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Ex ordinario

Benedictio

z uspořádání liturgie hodin

1

Initio
Ad Invitatorium

Dóminus vobíscum. rEt cum spí-ri-tu tu-o.
Dómine, lábi-a me-a apé-ri-es.
Benedí-cat vos omnípotens De-us, Pa-ter, et Fí-li-us,
rEt os me-um annunti-ábit laudem tu-am.
et Spí-ri-tus Sanctus. rAmen.

Ad horas

Benedícti-o De-i omnipoténtis, Patris, et Fí-li- i, et
Spí-ri-tus Sancti, descéndat super vos et máne-at semper.

De-us, in adiutó-ri-um me-um inténde. Dómine, ad
adiuvándum me festína. Gló-ri-a Patri et Fí-li-o,

Dimissio

et Spi-rí-tu-i Sancto. Sicut erat in princí-pi-o, et
Benedi-cámus Dómino. r-De-o grá-ti-as.
ce.
Ite in paDimissio tempore paschali
Benedi-cámus Dómino, alle-lú-ia, alle- lú-ia.
ce,
Ite in paas,
rDeo gráti-
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nunc et semper, et in sǽcu-la sæculórum. Amen.
Alle-lú-ia. vel Laus ti-bi, Dómine, rex ætérnæ gló-ri-æ.
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Požehnání

Pozvání k modlitbě

Pán s vámi. r-I s tebou. Požehnej vás všemohouPane, otevři mé rty. rA začnu tě chvá-lit.
cí Bůh Otec i Syn i Duch sva-tý. rAmen.
Úvodní verš hóry

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha

Bože, shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi pomáhat.

sva-tého ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky.

Sláva Otci i Synu, i Duchu sva-tému, jako by-la na
Propuštění

počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ale-lu-ja. nebo Chvá-la tobě Pane, krá-li věčné slávy.

Dobrořečme Pá- nu. rBohu díky.
Jděte v poko-ji.
Propuštění v době velikonoční
Dobrořečme Pá- nu, a-le-lu-ja, a-le- lu-ja.
Jděte ve jménu Páně,
ky,
rBohu dí-
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