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D

uše všech věrných zemřelých pro milosrdenství Bošemohoucí Bože, uděl milostivě, ať nám, které tlačí ží, ať odpočívají v pokoji.
břemena hříchů, pomáhá pří- R. Amen.
mluva svatého Dominika, tvého
vyznavače a našeho Otce, skrze
tvého Syna… R. Amen.

V
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Panno Maria, není tobě
V. Po porodu, Panno, zůstala
podobné, narozené ve světě mezi jsi neporušená. R. Rodičko Boží,
ženami, jsi kvetoucí jako růže, přimlouvej se za nás. [Ch 551]
vonná jako lilie: oroduj za nás
SIMEONOVO KANTIKUM
svatá Boží Rodičko.
A. Pod ochranu tvou se utíKRÁTKÉ ČTENÍ
Sir 24, 24 káme, svatá Boží Rodičko, neá jsem matka krásného milo- odmítej naše prosby v našich
vání, bázně, poznání a svaté potřebách, ale ode všeho nenaděje. R. Bohu díky. [Ch III 10]
bezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno požehnaná. [Lib]
RESPONSORIUM
A.

J

Lk 2, 29–32

Přimlouvej se za nás, svatá
yní, Pane, můžeš propustit
Panno panen * Matko Boží
svého služebníka * podle
Maria. R. Aby nám Kristus dal
účast na svých zaslíbeních. Sláva svého slova v pokoji,
neboť mé oči viděly * tvou
Otci. Přimlouvej se.
spásu,
HYMNUS [Ch 565]
kterou jsi připravil * přede
Panno požehnaná,
všemy národy:
milosti jsi schrána:
Světlo k osvícení pohanů *
změň nás v prosté viny,
a k slávě svého Izraelského lidu.
v tiché, čisté syny!
Sláva Otci… Jako byla…
V.

Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě
k tobě do tvé říše
patřit na Ježíše.
Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.

N

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich
potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno požehnaná. [Lib]
A.

Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
V.

5

Jitřní – Invitatorium

JITŘNÍ

Králi, Synu Panny * pojďte,
V. Zdrávas, Maria, milosti klaňme se.
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
V. Protože Pán je Bůh náš
ty mezi ženami, a požehnaný mocný, Králem je nade všemi
plod života tvého, Ježíš.
Bohy. Hlubiny zemské má v své
¶ Tento V. Ave Maria… s R. Požehna- moci, výšiny horské patří jemu.
ná… se říká na začátku a na konci Jeho je moře, sám je stvořil,
hodinek (kromě konce Jitřní a Kom- i souše, sám je rukou zhnětl.
pletáře a začátku Chval). Jestliže Hodinky
na sebe navazují, veršík se říká jen
jednou.

R.

R. Pojďte, klaňme se.

V. Pojďme a v úctě se mu klaňme,
klekněme před Pánem, svým
V. Pane otevři mé rty (malý kříž).
tvůrcem! On je náš Bůh, my jeho
R. A začnu tě chválit.
národ, my jsme ty ovce, jež on
V. Bože, shlédni a pomoz! (velký
pase.
kříž) R. Pane, pospěš mi pomáhat.
R. Králi, Synu Panny * pojďte,
Sláva (hluboká úklona) Otci i Synu
i Duchu svatému. Jako byla na klaňme se.
počátku, i nyní i vždycky a na
V. Kéž nasloucháte jeho hlasu!
věky věků. Amen. Aleluja nebo „Nezatvrďte se zas jak tehdy na
Chvála tobě, Pane, králi věčné poušti v Meribě a v Masse. Tam,
slávy.
i když znali moje skutky, mě vaši
předci pokoušeli.
INVITATORIUM

Králi, Synu Panny * pojďte,
klaňme se.
R.

R. Pojďte, klaňme se.

Čtyřicet let ten lid mě
dráždil, řekl jsem: Vrtkaví jsou
Žalm 94
srdcem, národ, jež nechce znát
ojďte a jásejme vstříc Pánu: mé cesty. Zařekl jsem se tedy
oslavujme skálu naší spásy! v hněvu: Nevkročí do míst mého
Přistupme před něj s chvalozpě- míru!“
vy, hudbou a písní vzývejme ho!

P

V.

Kompletář
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ského trápení a doveď do věčné podobné, narozené ve světě mezi
radosti. Skrze tvého Syna Ježíše ženami, jsi kvetoucí jako růže,
Krista… R. Amen. [Ch 562]
vonná jako lilie: oroduj za nás
svatá Boží Rodičko.
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
Žalm 131
mé k tobě přijď.
a Davida se, Pane, rozpoV. Dobrořečme Pánu. R. Bohu
meň, * na všechnu jeho
díky.
námahu a péči,

N

na to, jak slavně Pánu přísahal,
Zdrávas, Maria, milosti
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná * mocnému Jákobovu pevně
ty mezi ženami, a požehnaný slíbil:
„Nevkročím ve stan svého
plod života tvého, Ježíš.
příbytku, * na lože neulehnu
k odpočinku,
KOMPLETÁŘ
ani své oči usnout nenechám,
V. Zdrávas, Maria, milosti
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná * ani svým víčkám spánek
ty mezi ženami, a požehnaný nepopřeji,
než Pánu najdu místo příhodplod života tvého, Ježíš.
né, * příbytek pro mocného
V. Obnov nás, Bože, náš SpaJákobova!“
siteli (malý kříž). R. A odvrať od nás
V Efratě slyšeli jsme o arše, *
svůj hněv.
na polích jaárských pak jsme ji
V. Bože, shlédni a pomoz! našli.
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
Vejděme nyní v jeho příbytek,
Sláva Otci… Jako byla… Ale- * skloňme se k zemi před
luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi podnoží jeho!
věčné slávy.
Vstaň, Pane, vejdi tam, kde
budeš dlít, * ty i tvá vznešená a
PSALMODIE
slavná archa!
A. Panno Maria, není tobě
V.

7

Jitřní

jeho jsi učinil vládcem nad
dílem rukou svých, * všechno mu
k nohám položil:
ovce a dobytek všechen a navíc
i polní zvěř, † na nebi ptáky a
v moři ryby a vůbec vše, * co se
jen hemží stezkami vod.
Pane, náš vladaři, * podivuhodné je po celé zemi tvé jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 18

O

Boží slávě vypravuje nebe,
† obloha hlásá díla jeho
rukou, * den dni to říká, noc to
šeptá noci.
Není to ani řeč a nejsou slova:
* hovoří takto hlasem nepostižným.
Ten hlas však prostupuje celou
zemi, † zní mluva nebes na sám
konec světa, * až tam, kde slunci
vybudoval stan.
Z něho pak slunce vychází jak
ženich, * těší se jako běžec před
závodem.
Vychází od jednoho konce
nebes † a běží zas až na opačný

konec, * před jeho žárem nic se
neschová.
Zákon Páně je dokonalý, * on
posiluje duši,
svědectví jeho spolehlivé, * dá
moudrost nevědomým,
výroky Páně přímočaré, * jsou
srdci potěšením,
a přikázání Páně jasná, * v nich
oči prohlédají.
A bázeň před Pánem je ryzí, *
trvalou stálost dává,
a soudy Páně pravda sama *
a vždycky spravedlivé.
Jsou vzácnější než zlatá ruda, *
než ryzí zlato v haldách,
jsou lahodností sladší medu *
a prýštícího plástu.
Proto tvůj služebník dbá jejich
rady, * má hojnou odměnu, kdo
se jich drží.
Ale kdo vždycky postihne svou
chybu? * Očisť mě tedy od vin,
jež jsou skryty,
a uchraň svého služebníka
pýchy, * ať ona nemá vrchu nade
mnou!
Tak jenom zachovám se bez
úhony * a těžkých prohřešků se
vystříhám.

Nešpory

Panno požehnaná,
milosti jsi schrána:
změň nás v prosté viny,
v tiché, čisté syny!
Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě
k tobě do tvé říše
patřit na Ježíše.
Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.
Oroduj za nás svatá Boží
Rodičko. R. Aby nám Kristus dal
účast na svých zaslíbeních.
V.

KANTIKUM PANNY MARIE
Svatá Maria, přispěj bídným, podporuj malomyslné, potěš plačící, přimlouvej se za lid,
oroduj za duchovenstvo a pros za
zbožné ženy.
A.

28

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… Jako byla…

Svatá Maria, přispěj bídným, podporuj malomyslné, poLk 1, 46–55
těš plačící, přimlouvej se za lid,
elebí má duše Pána * a můj oroduj za duchovenstvo a pros za
duch plesá v Bohu, mém zbožné ženy.
spasiteli,
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
že shlédl na svou nepatrnou
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
služebnici: * Hle, od této chvíle
mé k tobě přijď.
mě budou blahoslavit všechna

V

A.

9

Jitřní

RESPONSORIUM

plná, Pán s tebou. – Porodila. [Ch
I 292]

Svatá a neposkvrněná
Panno, nevím jakou chválou tě TŘETÍ ČTENÍ
velebit, * Neboť ve svém lůně jsi
L. Prosím o požehnání.
nosila toho, jehož nemohou
V. S Božským Synem Máti, rač
obsáhnout nebesa. V. Požehnaná nám požehnání dáti. R. Amen.
ty mezi ženami, a požehnaný
vatá Boží Rodičko, která jsi
plod života tvého. – Neboť. [Ch I
zasloužila počat toho, kterého
294]
nemůže obsáhnout celý svět,
DRUHÉ ČTENÍ
svou milostivou přímluvou obL. Prosím o požehnání.
myj naše viny, abychom, když
V. Svatá Boží Rodičko, buď jsme vykoupeni, s tvou pomocí
naší pomocí. R. Amen.
usedli na trůn ve věčné slávě, kde
vatá Maria, z dobrotivých ustavičně kraluješ se svým Synejdobrotivější, přimlouvej se nem. — Ty pak Pane, smiluj se
za nás, nejsvětější ze všech sva- nad námi. R. Bohu díky.
R.

S

S

tých: Kéž na tvou přímluvu přijme, ó Panno, naše prosby ten,
který se z tebe narodil a kraluje
na nebi, aby byly jeho láskou
zahlazeny naše hříchy. — Ty pak
Pane, smiluj se nad námi.
R. Bohu díky.

RESPONSORIUM

R. Blažená jsi svatá Panno
Maria a hodná veškeré chvály: *
Z tebe nám vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh, který
nás spasil a vykoupil. [~Ch 559]
V. Přimlouvej se za lid, oroduj za
duchovenstvo, pros za zbožné
RESPONSORIUM
ženy; ať všichni, kdo slaví tvou
R. Blažená jsi, Panno Maria,
svatou památku, zakusí tvou
neboť jsi nosila Pána, stvořitele
pomoc. – Z tebe nám vzešlo. –
světa: * Porodila jsi toho, který tě
Sláva Otci. – Kristus, náš Bůh.
stvořil, a na věky zůstáváš Pannou. V. Zdrávas Maria, milosti-

Nešpory

od tohoto dne až do věčnosti!
Od východu slunce do západu
* ať je jméno Páně velebeno!
Pán je povznesen nad všechny
rody, * jeho sláva převyšuje nebe.
Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž
vládne * na nebi i po veškeré
zemi,
který má svůj stolec na výsostech, * z vysokosti do hlubiny
shlíží!
Slabého on pozdvihuje z prachu, * ubožáka ze smetiště
zdvíhá,
aby posadil ho vedle knížat, *
vedle mocných knížat svého lidu.
Místo v domě má i pro bezdětnou * jako pro blaženou
matku synů.
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 121

Z

aradoval jsem se, když mi
řekli: * „Vydáme se do Pánova domu“.
Už se naše nohy zastavily, *
Jeruzaléme, v tvých slavných
branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován *
v pevné město, v sebe uzavřené!

26

Putují sem kmeny, kmeny
Páně; † tak to káže Izraeli zákon,
* aby jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní
stolce, * pevné stolce Davidova
domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém:
* Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Ať v tvých hradbách rozhostí
se pokoj * a v tvých domech
bezpečí ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším
Bohem, * za tvůj zdar se stále
budu modlit.
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 126

J

estliže dům nebuduje Pán, *
lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán,
* hlídati je marně budou stráže.
Marno je vám vstávat před
ránem, * pracovat až dlouho do
večera,
pak až v noci jídat krušný
chléb: * sám ho dá i za spánku
svým milým.
Hle, jsou darem Páně synové,

11

Chvály

* pozvedly všechny řeky svůj
denství, * jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, * nebu- hukot:
du zahanben na věky.
mocnější však než hučení
vodstev, † mocnější nežli příboje
VERŠ PŘED CHVÁLAMI
mořské, * všemocný Pán je na
V. Oroduj za nás svatá Boží výsosti!
Rodičko. R. Aby nám Kristus dal
Svědectví tvá vždy spolehlivá,
účast na svých zaslíbeních.
† svatost utkvívá na tvém domě,
* Pane, po všechny věky věků!
CHVÁLY
Sláva Otci… Jako byla…
V. Bože, shlédni a pomoz!
Žalm 99
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
ásejte Pánu, všechny země! †
Sláva Otci… Jako byla… AleA služte Pánu s radováním, *
luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
s plesáním pojďte před tvář jeho!
věčné slávy.
Vězte: jen Pán je naším BoPSALMODIE
hem! † Stvořil nás, proto my
A. Po porodu, Panno, zůstala jsme jeho, * lid jeho, stádo jeho
jsi neporušená: Rodičko Boží, pastvy.
Vcházejte v jeho brány s dípřimlouvej se za nás. [Ch 551]
kem, † do jeho síní s chvaloŽalm 92
zpěvem! * Chvalte a ctěte jeho
án je král, který oděn je slájméno!
vou, * Pán oděn slávou a
Protože Pán je dobrotivý, † po
opásán mocí.
všechny věky milosrdný, * věrný
Okruh země on založil pevně,
je ke všem pokolením.
* takže na věky nezakolísá.
Sláva Otci… Jako byla…
Pevný je trůn tvůj od počátku,
Žalm 62
* ty trváš od věčnosti, Bože!
Pozvedly všechny řeky, Pane, †
ane, můj Bože, tebe jen
pozvedly všechny řeky své hlasy,
hledám, * po tobě žízní celá

J

P

P

Nona
Žalm 129

24

vždy a na věky!
Sláva Otci… Jako byla…
hloubi volám k tobě, Pane, *
Pane, vyslechni můj hlas!
A. Blažená Matko, nejčistší
Ať tvé ucho vlídně slyší * na Panno, slavná Královno světa, [Ch
mé snažné volání!
IV 482] přimlouvej se za nás u Pána.
Kdybys, Pane, dbal na viny, *
KRÁTKÉ ČTENÍ
Sir 24, 17–18
kdopak, Pane, obstojí?
sem vyvýšena jako cedr na
Ty však dáváš odpuštění, *
Libanonu a jako cypřiš na
abychom ti sloužili.
Doufám, Pane, z duše doufám, horách Hermonu. Jsem vyvýšena
jako palma v Engadii a jako růže,
* na tvé slovo vyčkávám.
Na Pána má duše čeká † víc štěpovaná v Jerichu. R. Bohu
než strážní na úsvit, * noční díky. [Ch III 10]
strážní na úsvit.
RESPONSORIUM
Izrael ať čeká Pána! † U Pána
R. Vyvolil ji Pán * a dal jí
je slitování, * on nás štědře
přednost přede všemi. V. Uvedl ji
vykoupí.
do
svého stánku. A dal jí předOn vykoupí Izraele * z jeho
nost. Sláva Otci. Vyvolil. [Ch 561]
provinění všech.
V. Svatá Boží Rodičko, Maria,
Sláva Otci… Jako byla…
ustavičná Panno. [Ch IV 335]
Žalm 130
R. Přimlouvej se za nás u Pána
ane, nejsem pyšné mysli, *
Boha našeho.
nepohlížím do vysoka,
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
nebažím po velkých věcech, *
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
které nad mou sílu jsou.
Ztišil, zklidnil jsem své srdce. * mé k tobě přijď.
Jako dítě v klíně matky,
Modlitba
jako dítě zkonejšené * ztichla
rosíme tě, Pane; odpusť nám,
ve mně duše má.
svým služebníkům, hříchy; a
Izraeli, doufej v Pána * nyní, poněvadž se ti nemůžeme líbit

Z

J

P

P

13

Chvály

sbory!
Chvalte ho, měsíci a slunce, *
chvalte ho všechny zářící hvězdy!
Chvalte ho, nebesa svrchovaná, * i vy vody tam nad nebesy!
To vše ať chválí jméno Páně, *
neboť on řekl, a stvořeno bylo.
Pevně je ustavil na věčné časy,
* zákon jim dal, který nepomine.
Chvalte Pána, vy z této země, *
obludy mořské i pradávné
hloubky!
Oheň a kroupy, sněhy a mlhy,
* vichr, jenž duje na jeho slovo,
vysoké hory i pahorky všechny, * ovocné stromy a všechny
cedry;
divoké šelmy a zvířata všechna,
* plazivá havěť i křídlatí ptáci;
králové země a národy všechny, * knížata, všichni soudcové
země;
mladíci právě tak jako dívky, *
starci
zároveň s mladými lidmi:
¶ Zde se Sláva Otci neříká.
všichni ať velebí jméno Páně, *
Žalm 148
neboť jen jeho jméno je svaté!
hvalte Pána z nebeských
Vznešenost jeho jde nebem
výšin, * chvalte ho, Pána na
i zemí, * on svůj národ pozdvihl
výsostech!
k moci:
Chvalte ho, všichni andělé
chloubou je pro všechny svoje
jeho, * chvalte ho, všechny jeho

Pána!
Velebte Pána, prameny vody, *
moře a řeky, velebte Pána!
Velebte Pána, zvířata moří, †
jakož i vše, co se ve vodách hýbe,
* nebeští ptáci, velebte Pána!
Pána chval, zvěři, divá i krotká,
* rody všech lidí, velebte Pána!
Izrael ať vždy jen velebí Pána:
* věčně ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, vy kněží Páně, *
sluhové Boží, velebte Pána!
Chvalte jej, věrní, duší i duchem, * zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, * věčně ho chvalte
a oslavujte!
Otce i Syna i svatého Ducha *
velebme věčně a oslavujme.
Pane, tys veleben na klenbě
nebes, * na věky chválen a oslavován.

C
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s jásotem vracet se budou zpět, tebou zdar.
* v náručí ponesou snopy.
Manželka tvá jako vinná réva *
Sláva Otci… Jako byla…
ponese v tvém domě ovoce,
děti tvé jak letorosty oliv * stůl
Žalm 126
ti budou kruhem ovíjet.
estliže dům nebuduje Pán, *
Takto bude požehnáno muži,
lopotí se marně, kdo jej staví.
* který Pána v pravé bázni ctí.
Jestli město nestřeží sám Pán,
Pán ať požehná ti ze Siónu, †
* hlídati je marně budou stráže.
abys viděl vzkvétat Jeruzalém *
Marno je vám vstávat před
po všechny dny svého života.
ránem, * pracovat až dlouho do
Abys viděl i svých synů syny. *
večera,
Pokoj budiž nad Izraelem!
pak až v noci jídat krušný
Sláva Otci… Jako byla…
chléb: * sám ho dá i za spánku
A. V dítěti Matka, při porodu
svým milým.
Hle, jsou darem Páně synové, Panna; raduj se a vesel, Panno,
* jeho vzácnou odměnou plod Matko Pána.
lůna.
KRÁTKÉ ČTENÍ
Sir 24, 16
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
lidu plném slávy jsem kotím jsou otci synové z let mládí.
řeny zapustila, v Pánově
Šťasten, kdo jich plný toulec
údělu, v dědictví jeho a mezi
má: * sporem v bráně sok ho
zástupy svatých se zdržuji.
nezahanbí.
R. Bohu díky. [Ch III 10]
Sláva Otci… Jako byla…
RESPONSORIUM

J

V

Žalm 127

Oroduj za nás * svatá Boží
lažený jsi, kdo máš Pána
v úctě * a kdo kráčíš jeho Rodičko. V. Aby nám Kristus dal
účast na svých zaslíbeních. Svatá.
cestami!
Co dobudeš prací, v klidu Sláva Otci. Oroduj.
V. Vyvolil ji Pán a dal jí předstrávíš, * blažen budeš, půjde s

B

R.

15

Chvály

že nás zachrání od našich
nepřátel * a z rukou všech, kteří
nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci * a
rozpomenul se na svou svatou
smlouvu:
na přísahu, kterou se zavázal
našemu otci Abrahámovi, * že
nám dá,
abychom mu beze strachu * a
vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili *
po všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš prorokem
Nejvyššího, * 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 kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci… Jako byla…

nás, ó milostivá, a přimlouvej se
za nás u Krista, abychom si,
podporováni tvou ochranou, mohli zasloužit dojít do nebeského
království.
Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
mé k tobě přijď.
V.

Modlitba

D

ej nám, svým služebníkům,
náš Pane a Bože, stálé
zdraví duše i těla a na mocnou
přímluvu blahoslavené Panny
Marie nás vysvoboď z pozemského trápení a doveď do věčné
radosti. Skrze tvého Syna Ježíše
Krista… R. Amen.
V době adventní
A. Duch svatý na tebe sestoupí,

Maria; neboj se, ve svém lůně
budeš nosit Božího Syna, aleluja.
[Ch1 12]

Modlitba

P

Ó slavná Boží Rodičko,
odle tvé vůle, Bože, přijal
Maria, vždy Panno, která jsi zatvůj Syn při andělově zvěstosloužila sama nosit Pána celého vání tělo z lůna blahoslavené
světa a živit, Panno, Krále an- Panny Marie: my věříme, že je
dělů; prosíme tě, vzpomeň na skutečně Rodičkou Boží; proto
A.

Tercie
Žalm 124

D

ůvěru kdo v Pána mají, *
jsou jako hora Sión,
která nikdy nekolísá, * trvá na
věky.
Jako hory obklopují * celý
Jeruzalém,
tak Pán objímá svůj národ *
dnes i na věky.
Dědičnou zem spravedlivých *
hříšní nepodrží,
aby ani spravedliví * po zlu
nesáhli.
Dobře, Pane, čiň všem dobrým
* a všem upřímným!
Ty však, co se dají strhnout *
na nerovné cesty,
smeť i se zločinci, Pane! *
Pokoj s Izraelem!
Sláva Otci… Jako byla…

20

Prima

RESPONSORIUM

HYMNUS [Ch I 233]

Svatá Maria, Matko Kristova, * Vyslyš prosící služebníky.
V. A z nebe nám dones vyprošené odpuštění. Vyslyš. Sláva
Otci. Svatá Maria.

Původce spásy pomni jen,
že zrodem z lůna svatého
jsi z Panny přijal zároveň
podobu těla našeho

R.

Oroduj za nás svatá Boží
Rodičko. R. Aby nám Kristus dal
účast na svých zaslíbeních.
V.

Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
mé k tobě přijď.
V.

Modlitba

D

ej nám, svým služebníkům,
náš Pane a Bože, stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Panny Marie
nás vysvoboď z pozemského
trápení a doveď do věčné radosti.
A. Raduj se, Panno Maria, Skrze tvého Syna… R. Amen. [Ch
neboť jsi sama potřela všechny 562]
bludy v širém světě.
V době adventní
KRÁTKÉ ČTENÍ
Sir 24, 15b
Modlitba

N

17

P

a Sionu jsem obdržela sídlo.
odle tvé vůle, Bože, přijal
Právě tak mě usadil v mitvůj Syn při andělově zvěstolovaném městě, v Jeruzalémě vání tělo z lůna blahoslavené
vykonávám svou moc. R. Bohu Panny Marie: my věříme, že je
díky. [Ch III 10]
skutečně Rodičkou Boží; proto

Maria, Matko milosti,
ó Matko dobrotivosti,
od ďábla ochraň v každý čas
a ve smrti se ujmi nás.
Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti.
Amen.
PSALMODIE
A. Učiň mě, Panno, hodným tě
slavit a dej mi sílu proti tvým
nepřátelům.
Žalm 119

K

Pánu jsem volal, když jsem
trpěl útiskem, * a on mě
vyslyšel.
„Vysvoboď, Pane, duši od
úskočných úst, * jazyka lživého!“
Co za to dostaneš, co sklidíš
nádavkem, * ty lživý jazyku?
Jen z pevné ruky bojovníka
břitký šíp, * uhlíky z kručinek.

Běda, že mezi Moschy musím
přebývat, * ve stanech kedarských!
Přespříliš dlouho bydlím už
sám vprostřed těch, * kdo nenávidí mír!
Já mluvím o pokoji, mluvím o
právu, * a oni chtějí boj.
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 120

K

horám pozvedám oči: *
odkud přijde mi pomoc?
Od Pána příchází pomoc, * on
stvořil nebe i zemi.
On ti klopýtnout nedá, * nezaspí ten, jenž tě chrání.
Nezaspí, nezdřímne strážce, *
jenž chrání Izraele.
Pán tě střeží a stíní, * je po tvé
pravici stále.
Za dne ti neuškodí slunce, *
ani za noci měsíc.
Pán tě od zlého střeží, * on
střeží celý tvůj život.
Střeží tvůj odchod i návrat *
nyní a po všechny věky.
Sláva Otci… Jako byla…

Sestaveno podle Breviarium iuxta ritum Ordinis Prædicatorum Romæ 1962; Ch = Charitní vydání Liturgie
hodin podle římského ritu; Lib = Libellus precum S.O.P. — samizdat; Hodinky k Nejblah. Panně Marii (dle Řádu
sv. Dominika), v Praze 1915.
Většina textů má církevní schválení. Druhé opravené vydání.
Jen pro vnitřní potřebu.
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naný plod života svého, nám po
tomto putování ukaž. Ó miModlitba
lostivá, ó přívětivá, ó přesladka,
oskytuj nám, milosrdný Bo- Panno Maria (aleluja).
že, ochranu v naší křehkosti,
V. Učiň mě, Panno, hodným tě
a když slavíme památku svaté slavit (aleluja). R. A dej mi sílu
Boží rodičky, dej ať nám její proti tvým nepřátelům (aleluja).
přímluva pomůže zbavit se
Modlitba
hříchů. Skrze tvého Syna Ježíše
ej nám, svým služebníkům,
Krista... [Ch 563]
náš Pane a Bože, stálé
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
zdraví duše i těla a na mocnou
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
přímluvu blahoslavené Panny
mé k tobě přijď.
Marie nás vysvoboď z pozemV. Dobrořečme Pánu. R. Bohu
ského trápení a doveď do věčné
díky.
radosti. Skrze Krista, našeho
POŽEHNÁNÍ
Pána R. Amen. [Ch 562]
mé k tobě přijď.

P

D

Požehnání všemohoucího
větlo Církve zářivé, učiteli
Boha Otce i Syna a i Ducha
ctností, růže trpělivosti, perlo
svatého, ať sestoupí na vás
a zůstane vždycky s vámi. počestnosti; moudrost zdarma
rozdávals, kázals o milosti, i nás
R. Amen.
uveď do sídel věčné blaženosti
drávas královno, Matko mi- (aleluja).
losrdenství, živote, sladkosti
V. Oroduj za nás, svatý Otče
a naděje naše, buď zdráva! K tobě
Dominiku (aleluja). R. Aby nám
voláme vyhnaní synové Evy, k
Kristus dal účast na svých
tobě vzdycháme lkajíce a plačíce
zaslíbeních (aleluja).
v tomto slzavém údolí. A proto,
orodovnice naše, obrať k nám své
milosrdné oči a Ježíše, požeh-

S

Z

Jitřní

6

Králi, Synu Panny * pojďte, od ďábla ochraň v každý čas
klaňme se.
a ve smrti se ujmi nás.
R.

Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému. Jako byla na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

Buď tobě sláva Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
i Otci, Duchu v říši hvězd
na věčné věky budiž čest.
R. Pojďte, klaňme se. Králi, Amen.
Synu Panny * pojďte, klaňme se.
PSALMODIE
HYMNUS [Ch 569]
A. Požehnaná ty mezi ženami,
Jejž země, moře, roje hvězd,
a požehnaný plod života tvého.
ctí, velebí, mu pějí čest,
Žalm 8
jenž vládne světem v Trojici,
ane, náš vladaři, † podivujej nosí již klín Mariin.
hodné je po celé zemi tvé
Ten jemuž luna, slunce jas
jméno, * velebnost svou jsi roa všechno slouží v pravý čas,
zestřel po celém nebi!
teď v lůně dívky skropeném
Navzdovy odpůrcům † již
milostí nebes dřímá sen.
v ústech dětí a batolat zjednal sis
Jak šťastná Máti nad tím jsi,
chválu, * že musí zmlknout, kdo
že Stvořitel tvůj nejvyšší,
zná jen záští a pomstu.
jenž v dlani drží celou zem,
Hledím-li na tvá nebesa, dílo
jak v arše dlí teď v lůně tvém.
tvých prstů, * anebo na měsíc, na
Blažená nebes poselstvím,
hvězdy, jak jsi je stvořil:
již požehnal Bůh mateřstvím,
co tu je člověk – a přesto na
ten, jehož svět si tolik přál,
něho myslíš! * Co tu je smrtelník
tvým lůnem k nám již zavítal.
– a přesto se o něho staráš!
Učinil jsi ho jen o málo menMaria, Matko milosti,
ším než andělé jsou, * ověnčil jsi
ó Matko dobrotivosti,
ho slávou a ctí;
V.

P

31

Kompletář

Právo a řád buď rouchem
kněží tvých, * radostně ať ti jásají
tví věrní!
Pro svého služebníka Davida *
pomazaného svého neodmítej!
Přísahal pevně Davidovi Pán, *
od svého slibu nikdy neustoupí:
„Na trůně tvém dám slavně
zasednout * dědici, který z tvého
těla vzejde,
A jestli budou tvoji synové *
mé smlouvy dbát a řádů, jimž je
učím,
dám pak i jejich synům zasednout * pro věčné časy na
trůně tvé vlády.“
Tak vpravdě Sión sobě zvolil
Pán, * jej přál si navždy za sídlo
své vlády:
„Toto je na věky můj příbytek,
* zde budu sídlit, v místě
vytouženém.
Pokrmu jeho štědře požehnám
* a chlebem budu sytit jeho
chudé.
Odění spásy jeho kněžím dám,
* jásat a plesat budou jeho věrní.
Tady moc Davidovu rozhojním, * pomazanému svému
světlo zjednám.

Dám jeho nepřátelům z hanby
šat, * on sám se bude skvít mým
diadémem.“
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 132

H

le, jak je dobré a jak útěšné,
* bratří když pobývají
pospolu!
Je to jak vzácný olej na hlavě, †
tekoucí na vous, na vous Áronův,
* který mu padá na lem jeho
rouch.
Je to jak hojná rosa hermónská, * kanoucí na siónský
pahorek:
tam uštědřuje požehnání Pán *
a život uděluje na věky.
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 133

N

uže, Pána velebte, * všichni
služebníci Páně,
kteří v domě Pánově * bdíte za
nočního času!
Vzneste ruce k svatyni, * Pána
velebte a chvalte!
Ze Siónu žehnej ti * Pán, jenž
stvořil zem i nebe!
Sláva Otci… Jako byla…

Jitřní

8

Kéž slova úst mých, Pane, se ti příchod slavného krále!
líbí, † kéž k tobě dosáhne hlas
„Kdo je ten král tak slavný?“ †
mého srdce, * Pane, má skálo a On, Pán zástupů věčných, * On,
můj zachránce!
král věčné slávy!
Sláva Otci… Jako byla…
Sláva Otci… Jako byla…
ty mezi ženami,
ánu zem patří se vším, co a požehnaný plod života tvého.
V. Spanilost se ti po rtech
nese, * jeho je svět i vše, co
rozlévá. R. Pán proto požehnal ti
v něm žije.
Sám jej založil nad oceány, * navěky. [Ch 501]
upevnil nad tekoucími proudy.
Otče náš (potichu).
Kdo smí vstoupit na horu
V. A neuveď nás v pokušení.
Páně, * stanout na jeho svatém R. Ale zbav nás od zlého. Amen.
místě?
Ten, kdo má čisté ruce i srdce, PRVNÍ ČTENÍ
L. Prosím o požehnání.
* neklame, nepřísahá křivě.
V. Slavná Panno panen, přiDostane od Pána požehnání, *
mlouvej
se za nás u Pána.
u Boha Zachránce nalezne
R. Amen.
pomoc.
To je rod těch, kdo hledají
vatá Maria, Panno panen,
Pána, * hledají tvář Boha JákoMatko a Dcero Krále všech
bova.
králů, oblaž nás svou útěchou,
Zvyšte se ještě, vy brány, †
abychom si na tvoji přímluvu
zvětšte se, pradávné vjezdy, * pro
zasloužili odměnu nebeského
příchod slavného krále!
království a kralovali s Božími
„Kdo je ten král tak slavný?“ †
vyvolenými na věky. — Ty pak
Pán, jenž je silný a mocný, * Pán,
Pane, smiluj se nad námi.
který mocný je v boji.
R. Bohu díky.
Zvyšte se ještě, vy brány, †
zvětšte se, pradávné vjezdy, * pro
Žalm 23

A. Požehnaná

P

S
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Nešpory
Modlitba

V době vánoční

ej nám, svým služebníkům,
náš Pane a Bože, stálé
zdraví duše i těla a na mocnou
přímluvu blahoslavené Panny
Marie nás vysvoboď z pozemského trápení a doveď do věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen. [Ch 562]

do Obětování Páně

D

V době adventní
Ó Panno panen, jak se to
stane? Vždyť jsi neměla sobě
rovné, ani mít nebudeš. Proč se
divíte dcery Jeruzalémské? To, co
vidíte, je Božské tajemství.
A.

Modlitba

P

odle tvé vůle, Bože, přijal
tvůj Syn při andělově zvěstování tělo z lůna blahoslavené
Panny Marie: my věříme, že je
skutečně Rodičkou Boží; proto
splň naše pokorné prosby, aby
nám její přímluva u tebe stále
pomáhala. Skrze tvého Syna…
R. Amen. [Ch 563]

Podivuhodná výměna!
Stvořitel lidského rodu přijal
lidské tělo a narodil se z Panny,
bez pozemského otce přišel jako
člověk a daroval nám své božství.
A.

[Ch I 289]

Modlitba

B

ože, plodným panenstvím
blahoslavené Panny Marie
jsi poskytl lidskému pokolení dar
věčné spásy: porodila nám tvého
Syna, původce života; dej ať též
pociťujeme účinky její přímluvy.
Skrze tvého Syna… R. Amen. [Ch

563]

V době velikonoční
A. Raduj se, Královno nebeská,

aleluja, protože splnil Pán slova
svá, aleluja. Z mrtvých vstal,
Matko, Ježíš tvůj, aleluja, u něho
za nás oroduj, aleluja.
Modlitba

D

ej nám, svým služebníkům,
náš Pane a Bože, stálé
zdraví duše i těla a na mocnou
přímluvu blahoslavené Panny
Marie nás vysvoboď z pozem-

Jitřní
¶ BOŽE TEBE CHVÁLÍME se říká o svátcích a slavnostech anebo se poslední
responsorium opakuje až po V. včetně

CHVALOZPĚV

B

ože, tebe chválíme. * Tebe,
Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, * celá země
uctívá.
Tobě všichni andělé, * tobě
všechny moci nebeské.
Tobě cherubové, tobě serafové
* bez ustání provolávají:
Svatý,
svatý,
svatý * Pán, Bůh zástupů!
Plna jsou nebesa i země * tvé
vznešené slávy.
Tebe oslavuje * skvělý sbor
apoštolů,
tebe oslavuje * velký počet
proroků,
tebe oslavují * bělostné šiky
mučedníků,
tebe oslavuje * církev po širém
světě:
tebe Otce, * neskonale velebného,
tvého milovaného, * pravého a
jediného Syna,
stejně jako Ducha svatého *

10

Utěšitele.
Ty jsi Král slávy, * Kriste!
Ty jsi Otcův * věčný Syn.
Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo * a neváhal ses
narodit z Panny.
Ty jsi zvítězil nad smrtí * a otevřel věřícím království nebes.
Sedíš po pravici Boží * ve slávě
Otce.
Věříme, že přijdeš * jako
soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým
služebníkům; * vždyť jsi je
vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni
k tvým svatým * do věčné slávy.
Zachraň, Pane, svůj lid * a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu * a vyvyš jej na
věky.
Každého dne * dobrořečíme
tobě
a chválíme tvé jméno na věky,
* až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne *
chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane, *
smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosr-
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* jeho vzácnou odměnou plod
lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, *
tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec
má: * sporem v bráně sok ho
nezahanbí.
Sláva Otci… Jako byla…

Sláva Otci… Jako byla…
Svatá Boží Rodičko, Maria,
ustavičná Panno. [Ch IV 335]
Přimlouvej se za nás u Pána Boha
našeho.
A.

KRÁTKÉ ČTENÍ

V

Sir 24, 20

oním jako skořice a vonný
balzám, vůni šířím jako
Žalm 147
slavuj Pána, Jeruzaléme, * výborná myrha. R. Bohu díky. [Ch
III 10]
veleb Sióne, svého Boha!
On v tvých branách závory HYMNUS [Ch 565]
zpevnil, * žehná tvým dětem,
Zdrávas hvězdo moří,
žijícím v tobě.
živitelko Boží,
On tvé území v pokoji chrání,
ustavičná Panno,
* jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
blahá nebes bráno!
On své slovo sesílá na zem, *
co on vyřkne, se rozbíhá kvapem. Ave tobě pěla
On dává sníh jak hebkou vlnu, ústa Gabriela:
mír nám vlej, když jméno
* jíní rozsévá jako popel.
Kroupy sype jak chlebové Eva zpět je čteno.
drobty, * chladem jeho zamrzají Rozvaž pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
vody;
sešle slovo, a roztají zase, * zbav nás všeho zlého,
větru dá zavát, a zas vody tekou. zdroj buď dobra všeho.
Slova svá zjevil Jákobovi, * Ukaž nám, žes Matka:
zákony, příkazy Izraeli.
prosba tvá je sladká
S žádným národem nejednal sluchu Syna tvého
takto, * žádnému jinému nedal pro nás zrozeného.
svůj zákon.

O

Chvály

má duše,
po tobě umdlévá touhou mé
tělo, * tak jako vyprahlá žíznivá
země.
Tolik tě toužím ve svatyni
spatřit, * abych moh vidět tvou
moc a tvou slávu!
Vždyť tvá milost je lepší než
život, * proto mé rty ti zpívají
chválu.
Tak tě chci velebit, co živ
budu, * ve jménu tvém jenom
ruce spínat.
Duše má bude jak morkem se
sytit, * jásavě budou tě chválit má
ústa.
Když v lůžku za noci na tebe
myslím, * rozjímám o tobě za
nočních bdění,
neboť ty stal ses mi pomocníkem, * v stínu tvých křídel
radostně plesám.
Přilnul jsem k tobě celou svou
duší, * ty mě svou pravicí
podpíráš mocně.
Kdo však mi bez příčin záhubu
strojí, * ti se propadnou do
hlubin země,
ti budou vydáni na pospas
meči, * ti se kořistí šakalů stanou.

12

Král pak se bude radovat
v Bohu, † oslaven bude, kdo přísahal na něj, * protože lhářům se
zacpou ústa.
Sláva Otci… Jako byla…
Dan 3, 57–88.56

V

elebte Pána, vy díla Páně, *
věčně ho chvalte a oslavujte!
Velebte Pána, andělé Páně, *
nebesa nebes, velebte Pána!
Velebte Pána, nebeské vody, *
mocnosti všechny, velebte Pána!
Velebte Pána, měsíci, slunce, *
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!
Velebte Pána, vy deště a rosy,
bouře a vichry, velebte Pána!
Velebte Pána, ohni a žáre, *
mrazy a vedra, velebte Pána!
Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
ledy a zimy, velebte Pána!
Velebte Pána, sněhy a jíní, * vy
dny a noci, velebte Pána!
Velebte Pána, světlo i temno, *
blesky a mraky, velebte Pána!
Okrsku zemský, zvelebuj Pána,
* věčně jej chval a oslavuj jej!
Velebte Pána, vy hory a vrchy,
* všechno, co na zemi pučí chval
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vlastními skutky, dej, ať nám Přimlouvej se za nás u Pána Boha
pomůže ke spáse přímluva Ro- našeho.
dičky tvého Syna, Ježíše Krista,
Žalm 109
našeho Pána, který s tebou
án řekl mému Pánovi: * „Seď
v jednotě Ducha svatého žije a
po mé pravici,
kraluje… R. Amen. [Ch 563]
tvé nepřátele za podnož * ti
V. Pán s vámi… nebo V. Pane k nohám položím.“
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
Žezlo tvé moci podá ti † sám
mé k tobě přijď.
ze Siónu Pán: * „Ty panuj vproV. Dobrořečme Pánu. R. Bohu střed nepřátel!
díky.
Králem jsi od dne zrození * na
V. Zdrávas, Maria, milosti svatých pahorcích,
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
z matčina klína když se jas *
ty mezi ženami, a požehnaný rozlil tvých mladých dnů.“
plod života tvého, Ježíš.
Pán bez výhrady přísahal † „Jsi
knězem na věky, * tak, jak jím
NEŠPORY
Melchisedech byl.“
Pán stojí po tvé pravici, * v den
V. Zdrávas, Maria, milosti
hněvu
krále zdrtí.
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
On nad národy koná soud, † je
ty mezi ženami, a požehnaný
nakupeno mrtvých, * rozbíjí
plod života tvého, Ježíš.
lebky v šíř i dál.
V. Bože, shlédni a pomoz!
Z potoka pije u cesty * a znovu
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
vztyčí hlavu.
Sláva Otci… Jako byla… AleSláva Otci… Jako byla…
luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
Žalm 112
věčné slávy.
slavujte, služebníci Páně, *
PSALMODIE
oslavujte svaté jméno Páně!
A. Svatá Boží Rodičko, Maria,
Ať je požehnáno jméno Páně *
ustavičná Panno. [Ch IV 335]

P

O

Chvály

14

věrné, * pro Izrael, lid jemu Buď sláva tobě, Ježíši,
blízký.
zrozený z Panny nejčistší,
Sláva Otci… Jako byla…
Otci i Duchu v říši hvězd
A. Po porodu, Panno, zůstala na věčné věky budiž čest.
jsi neporušená: Rodičko Boží, Amen.
přimlouvej se za nás. [Ch 551]
V. Vyvolil ji Pán a dal jí předKRÁTKÉ ČTENÍ
Sir 24, 23 nost přede všemi. R. Uvedl ji do
aším jako vinný keř s libou svého stánku. [Ch 561]

R

vůní a z mých květů jsou ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM
skvostné a přebohaté plody.
A. Ó slavná Boží Rodičko,
R. Bohu díky. [Ch III 10]
Maria, vždy Panno, která jsi zaHYMNUS [Ch 575]
sloužila sama nosit Pána celého
světa a živit, Panno, Krále anÓ slavná mezi pannami
dělů; prosíme tě, vzpomeň na
jež skvíš se mezi hvězdami,
Synáčka, jež je Tvůrcem tvým, nás, ó milostivá, a přimlouvej se
za nás u Krista, abychom si,
napájíš ňadrem mateřským.
podporováni tvou ochranou, moCo Eva smutně ztratila,
hli zasloužit dojít do nebeského
svým slovem tys nám vrátila,
království.
by k hvězdám došli plačící,
Lk 1, 68–79
ráj otevíráš zářící.
ožehnaný buď Pán, Bůh
Tys brána Krále slavného,
Izraele, * protože navštívil a
dvůr plný světla rajského,
vykoupil
svůj lid.
za život Pannou vrácený
A vzbudil nám mocného spapěj díky, lide spasený!
sitele * z rodu Davida, svého
Maria, Matko milosti,
služebníka,
ó Matko dobrotivosti,
jak slíbil od pradávna * ústy
od ďábla ochraň v každý čas
svých svatých proroků:
a ve smrti se ujmi nás.

P

23

Nona

nost přede všemi. R. Uvedl ji do
Sláva Otci… Jako byla… Alesvého stánku. [Ch 561]
luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
V. Pán s vámi… nebo V. Pane věčné slávy.
vyslyš modlitbu mou. R. A volání HYMNUS jako v Primě, str. 17
mé k tobě přijď.
PSALMODIE
Modlitba

A. Blažená Matko, nejčistší
rosíme tě, Pane, ať nám poPanno, slavná Královno světa, [Ch
máhá mocná přímluva PanIV 482] přimlouvej se za nás u Pána.
ny Marie, abychom byli vysvoboŽalm 128
zeni ze všech nebezpečí a mohli
se těšit z tvého pokoje. Skrze
le mě sužovali od mládí * –
tvého Syna… R. Amen. [Ch 563]
tak ať řekne Izrael,
zle mě sužovali od mládí, * ale
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání nezdolali mě!
Oráči má záda orali, * táhli
mé k tobě přijď.
V. Dobrořečme Pánu. R. Bohu brázdy předlouhé.
Avšak spravedlivý Pán, můj
díky.
Bůh, * lana hříšných zpřetínal.
V. Zdrávas, Maria, milosti
Ať se zahanbí a ustoupí *
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
všichni, kteří nenávidí Sión!
ty mezi ženami, a požehnaný
Ať jsou jako tráva na střeplod života tvého, Ježíš.
chách, * uschlá, ještě než ji
vytrhají!
NONA
Nenaplní ani žencům hrst, *
V. Zdrávas, Maria, milosti ani náruč těm, kdo vážou snopy.
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
Neřeknou jim ti, co kolem
ty mezi ženami, a požehnaný jdou: † „Požehnání Páně budiž
plod života tvého, Ježíš.
s vámi!“ * „Jménem Páně žehV. Bože, shlédni a pomoz! náme vám v práci!“
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci… Jako byla…

P

Z

Prima
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Modlitba
splň naše pokorné prosby, aby
nám její přímluva u tebe stále
ej nám, svým služebníkům,
pomáhala. Skrze tvého Syna…
náš Pane a Bože, stálé zdraR. Amen. [Ch 563]
ví duše i těla a na mocnou přímluvu blahoslavené Panny Marie
V době vánoční
nás vysvoboď z pozemského
do Obětování Páně
trápení a doveď do věčné radosti.
A. Rodička porodila Krále,
Skrze tvého Syna Ježíše Krista…
jehož jméno je věčné: okusila raR. Amen. [Ch 562]
dosti Matky a spolu i čest Panny;
podobné nebylo před ní, ani po
V. Pán s vámi… nebo V. Pane
ní nebude. [Ch I 295]
vyslyš modlitbu mou. R. A volání

D

mé k tobě přijď.
V. Dobrořečme Pánu. R. Bohu
ože, plodným panenstvím
díky.
blahoslavené Panny Marie
jsi poskytl lidskému pokolení dar
V. Zdrávas, Maria, milosti
věčné spásy: porodila nám tvého plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
Syna, původce života; dej ať též ty mezi ženami, a požehnaný
pociťujeme účinky její přímluvy. plod života tvého, Ježíš.
Skrze tvého Syna… R. Amen. [Ch
563]
PRIMA
V době velikonoční
V. Zdrávas, Maria, milosti
A. Blahoslavená Bohorodičko plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
Maria, ustavičná Panno, chráme ty mezi ženami, a požehnaný
Páně, svatyně Ducha svatého, ty plod života tvého, Ježíš.
jediná ses beze vzoru zalíbila
V. Bože, shlédni a pomoz!
našemu Pánu Ježíši Kristu. Při- R. Pane, pospěš mi pomáhat.
mlouvej se za lid, oroduj za duSláva Otci… Jako byla… Alechovenstvo, pros za zbožné ženy, luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
aleluja, aleluja.
věčné slávy.
Modlitba

B

21

Sexta

splň naše pokorné prosby, aby ty mezi ženami, a požehnaný
nám její přímluva u tebe stále plod života tvého, Ježíš.
pomáhala. Skrze tvého Syna…
V. Bože, shlédni a pomoz!
R. Amen. [Ch 563]
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci… Jako byla… AleV době vánoční
luja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
do Obětování Páně
věčné slávy.
Modlitba

HYMNUS jako v Primě, str. 17
ože, plodným panenstvím
blahoslavené Panny Marie PSALMODIE
jsi poskytl lidskému pokolení dar
A. V dítěti Matka, při porodu
věčné spásy: porodila nám tvého Panna; raduj se a vesel, Panno,
Syna, původce života; dej ať též Matko Pána.
pociťujeme účinky její přímluvy.
Žalm 125
Skrze tvého Syna… R. Amen. [Ch
dyž úděl Siónu k lepšímu
563]
obracel Pán, * tehdy jsme
V. Pán s vámi… nebo V. Pane byli jako ve snách.
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
Na rtech nám kypěl veselý
mé k tobě přijď.
smích, * jásotem oplýval jazyk.
V. Dobrořečme Pánu. R. Bohu
Tehdy šla v národech jedna
díky.
řeč: * „Pán pro ně učinil divy!“
V. Zdrávas, Maria, milosti
Veliký div pro nás učinil Pán,
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná * byli jsme radosti plní!
ty mezi ženami, a požehnaný
Pane, náš úděl již k dobrému
plod života tvého, Ježíš.
změň * jak vyschlé potoky jihu!
Vždycky kdo v slzách zasévají,
SEXTA
* ti budou s jásotem sklízet.
Vyjdou-li do pole, s pláčem
V. Zdrávas, Maria, milosti
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná jdou, * s pláčem sijí své zrní;

B

K

Prima
Žalm 121

Z

aradoval jsem se, když mi
řekli: * „Vydáme se do Pánova domu“.
Už se naše nohy zastavily, *
Jeruzaléme, v tvých slavných
branách.
Jeruzaléme, jsi vybudován *
v pevné město, v sebe uzavřené!
Putují sem kmeny, kmeny
Páně; † tak to káže Izraeli zákon,
* aby jméno Páně oslavoval.
Zde jsou postaveny soudní
stolce, * pevné stolce Davidova
domu.
Pokoj vyproste pro Jeruzalém:
* Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
Ať v tvých hradbách rozhostí
se pokoj * a v tvých domech
bezpečí ať trvá!
Pro blaho svých bratří a svých
přátel * stále budu říkat: Pokoj
v tobě!
Pro dům Pána, jenž je naším
Bohem, * za tvůj zdar se stále
budu modlit.
Sláva Otci… Jako byla…
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Sir 24, 14–15a

P

řed věky od počátku mě
stvořil a až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svůj úřad.
R. Bohu díky. [Ch III 10]

Tercie
V. Dobrořečme Pánu. R. Bohu

díky.
Zdrávas, Maria, milosti
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
ty mezi ženami, a požehnaný
plod života tvého, Ježíš.
V.

RESPONSORIUM
R. Po porodu, Panno, * zůstala

jsi neporušená. V. Rodičko Boží,
přimlouvej se za nás. Zůstala jsi.
Sláva Otci. Po porodu. [Ch 551]
V. Požehnaná

ty mezi ženami.
R. A požehnaný plod života
tvého, Ježíš.
Pán s vámi… nebo V. Pane
vyslyš modlitbu mou. R. A volání
mé k tobě přijď.
V.

P

Modlitba

ane, poznali jsme andělské
poselství o vtělení Krista,
tvého Syna. Vlej nám, prosíme,
do duše svou milost, ať nás jeho
umučení a kříž přivede ke slávě
vzkříšení. Skrze tvého Syna Ježíše
Krista, našeho Pána… R. Amen.

Pán s vámi… nebo V. Pane
slavit a dej mi sílu proti tvým vyslyš modlitbu mou. R. A volání
mé k tobě přijď.
nepřátelům.
A. Učiň mě, Panno, hodným tě
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V.

TERCIE
Zdrávas, Maria, milosti
plná, Pán s tebou. R. Požehnaná
ty mezi ženami, a požehnaný
plod života tvého, Ježíš.
V.

Bože, shlédni a pomoz!
R. Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci… Jako byla… Aleluja nebo Chvála tobě, Pane, Králi
věčné slávy.
V.

HYMNUS Jako v Primě, str. 17
PSALMODIE
Raduj se, Panno Maria,
neboť jsi sama potřela všechny
bludy v širém světě.
A.

Žalm 122

P

ozdvihuji oči k tobě, * který
trůníš na nebi.
Jako oči služebníků † tkvějí na
pánových rukou, * oči služky na
své paní,

tak i naše oči hledí † k Pánu,
jenž je naším Bohem, * ať nám
smilování dá.
Smiluj se, Pane, nad námi se
smiluj, * neboť jsme přesyceni
pohanou.
Dávno je naše duše přesycena
* posměchem boháčů a hanou
pyšných.
Sláva Otci… Jako byla…
Žalm 123

K

dyby se nás nebyl zastal Pán
* – takto ať se vyzná Izrael,
kdyby se nás nebyl zastal Pán,
* když se lidé vrhli proti nám,
pohltili by nás za živa. * Proti
nám když vzplanul jejich vztek,
vody by nás byly odnesly, *
valil by se přes nás divý proud,
přes nás by se byly valily *
rozbouřené vody vzedmuté.
Chvála Pánu, že nás nevydal *
jejich dravým zubům za kořist!
Duše vyvázla jak z léčky pták,
* roztrhla se síť, jsme svobodni!
Naše pomoc je ve jménu Páně,
* který stvořil nebesa i zem.
Sláva Otci… Jako byla…

