidstva vyprošen (str. 45).
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Tempore Paschali II

Post Ascensionem Domini

A Ascensione Domini usque ad Pentecosten exclusive.

Ad Vesperas

V

eni, Cre- átor Spí-ri-tus, mentes tu-órum ví-si-ta,

imple supérna grá-ti-a quæ tu cre- ásti, péctora. Amen.
2. Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.

3. Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.

6. Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

4. Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti.

∆. Sit laus Patri et Fílio,
sancto simul Paráclito:
nobísque mittat Fílius
charísma Sancti Spíritus. Amen.
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V době velikonoční II

Po Nanebevstoupení Páně

Od Nanebevstoupení Páně včetně, až do slavnosti Seslání Ducha svatého (mimo).

Nešpory

U

ž tvůrčí Duchu sva-tý přijď nitra svých věrných navští-vit

a naplň Bo-ží mi-lostí hruď na-ši, kterou stvo-řil jsi.

Amen.

2. Ty Těšitel jsi nazýván,
dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,
zdroj živý, láska, oheň v ní
a posvěcení duchovní.

5. Odpůrce zažeň do dáli
a uděl nám mír trvalý,
ať se vždy pod tvým vedením
vyhneme vlivům škodlivým.

3. Tys dárce darů sedmerých,
prst Boží v dílech veškerých,
jsi slavný slib, jejž Otec dal,
jímž hrdla řečí požehnal.

6. Nauč nás Boha Otce znát,
líp jeho Syna poznávat
a v tebe, Duchu, od obou,
vždy věřit s myslí pokornou.

4. Zažehni světlo v myšlení,
svou láskou srdce prožehni,
v čem tělo klesá slabostí,
tam napřim síly milostí.

∆. Buď chvála Otci věčnému,
Synu i Duchu svatému,
kéž pošle nám Syn milosti
Utěšitele v hojnosti! Amen.
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Ad Officium lectionis

A

Etér-ne Rex al- tíssime, Redémptor et fi-dé-li-um,

quo mors solúta dé-pe-rit, datur tri úmphus grá- ti-æ.
2. Scandis tri-búnal déxteræ Patris ti-bíque cǽ li-tus
fertur potéstas ómni-um, quæ non erat humá-ni-tus.
3. Ut tri- na re-rum máchina cælésti-um, terréstri-um
et inferórum cóndi-ta, flectat genu iam súbdi-ta.
4. Tremunt vi-déntes ánge-li versam vi-cem mortá-li-um;
culpat caro, purgat caro, regnat caro Verbum De-i.
5. Tu, Chri- ste, nostrum gáudi-um, manens perénne prǽmi-um,
mundi regis qui fábri-cam, mundána vincens gáudi-a.
6. Hinc te pre-cántes quǽsumus, ignósce culpis ómnibus

→
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Modlitba se čtením

V

lada- ři věčný, nejvyšší, Vykupi-tel svých věrných jsi,

smrt zmí-rá při tvém ví-tězství, teď mi-lost tvá se mocně skví.
2. Ty po Otco-vě pravi-ci usedáš na trůn zá-ří-cí,
a pře-jímáš moc nad všemi, jež nemá původ na zemi.
3. Ať tro- jí ří-še tvorů tvých, jak nebeských, tak po-zemských,
tak temná ří-še pe-kelná před tebou sklá-ní ko- lena.
4. Andě- lé trnou v úžase, co s lidským rodem stá-vá se:
Hře-ší člověk, smývá člověk, vládne Slovo – Boho-člověk.
5. Buď, Kri- ste, na-ší radostí, co čeká nás v tvé věčnosti,
ty, který řídíš svě-ta říš a nejvíc blaha při-ná-šíš.

→

6. Až zaskvě-ješ se v onen den v oblaku Soudce plamenném,
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mundi regis qui fábri-cam, mundána vincens gáudi-a.

6. Hinc te pre-cántes quǽsumus, ignósce culpis ómnibus
et corda sursum súbleva ad te supérna grá- ti-a.
7. Ut, cum rubénte cœ pe-ris clarére nube iú-di-cis,
pœ nas repéllas dé-bi-tas, reddas corónas pér-di-tas.
Dx. Iesu, ti-bi sit gló-ri-a, qui scándis ad cælésti-a
cum Patre et almo Spí-ri-tu, in sempi-térna sǽcu-la.

O

Amen.

Ad Laudes matutinas

ptá- tus vo-tis ómni-um sacrátus illú-xit di-es,

quo Christus, mundi spes, De-us, conscé-dit cælos árdu-os.
2. Magni tri- úmphum prœ li- i, mundi perémpto príncipe,
Patris præséntans vúl-tibus victrí-cis carnis gló- ri-am.
3. In nu- be fertur lúcida et spem fa-cit credéntibus,

→
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ty, který řídíš svě-ta říš a nejvíc blaha při-ná-šíš.

6. Až zaskvě-ješ se v onen den v oblaku Soudce plamenném,
smaž dluhy nezapla-cené a vrať nám věnce ztra-cené.
7. Proto tě vroucně pro-síme: Odpusť nám, čím kdy zhře-šíme,
a mi-lostí svou pozdvihni nám srdce ve tvé vý- šiny.
Dx. Buď slá- va tobě, Je-ží-ši, jenž vzná-šíš se už do vý-ší,
i Otce, Ducha mi-losti at věč-ně všechno tvorstvo ctí. Amen.

P

Ranní chvály

rosba-mi lidstva vyprošen nám zasvi-tl už jasný den,

kdy nadě-je všech, Kristus Pán, se vzne-sl k ne-bes vý- šinám.
2. Zář tě- la osla- veného zjednává jeho Otci čest
v tri-umfu z bo-je velkého, v němž ty-ran svě-ta sme- ten jest.
→
3. Vzná-ší se s mráčkem zá-řivým, nechává naděj věrným svým,

2. Magni tri- úmphum prœ li- i, mundi perémpto príncipe,
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Patris præséntans vúl-tibus victrí-cis carnis gló- ri-am.

3. In nu- be fertur lúcida et spem fa-cit credéntibus,
iam paradí-sum ré-serans quem pro-toplásti cláuserant.
4. O gran-de cunctis gáudi-um, quod partus nostræ Vírginis,
post sputa, flagra, post crucem pa-térnæ se-di iúngi-tur.
5. Agá-mus ergo grá-ti-as nostræ sa-lú-tis víndi-ci,
nostrum quod córpus vé-xe-rit sublíme ad cæ li ré- gi-am.
6. Sit no- bis cum cæ- léstibus commúne manens gáudi-um:
il-lis, quod semet óbtu-lit, nobis, quod se non ábstu-lit.
Dx. Nunc, Chri- ste, scandens ǽthera ad te cor nostrum súbleva,
tu-um Patrísque Spí-ri-tum emít-tens no-bis cǽ-li-tus. Amen.

2. Zář tě- la osla- veného zjednává jeho Otci čest
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v tri-umfu z bo-je velkého, v němž ty-ran svě-ta sme- ten jest.

3. Vzná-ší se s mráčkem zá-řivým, nechává naděj věrným svým,
otví-rá všemu stvo-ření ráj pra-rodi-či zav-řený.
4. Toť ra- dost všech je za-jisté, že On, Syn Panny pře-čisté,
po kří-ži, krutém mu-čení teď trů-nit spo-lu s Otcem smí.
5. A pro- to dí-ky vzdejme mu, Původci spásy vzácnému,
že naše tě-la u-vede v jasná svá sídla do nebe.
6. Kéž s ne- bešťany bla-ží nás spo-lečná radost, věčný jas:
je proto, že se v oběť dal, nás však, že na nás mys-lí dál.
Dx. Kriste, jenž vchá-zíš do nebes, nám srdce obrať k sobě dnes
a svého Ducha s Otcem svým nám z ne-be seš-li u-bohým. Amen.
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Dominica Pentecostes
Ad Vesperas

Hymnus Veni, Creator Spiritus (p. 40).

Ad Officium lectionis

Sine cantu recitatur hymnus Lux iucunda ut in Liturgia Horarum.

I

am Christus astra ascénderat, regressus unde vé-ne-rat

promíssum Patris mú-nere Sanctum datú-rus Spí-ri-tum.

2. Sollémnis urgébat di-es, quo mystíco septémpli-ci

orbis volútus sép-ti-es signat be-á-ta témpora.

3. Dum ho-ra cunctis tér-ti-a repénte mundus ín-tonat,

orántibus apó-sto-lis De-um venísse núnti-at.

4. De Patris ergo lú-mine, decó-rus ignis mis-sus est,

qui fida Christi péc-tora ca-lóre verbi cómple-at.

5. Dudum sacrá-ta péc-tora tu-a replésti grá- ti- a;

→
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Seslání Ducha svatého
Nešpory
Hymnus Už tvůrčí Duchu svatý přijď (str. 41).
Modlitba se čtením

Pokud se nezpívá, recituje se hymnus Blahé světlo z Liturgie hodin

1. Již Kristus vystoupil k hvězdám,
vrátil se, odkud přišel,
aby dal darem od Otce
slíbeného Ducha svatého.
2. Nadešel slavnostní den,
v němž tajemným sedminásobkem
svět sedmkrát otočiv
ohlašuje blažený čas.
3. Když všem o třetí hodině
náhle svět naplnil hukot,
apoštolům na modlitbách
tak oznámil že Bůh přišel.
4. A tak z Otcova světla
byl poslán skvělý oheň,
aby srdce věřící v Krista
naplnil žárem slova.
5. Nedávno posvěcená srdce
jsi naplnil svou milostí;
zahlaď nyní hříchy
a dopřej pokojné časy.
∆. Buď chvála Otci se Synem
a rovněž svatému Zastánci
a nám ať Syn sešle
dary Ducha svatého. Amen.
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qui fida Christi péc-tora ca-lóre verbi cómple-at.

5. Dudum sacrá-ta péc-tora tu-a replésti grá- ti- a;

dimítte nunc peccá-mina et da qui-é-ta témpora.

Dx. Sit laus Patri cum Fí- li-o, sancto simul Pará-cli-to,

nobísque mittat Fí- li-us cha-rísma Sancti Spí-ri-tus. Amen.

B

Ad Laudes matutinas

e-á-ta nobis gáudi-a

anni redú-xit ór-bi-ta,

cum Spí-ri-tus Pará-cli-tus effúlsit in dis-cípulos.
2. Ignis vibránte lú-mine linguæ figú-ram dé- tu-lit,
verbis ut essent pró-flu-i et ca-ri-tá-te férvidi.
3. Linguis loquúntur ómni-um; turbæ pavent gentí- li- um,
musto madére dé-putant, quos Spí-ri-tus re-pléverat.

→
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R

Ranní chvály

adosti, které bla- ží nás, kruh roku při-vedl k nám zas,

když učedníkum blízko čel jak oheň vzplál Duch Tě-ši-tel.
2. Plameny ohně plá-po-lal, jazyků rudých ma- je tvar,
aby vždy slovy ky-pě-li a ohněm lásky hoře-li.
3. Hle, mlu-ví všemi ja-zyky, že žasne zástup ve- li-ký.
Za zpi-té moštem má však ty, jež naplnil Duch přesva-tý.

→
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musto madére dé-putant, quos Spí-ri-tus re-pléverat.

4. Patrá-ta sunt hæc mýs-ti-ce Paschæ perácto témpo-re,
sacro di-érum número, quo lege fit re-míssi-o.
5. Te nunc, De-us pi- ís-sime, vultu precámur cér-nu- o:
illápsa nobis cǽ-li-tus largí-re dona, o Spí-ri-tus.
6. Dudum sacrá-ta péc-tora tu-a replésti grá- ti- a;
dimítte nunc peccá-mina et da qui-é-ta témpora.
7. Per te sci-ámus da Patrem noscámus atque Fí- li- um,
te utri-úsque Spí- ri-tum credámus omni témpore.
Dx. Sit laus Patri cum Fí- li-o, sancto simul Pará-cli-to,
nobísque mittat Fí- li-us cha-rísma Sancti Spí-ri-tus. Amen.
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Za zpi-té moštem má však ty, jež naplnil Duch přesva-tý.

4. Ten div měl důvod ta- jemný: Když končí posvátný kruh dní
po velkonoční slavnosti, též Zákon dluhy odpouští.
5. Teď i my, Bože, lásku tvou vzýváme s tvá-ří sklo- něnou:
K nám sestup a nám z vý-sosti dej svého Ducha s mi-lostí.
6. Ta nitra, jež jsi posvě-til, též mi-lostí jsi na- pl-nil.
I nám teď odpusť každý hřích a dopřej ča-sů pokojných.
7. Na-uč nás Boha Otce znát, líp jeho Syna poz-ná-vat
a v tebe, Duchu od obou, vždy vě-řit s du-ší pokornou.
Dx. Buď chvá-la Otci věčnému, Synu i Duchu sva- tému,
kéž pošle nám Syn mi- losti Utě-ši-te-le v hojnosti.

Amen.
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