Žaltář
Texty pro modlitbu hodin

Letní škola liturgiky
12. – 17. 7. 2022
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Společné texty
Úvod každé hodinky

Mariánské antifony
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2. Plena gratia,
naevorum inscia,
divina Maria,
ave, Deo grata,
o beata.

5. Regem conspicis
regentem aethera
victo jam orbe tristi
coelorumque Regina
vocaris.

3. Vatum famina
Patescunt lucida,
Digna nam, deifica,
Regis esse mater
et regina.

6. Audit filius
te, mater inclita,
potens, imperiosa,
posce pro filiis,
o benigna.

4. Tanti principis
Digna puerpera
Fore quae meruisti,
Summa cum laude iam
veneraris.

7. Alma Trinitas
perfecta deitas
divina Maria
decora gloria
te coronat.
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Zachariášovo kantikum
Nápěv Ch-I

Lk 1 Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid!
Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, † rozpomenul se na svou
svatou smlouvu, * na přísahu, kterou se zavázal
našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, † abychom mu beze strachu
a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně
a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
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Kantikum Panny Marie
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Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil 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 předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu
i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
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Te Deum
PCH80
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Nápěvy žalmů
Pro modlitbu se čtením (Chaloupský)

Pro ranní chvály (chorál)
Žalmový nápěv I

Žalmový nápěv II

Žalmový nápěv IV
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Žalmový nápěv V

Žalmový nápěv VI

Žalmový nápěv VII

Žalmový nápěv VIII

Pro nešpory (Gouzes)
Žalmový nápěv II

Žalmový
nápěv IV

Žalmový nápěv VI
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Modlitba Páně
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úterý
12. července 2022
úterý po 15. neděli v mezidobí
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Kompletář
Na sklonku dne tě upřímně,
Tvůrce všech věcí prosíme,
s tou laskavostí, jíž jsi znám,
stůj při nás v noci a nás chraň.
Jen o tobě ať srdce sní,
ať ve snu cítí, že s ním jsi,
aby hned, jak se rozední,
znělo tvou chválou nejčistší.
V žití nám pevné zdraví dej,
v nás oheň lásky rozehřej,
ať temnou noc a také nás
rozjasní tvého světla jas.
To, Otče mocný nejvýše,
dej skrze Krista Ježíše,
s nímž a se svatým Duchem též
po všechny věky kraluješ. Amen.

Nápěv Ch-I

Ant. Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe

doufám.
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Žl 143 Hospodine, slyš moji modlitbu, †

ro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě,
* vyslyš mě pro svou spravedlnost.

Nepoháněj na soud svého služebníka, * ikdo z živých
není před tebou spravedlivý.
Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, † k zemi srazil můj
život, * uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
Můj duch ve mně chřadne, * srdce mi strnulo v nitru.
Vzpomínám si na dávné dny, † uvažuji o všech tvých
činech, * myslím na skutky tvých rukou.
Rozpínám k tobě své ruce, *
má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.
Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní.
Neskrývej tvář svou přede mnou, *
ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, *
neboť k tobě zvedám svou duši.
Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, *
k tobě se utíkám.
Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh!
Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem.
Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, *
ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe doufám.
15

(Krátké čtení)

Nápěv Ch-VIII

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s

Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom
odpočívali v pokoji.

Lk 2 Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
a k slávě tvého izraelského lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
(opakuje se antifona)
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středa
13. července 2022
středa po 15. neděli v mezidobí
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Modlitba se čtením a ranní chvály
Noc plná mlhy, plná tmy,
zmatený světe nejistý,
hle svítá, bledne obloha:
Pryč z cesty! Kristus přichází!
Trhá se mlha nad zemí,
paprsek světla proniká
a věcem barva vrací se,
jak je zář světla omývá.
Stejně tak všechno temné v nás,
co svědomí nám vyčítá,
ať se jak mraky rozplyne
a Boží světlo vládne v nás.
Jen tebe, Kriste, hledáme
a čistou myslí, upřímně,
zpěvem i pláčem zkoušíme
i na kolenou prosit tě.
Pohlédni a dej se prohlédnout,
ozařuj celý život náš.
Mnohé v nás se jen dobrým zdá,
tomu tvé světlo zbělet dá.
Laskavý vládce Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
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Nápěv PCH28

1. ant. Navěky chci zpívat o Hospodinových

milostech.

Žl 89 (88) Navěky chci zpívat o Hospodinových
milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy
tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ *
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, *
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
Navěky zajistím tvůj rod *
a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“
Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, *
a tvou věrnost shromáždění svatých.
Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, *
kdo z Božích synů se podobá Pánu?
Bůh je strašný ve sboru svatých, *
veliký a hrozný nad všechny kolem sebe.
Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? *
Mocný jsi, Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje.
Ty vládneš nad nezkrotným mořem, *
ty poutáš jeho vzduté vlny.
Tys probodl a rozdupal Rahab, *
svým silným ramenem jsi rozptýlil své nepřátele.
Tvá jsou nebesa, tvá je i země, *
založil jsi svět a vše, co jej plní.
Sever i jih jsi stvořil, *
Tábor a Hermon plesají v tvém jménu.
Tvé rámě je mocné, *
silná je tvá ruka, zdvižena tvá pravice.
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Spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, *
milost a věrnost před tebou kráčejí.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat, *
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
V tvém jménu jásají ustavičně *
a honosí se tvou spravedlností.
Neboť ty jsi leskem jejich moci *
a tvou přízní roste naše síla.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu, *
náš král Svatému Izraele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Nápěv PCH36

2. ant. Kristus, Syn Boží, pochází jako člověk z rodu

Davidova.

Žl 89 (88) Kdysi ve vidění jsi mluvil ke svým

zbožným a řekls: † „Jinochu jsem dal přednost před
bojovníkem, * povýšil jsem vyvoleného z lidu.

Nalezl jsem Davida, svého služebníka, *
pomazal jsem ho svým svatým olejem,
pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje.
Nepřítel ho neoklame, * zvrácený člověk ho nepokoří.
Zničím před ním jeho protivníky *
a pobiji ty, kdo ho nenávidí.
Má věrnost a láska ho budou provázet, *
ve jménu mém zmohutní jeho síla.
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Položím jeho ruku na moře * a na řeky jeho pravici.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, *
můj Bůh a skála mé spásy.
Já pak ho ustanovím prvorozeným synem, *
nejvyšším mezi králi země.
Navěky mu zachovám svou milost, *
má smlouva s ním platit nepřestane.
Dám věčné trvání jeho rodu, *
jeho trůn bude jako věk nebes.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Kristus, Syn Boží, pochází jako člověk
z rodu Davidova.

Nápěv PCH28

3. ant. Přísahal jsem Davidovi, svému služebníku;

jeho potomstvo potrvá navěky.

Žl 89 (88) „Jestliže jeho synové opustí můj zákon *
a nebudou jednat podle mých příkazů,
jestliže poskvrní má ustanovení *
a nezachovají má přikázání:
potrestám metlou jejich nepravost *
a ranami jejich provinění.
Svou milost mu však neodejmu *
a svou věrnost neporuším.
Nezapřu svoji smlouvu, *
výrok svých rtů nepozměním.
Jednou provždy jsem přísahal při své svatosti, *
jistě neselžu Davidovi.
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Jeho potomstvo potrvá navěky, *
jeho trůn bude přede mnou jako slunce,
jako měsíc, který je upevněn navěky, *
věrný svědek na nebi.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Přísahal jsem Davidovi, svému služebníku; jeho
potomstvo potrvá navěky.
Nápěv PCH36

V. Hospodine, tvé slovo osvěcuje,
O. nezkušenému dává moudrost.
(1. čtení)
Nápěv PCH36

O. Kristus je Pán dějin. * Je Otec budoucího věku.
V. Kristus byl dříve než začal čas. * Je Otec budoucího
věku.
(2. čtení)
Nápěv PCH36

O. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli * nebeské
království trpí násilí a násilníci je uchvacují.
V. Dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých
dobách.* Nebeské království trpí násilí a násilníci
je uchvacují.
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Nápěv Ch-VI

1. ant. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě,

Pane, pozvedám svou duši.

Žl 86 (85) Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,
* vždyť jsem ubohý a chudý.
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, *
pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, *
neboť stále k tobě volám.
Obvesel život svého služebníka, *
neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, *
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, *
všimni si hlasu mé snažné prosby.
V den svého soužení k tobě volám, *
ty mě přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, *
nic se nepodobá tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, †
budou se ti klanět, Pane, * a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy, * ty jediný jsi Bůh.
Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé
pravdě, * veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem *
a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mně tvá láska *
a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.
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Bože, povstali proti mně zpupní lidé †
a tlupa násilníků mi ukládá o život, *
neberou na tebe ohled.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, *
váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, †
uděl sílu svému služebníku *
a zachraň syna své služebnice.
Dej mi znamení své přízně, †
ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, *
že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě,
Pane, pozvedám svou duši.
Nápěv Ch-II

2. ant. Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví

pravdu.

Iz 33 Uslyšte, vzdálení, co jsem udělal, *
blízcí, poznejte mou sílu!
Dostali strach hříšníci na Siónu, *
bázeň se zmocnila rouhačů:
„Kdo z vás se může zdržovat u sžírajícího ohně, *
kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?“
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Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, †
kdo pohrdá ziskem z vydírání, *
kdo odmítá brát úplatek.
Ten bude přebývat na výšinách, †
skalní pevnosti budou jeho útočištěm, *
dostane chléb, nevyschne mu voda.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.
3. ant. Jásejte před králem, Hospodinem.

Nápěv Ch-VI

Žl 146 (145) Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, *
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost *
Izraelovu domu;
všechny končiny země uzřely * spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se,
plesejte a hrejte!
Hrejte Hospodinu na citeru, *
na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů, *
jásejte před králem Hospodinem!
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Zahuč, moře a vše, co je naplňuje, *
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama, * hory, spolu zajásejte
před Hospodinem, že přišel, *
že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti *
a národy podle práva.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Pokud žiji, chci chválit Hospodina.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení

Nápěv Ch-I

Antifona k Zachariášovu kantiku:
Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou
svatou smlouvu!
(Zachariášovo kantikum viz str. 5)
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Nešpory
Přesvatý Bože nebeský,
ty jasné pláně blankytu
žhavými zdobíš paprsky,
je barvíš nachem úsvitu.
A čtvrtého dne rozžíháš
sluneční kolo v jeden plam,
pevný řád luně ukládáš
a dráhy bludným kometám.
Bys nočním tmám i světlu dne
vymezil pevné hranice
a znamení dal zřetelné,
kdy nastává nov měsíce.
Zbav lidská srdce každé tmy,
smyj z duše všechny poskvrny,
okovy hříchu uvolni
a břímě viny odval z ní.
To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas. Amen.
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Nápěv G-II

1. ant. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
Žl 126 (125) Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
* byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu *
a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: *
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, *
naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, *
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách, * žnout budou s jásotem.
Vycházejí s pláčem, * když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem * a přinesou své snopy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
Nápěv G-IV

2. ant. Zbuduj nám, Hospodine, náš dům

a chraň naše město.

Žl 127 (128). Když nestaví dům Hospodin, *
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.
Marné je časně vstávat, †
28

dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
Hle, Hospodinovým darem jsou synové, *
odměnou je plod lůna.
Čím jsou bojovníku šípy v ruce, *
tím jsou synové z mladých let.
Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; *
nepřijdou do hanby, když se budou v branách
soudit s protivníky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Zbuduj nám, Hospodine, náš dům
a chraň naše město.
Nápěv G-II

3. ant. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo,

on má ve všem prvenství.

Kol 1 Radostně děkujme Bohu Otci, * že nás
uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
On nás totiž vytrhl z moci temnosti *
a převedl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení * a odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, *
dříve zrozený než celé tvorstvo.
V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, *
svět viditelný i neviditelný:
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ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, †
ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. *
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Kristus je dříve než všechno ostatní *
a všechno trvá v něm.
A on je hlava těla, * to je církve:
on je počátek, † prvorozený mezi vzkříšenými
z mrtvých. * Tak má ve všem prvenství.
Bůh totiž rozhodl, *
aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,
a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo †
jak na nebi, tak na zemi * tím, že jeho krví prolitou
na kříži zjedná pokoj.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo,
on má ve všem prvenství.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení
Nápěv G-IV

Na tebe spoléhám, Hospodine, *
vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
Nezahlazuj mou duši s hříšníky, *
vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
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Na tebe spoléhám, Hospodine, *
vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
Antifona ke kantiku Panny Marie:
Učinil mi veliké věci ten, který je mocný;
jeho jméno je svaté.
(Kantikum Panny Marie viz str. 6)
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čtvrtek
14. července 2022
čtvrtek po 15. neděli v mezidobí
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Modlitba se čtením a ranní chvály
Ohnivé slunce vychází,
nás jímá lítost, stud a žal:
když Boží světlo na nás zří,
nikdo už nesmí hřešit dál.
Ať zaslepenost konečně
ustoupí, neboť dlouhý čas
k propasti z cesty bezpečné
podvodným klamem vedla nás.
To světlo ať dá jasný den
a od všech vin nás očistí.
Nemluvme nic leč pravdu jen
a neosnujme žádných lstí.
Ať proběhne náš dnešek tak,
že nezhřeší rty prolhané,
ni ruce, ani chtivý zrak,
a tělo čisté zůstane.
Ten, jenž vše vidí, z výše zří
a každého dne přísně nám
srdce i skutky prohlíží
od úsvitu až k nočním tmám.
Ať Bohu Otci sláva zní
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
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Nápěv PCH09

1. ant. Hospodine, shlédni z nebe, pohleď na naše pohanění.
Žl 89 (88) Ty jsi zamítl a zavrhl, *
zanevřels na svého pomazaného.
Pohrdl jsi smlouvou svého služebníka, *
jeho korunu znesvětils v prachu.
Pobořils všechny jeho hradby, *
jeho tvrze proměnils v trosky.
Každý, kdo šel kolem, ho oloupil, *
svým sousedům zůstal pro smích.
Povýšil jsi pravici jeho protivníků, *
rozveselils všechny jeho nepřátele.
Otupil jsi ostří jeho meče * a nepomohl jsi mu v boji.
Nechals vyblednout jeho lesk *
a jeho trůn jsi povalil na zem.
Ukrátils dny jeho mladistvé svěžesti, *
zahrnul jsi ho hanbou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hospodine, shlédni z nebe, pohleď na naše pohanění.
Nápěv PCH29

2. ant. Kristus je výhonek z Davidova kořene,

zářivá jitřní hvězda.

Žl 89 (88) Jak dlouho, Hospodine? † Chceš se stále
skrývat? * Bude tvůj hněv hořet jak oheň?
Uvaž, jak krátký mám život, *
jak pomíjivé stvořils všechny lidi!
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Žije někdo, kdo by neuzřel smrti? *
Kdo by se zachránil z moci podsvětí?
Kde jsou, Pane, tvé bývalé milosti, *
které jsi přísahal Davidovi při své věrnosti?
Pamatuj, Pane, na potupu svých služebníků, *
nosím v klíně všechna nepřátelství národů,
jimiž tupí, Hospodine, tvoji nepřátelé, *
jimiž tupí jednání tvého pomazaného.
Požehnán buď Hospodin navěky! * Staň se! Staň se!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Kristus je výhonek z Davidova kořene,
zářivá jitřní hvězda.
Nápěv PCH09

3. ant. Naše léta jsou jako tráva, která vadne, jen ty,

Bože, zůstáváš navěky.

Žl 90 (89) Pane, tys nám býval útočištěm *
od pokolení do pokolení!
Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, *
od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Rozkazem vracíš člověka v prach *
a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“
Neboť tisíc let je v tvých očích † jako včerejší den,
který minul, * a jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, *
podobají se pučící trávě:
Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.
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Hyneme vskutku pro tvůj hněv, *
děsíme se pro tvé rozhořčení.
Položils před sebe naše viny, *
naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, *
jako vzdech jsme dokončili svá léta.
Našich let bývá úhrnem sedmdesát, *
u toho, kdo je při síle, osmdesát.
Většina jich je lopota a trýzeň, *
neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.
Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bojí tvé nevole?
Nauč nás počítat naše dny, *
ať dojdeme k moudrosti srdce.
Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? *
Slituj se nad svými služebníky!
Nasyť nás brzy svou slitovností, *
ať jásáme a radujeme se po celý život!
Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, *
za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, *
tvá sláva jejich synům.
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, †
dej zdar práci našich rukou, *
dej zdar práci našich rukou!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Naše léta jsou jako tráva, která vadne, jen ty,
Bože, zůstáváš navěky.
37

V. U tebe, Hospodine, je pramen života,
O. v tvé záři vidíme světlo.

Nápěv PCH29

(1. čtení)
Nápěv PCH29

O. Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze
spánku. * Nyní je nám spása blíže než tehdy, když
jsme uvěřili.
V. Čas je krátký. * Nyní je nám spása blíže než tehdy,
když jsme uvěřili.
(2. čtení)
Nápěv PCH29

O. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. *
Viděli jsme jeho slávu.
V. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově,
nám o něm podal zprávu.* Viděli jsme jeho slávu.


 
Nápěv Ch-I

1. ant. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
Žl 87 Hospodin miluje, co založil na svatých horách, *
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova sídla.
Slavné věci se o tobě vypravují, * město Boží!
Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, †
ba i Filištínsko, Tyrus s Etiopií; * i ti se tam narodili.
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O Siónu se řekne: „Jeden jako druhý se v něm narodil,
* sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“
Hospodin zapíše do knihy národů: *
„Tito se tam narodili.“
Při tanci budou zpívat: *
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
Nápěv Ch-VIII

2. ant. Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
Iz 40 Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, *
jeho rámě mu dává vládu.
Hle, u sebe má svou mzdu * a před sebou má svůj zisk.
Jako pastýř pase své stádo, *
svým ramenem shromažďuje beránky,
ve svém klínu je nese, * březí ovce šetrně vede.
Kdo hrstí změřil vody * a určil pídí rozměry nebe,
kdo nabral do odměrky prach země, †
zvážil závažím hory * a na vahách pahorky?
Kdo řídil Hospodinova ducha? *
Kdo ho poučil svou radou?
S kým se radil, aby mu dal rozum, *
aby ho poučil o stezce práva,
kdo se s ním sdílel o vědění *
a ukázal mu cestu moudrosti?
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Hle, národy jsou jako krůpěj na okovu, †
za prášek na vahách se mohou považovat; *
hle, ostrovy váží jak smítko.
Libanon nestačí na rozdělání ohně, *
je málo jeho zvěře na žertvu.
Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly, *
nemá je za nic, jen za prázdnotu!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
Nápěv Ch-VII

3. ant. Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se

mu na jeho svaté hoře.

Žl 99(98) Hospodin kraluje: třesou se národy; *
trůní nad cheruby: chvěje se země.
Hospodin na Siónu je veliký *
a nade všemi národy vyvýšený.
Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, * neboť je svaté.
Pevně vládne ten, kdo miluje právo: †
tys určil, co je správné, *
právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha, †
klaňte se u podnože jeho nohou, * neboť je svatá.
Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími †
a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno: *
vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.
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Mluvíval k nim v oblačném sloupu, †
slýchali jeho příkazy, * zákon, který jim dal.
Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel, †
Bože, byls k nim milostivý, *
ale také jsi trestal jejich přestupky.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha, †
klaňte se na jeho svaté hoře, *
neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se
mu na jeho svaté hoře.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení

Nápěv Ch-I

Antifona k Zachariášovu kantiku:
Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě;
on nás vysvobodí z rukou našich nepřátel!
(Zachariášovo kantikum viz str. 5)
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Nešpory
Slunce, jež zvolna zapadá,
loučí se s moři, horami
i s poli a jim nechává
slib zítřejšího svítání.
Nad důmyslem tvým, Tvůrce náš,
lidský duch jat je údivem,
vždyť světu zákon ukládáš,
jak střídat se má noc i den.
Když ponenáhlu opřádá
celou zem hustá příze tmy,
ruch denních prací ustává
a vrací se klid toužebný.
Nadějí pevnou, vírou svou
nás blaží tvého Slova jas,
ono je slávou Otcovou
od věků po veškerý čas.
Toť Slunce, jehož blahý svit
od věků plá a nehasne,
zem zalita jím touží být,
jím skví se nebe přešťastné.
Dej, ať jsme jednou světlem tím,
náš Otče, věčně blaženi,
ať Synu s Duchem vznešeným
i tobě nová píseň zní. Amen.
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Nápěv G-II

1. ant. Tvoji svatí, Bože, ať radostně jásají v branách

tvého příbytku.

Žl 132 (131) Pamatuj, Hospodine, na Davida, *
na veškerou jeho starostlivost,
jak přísahal Hospodinu, *
sliboval Mocnému Jakubovu:
„Nevkročím do svého obytného domu, *
nevstoupím na své připravené lůžko,
nepopřeji spánku svým očím, *
svým víčkům odpočinku,
dokud nenaleznu místo pro Hospodina, *
příbytek Mocnému Jakubovu.“
Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, *
nalezli jsme ji na polích Jaaru.
Vejděme do jeho příbytku, *
klaňme se u podnože jeho nohou.
Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku *
ty i tvá vznešená archa!
Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost *
a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
Pro Davida, svého služebníka, *
neodmítej tvář svého pomazaného!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Tvoji svatí, Bože, ať radostně jásají v branách
tvého příbytku.
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Nápěv G-VI

2. ant. Hospodin si vyvolil Sión za své sídlo.
Žl 132 (131) Přísahal Hospodin Davidovi *
s věrností, kterou neporuší:
„Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.
Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, *
na mé příkazy, kterým je naučím,
též jejich synové navěky *
budou sedět na tvém trůně!“
Neboť Hospodin si vyvolil Sión, *
přál si ho mít za své sídlo:
„To je můj příbytek navěky, *
zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
Jeho pokrmy štědře požehnám, *
jeho chudé nasytím chlebem.
Jeho kněze obléknu v spásu, *
jeho zbožní se jásotem rozjásají.
Zde dám vyrašit rohu Davidovu, *
rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
Jeho nepřátele obléknu v hanbu, *
ale na něm zazáří má koruna.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hospodin si vyvolil Sión za své sídlo.
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Nápěv G-II

3. ant. Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu;

budou mu sloužit všechny národy.

Zj 11 Děkujeme ti, Pane, Bože vševládný, *
který jsi a který jsi byl,
žes převzal svou velikou moc * a ujal ses vlády.
Pohané se rozzuřili, *
ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé:
dát odměnu tvým služebníkům prorokům a věřícím *
a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým;
a zahubit ty, * kdo hubili zemi.
,Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda
našemu Bohu * a panování jeho Pomazanému,
neboť byl svržen žalobník našich bratří, * který na ně
žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví *
a slovem svého svědectví,
protože nemilovali svůj život natolik, *
že by se zalekli smrti.
Proto se veselte, nebesa * a vy, kteří v nich přebýváte!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu; budou
mu sloužit všechny národy.
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(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení
Nápěv G-VI

Hospodin pomáhá svému lidu, * živí nás jadrnou
pšenicí.
Medem ze skály nás sytí, * živí nás jadrnou pšenicí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Hospodin pomáhá svému lidu, *
živí nás jadrnou pšenicí.
Antifona ke kantiku Panny Marie:
Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
(Kantikum Panny Marie viz str. 6)
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pátek
15. července 2022
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
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Modlitba se čtením a ranní chvály
Nebeská slávo odvěká,
naděje blahá člověka,
ty, Synu Otcův jediný,
nejčistší Pannou zrozený.
Vzbuzeným podej ruku svou,
ať vstanou s myslí střízlivou
a ta ať chválu tobě vzdá,
děkovnou píseň zazpívá.
Třpytí se vyšlá jitřenka,
o světle nese poselství.
Rozpadají se noční tmy,
osvěť nás světlem nebeským.
Ten jas ať v nitru svítí nám,
nenechá místo temnotám,
ať neustále během dne
uchová srdce čistotné.
Ať víra prvně žádaná,
v srdci je zakořeněná.
S ní ať se těší naděje
a nade vším ať láska je.
Laskavý vládce Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
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Nápěv PCH09

1. ant. Unaven jsem již voláním, oči mi zeslábly,

když vyhlížím svého Boha.

Žl 69 (68) Zachraň mě, Bože, *
neboť vody mi sahají až k hrdlu.
Zapadl jsem do hlubokého bahna *
a nemám, oč bych se opřel nohou;
dostal jsem se do hluboké vody *
a proud mě zaplavuje.
Unaven jsem již voláním, * hrdlo mi ochraptělo;
oči mi zeslábly, * když vyhlížím svého Boha.
Více než mám vlasů na hlavě, *
je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
silnější než mé kosti jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny. *
Co jsem neuloupil, to mám vrátit?
Bože, ty znáš mou pošetilost, *
mé poklesky nejsou před tebou skryty.
Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v tebe,
* Pane, Hospodine zástupů,
nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe, *
Bože Izraele!
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, *
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem, *
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, *
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
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Postem jsem zkrušil svou duši, *
i to mi bylo na potupu.
Místo šatů jsem si oblékl žínici *
a byl jsem jim k smíchu.
Tlachají o mně ti, kteří sedí u brány, *
posměšně o mně zpívají opilci.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Unaven jsem již voláním, oči mi zeslábly,
když vyhlížím svého Boha.
Nápěv PCH29

2. ant. Do pokrmu mi dali žluč a v žízni mě napojili

octem.

Žl 69 (68) Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k
tobě * v čas milosti, Bože!
Vyslyš mě ve své veliké lásce, * věrně mi pomoz!
Vyprosť mě z bahna, abych neutonul, † vysvoboď mě od
těch, kteří mě nenávidí, * vytáhni mě z hluboké vody!
Ať mě nezaplaví vodní příboj, † ať mě nepohltí hlubina, *
ať propast nade mnou nezavře jícen!
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, *
obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Neskrývej svou tvář před svým služebníkem; *
vždyť jsem v úzkostech, rychle mě vyslyš!
Přibliž se ke mně, vysvoboď mě, *
kvůli mým nepřátelům mě zachraň!
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Ty znáš mou potupu, hanbu a zneuctění, *
před tebou jsou všichni moji protivníci.
Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu, † čekal
jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl, *
čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem
nenašel.
Do pokrmu mi dali žluč * a v žízni mě napojili octem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Do pokrmu mi dali žluč a v žízni mě napojili octem.
Nápěv PCH09

3. ant. Hledejte Boha, a budete se radovat.
Žl 69 (68) Já jsem ubohý a plný bolesti, *
ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno, *
velebit je budu zpěvem chvály.
To bude Hospodinu milejší než obětovat býka, *
než obětovat dobytče s kopyty a rohy.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; *
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky, *
nepohrdá svými vězni.
Nechť ho chválí nebe a země, *
moře a vše, co se v nich hýbe.
Neboť Bůh pomůže Siónu † a vystaví judská města: *
budou tam bydlit a obsadí je.
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Zdědí je potomci jeho služebníků, *
budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hledejte Boha, a budete se radovat.
V. Ukaž mi své cesty, Hospodine,
O. pouč nás o svých stezkách.

Nápěv PCH29

(1. čtení)
Nápěv PCH29

O. Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné
míry Kristových útrap. * Má z toho prospěch jeho
tělo, to je církev.
V. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. * Má z toho
prospěch jeho tělo, to je církev.
(2. čtení)
Nápěv PCH29

O. Nejsme ze světa, jako ani Kristus není ze světa. *
Kéž jsme posvěceni v pravdě.
V. Žijme v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že Otec
poslal Syna. * Kéž jsme posvěceni v pravdě.
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Nápěv Ch-I

1. ant. Proti tobě jsem se prohřešil, Bože; smiluj se nade

mnou.

Žl 63 Smiluj se nade mnou, Bože, pro své
milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď mou
nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu *
a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, *
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, *
spáchal jsem, co je před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, *
že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsem se narodil *
a v hříchu mě počala má matka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, *
ve skrytu mě učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, *
umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, *
ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od mých hříchů *
a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! *
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře *
a neodnímej mi svého svatého ducha.
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Vrať mi radost ze své ochrany *
a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám *
a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev,
Bože, můj spasiteli, *
ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, *
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, *
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, *
znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech,
v celopalech i žertvách, * na oltář ti budou klást býčky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Proti tobě jsem se prohřešil, Bože;
smiluj se nade mnou.
Nápěv Ch-VIII

2. ant. Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě,

Hospodine.

Jer 14 Roňte slzy, mé oči, * ve dne v noci bez ustání,
neboť velikou pohromou zničena je panna,
dcera mého lidu, * nezhojitelnou ranou.
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Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem; *
vejdu-li do města, hle – zmoření hladem.
Prorok i kněz jsou vlečeni * do neznámé země.
Zavrhl jsi zcela Judu * či zošklivila si tvá duše Sión?
Proč nás tedy biješ * nezhojitelnou ranou?
Čekáme blaho – nic dobrého však nepřichází; *
čekáme čas uzdravení, a hle – zděšení!
Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti †
i nepravosti svých otců, * že jsme zhřešili proti tobě.
Nedávej nás v potupu pro své jméno, †
nevydávej v pohanu svůj slavný trůn; *
rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě,
Hospodine.
Nápěv Ch-VII

3. ant. Hospodin je Bůh; my jsme jeho lid a stádce jeho

pastvy.

Žl 100(99) Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Plesejte Hospodinu, všechny země, †
služte Hospodinu s radostí, *
vstupte před něho s jásotem!
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Uznejte, že Hospodin je Bůh, †
on nás učinil, a my mu náležíme, *
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Vstupte do jeho bran s díkem, †
do jeho nádvoří s chvalozpěvem, *
slavte ho, žehnejte jeho jménu!
Neboť Hospodin je dobrý, †
jeho milosrdenství je věčné, *
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hospodin je Bůh; my jsme jeho lid a stádce
jeho pastvy.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení

Nápěv Ch-I

Antifona k Zachariášovu kantiku:
Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.
(Zachariášovo kantikum viz str. 5)
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Nešpory
Jedenáct hodin od rána
přešlo a večer nastává.
Ať nyní naším nitrem zní
děkovná píseň večerní.
Je denní úkol dokonán,
k němuž nás najals, Kriste, sám:
dělníky na své vinici
odměň tak, jak nám slíbil jsi.
Dej, ať mzda tebou slíbená,
budoucí naše odměna,
nás povzbuzuje při práci
a po ní síly navrací.
Laskavý vládce Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
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Nápěv G-II

1. ant. Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
Žl 135 (134) Chvalte jméno Hospodinovo; *
chvalte, Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě, *
v nádvořích domu našeho Boha.
Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, *
opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, *
Izraele za svůj majetek.
Vždyť já vím: velký je Hospodin *
a náš Pán je nade všemi bohy.
Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, *
v moři i ve všech hlubinách vod.
Přivádí mraky od končin země, † blesky vyvolává déšť, *
ze svých komor vyvádí větry.
Pobil egyptské prvorozence, * lidi i dobytek.
Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, *
na faraona a na všechny jeho služebníky.
Potřel mnohé národy * a zabil mocné krále:
Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, *
a všechny krále kananejské.
Jejich zemi dal do majetku, *
do majetku Izraeli, svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
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2. ant. Dome Izraelův, velebte Hospodina;

Nápěv G-VI

opěvujte jeho jméno.

Žl 135 (134) Hospodine, tvé jméno trvá navěky, *
Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.
Neboť Hospodin brání svůj národ *
a smilovává se nad svými služebníky.
Modly pohanů jsou stříbro a zlato, * díla lidských rukou.
Mají ústa, ale nemluví, * mají oči, ale nevidí.
Mají uši, ale neslyší, * a není dechu v jejich ústech.
Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, *
každý, kdo v ně doufá.
Dome Izraelův, velebte Hospodina, *
dome Árónův, velebte Hospodina,
dome Leviho, velebte Hospodina, *
vy, kteří se bojíte Hospodina, velebte Hospodina!
Buď veleben Hospodin ze Siónu, *
on přebývá v Jeruzalémě.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Dome Izraelův, velebte Hospodina;
opěvujte jeho jméno.
Nápěv G-II

3. ant. Všechny národy přijdou, Pane,

a budou se před tebou klanět.
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Zj 15 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, * králi národů!
Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Všechny národy přijdou, Pane,
a budou se před tebou klanět.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení
Nápěv G-VI

Kristus nás miluje, * a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce *
a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Kristus nás miluje, *a obmyl nás od našich hříchů
svou krví.

Antifona ke kantiku Panny Marie:
Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své
milosrdenství.
(Kantikum Panny Marie viz str. 6)
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sobota
16. července 2022
sobota po 15. neděli v mezidobí
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Modlitba se čtením a ranní chvály
Odvěký Tvůrce věcí všech,
jenž řídíš dnů i nocí běh,
tys dobám dobu vyměřil,
bys tíhu nudy omezil.
Již ozývá se hlásný dne,
bdělý i ve tmě bezedné,
On, světlo chodců v temnotách,
shrnuje noci temný háv.
Jitřenka probuzena jím
z oblohy smetá temnot stín
a všechna cháska ničemná
z míst činu prchá do temna.
Tu lodník sbírá síly své,
utichá moře bouřlivé,
i skála Církve zpěvem tím
dojata zbaví se svých vin.
Svým světlem smysly pronikni
a z mysli vypuď plané sny,
ať náš hlas ti zní nejdříve
a každý slib ti plníme.
Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Nápěv PCH38

1. ant. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,

jeho milosrdenství trvá navěky.

Žl 107(106) Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, *
jeho milosrdenství trvá navěky.
Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, *
ti, které vykoupil z nepřátelské moci,
které shromáždil ze zemí, *
od východu a od západu, ze severu a z jihu.
Bloudili na stepi, po pustině, *
nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.
Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu, *
a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
Vedl je pravou cestou, *
aby došli do města, kde by mohli bydlet.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, *
za jeho divy k dobru lidí,
neboť žíznivou duši ukojil, *
hladovou duši naplnil dobrými věcmi.
Seděli v hlubokých temnotách, *
spoutáni železem a strastí,
neboť se vzepřeli Božím příkazům, *
pohrdli úradkem nejvyššího.
Proto jim pokořil srdce útrapou, *
potáceli se, ale nikdo jim nepomohl.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu, *
a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
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Vyvedl je z hlubokých temnot * a roztrhl jejich pouta.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, *
za jeho divy k dobru lidí,
neboť vylomil bronzové brány * a železné závory rozbil.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nápěv PCH36

2. ant. Ve své tísni volejte k Hospodinu, a on vás

vysvobodí.

Žl 107(106) Chřadli pro svou nepravost *
a souženi byli pro své viny;
z duše se jim zhnusil každý pokrm *
a přiblížili se až k branám smrti.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu, *
a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
Poslal své slovo a uzdravil je, *
zachránil je ze záhuby.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, *
za jeho divy k dobru lidí.
Nechť podají děkovné oběti, *
nechť vypravují s jásotem o jeho skutcích.
Pustili se po lodích na moře, *
sháněli obchody po širých vodách.
Viděli Hospodinova díla * a na širém moři jeho divy.
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Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr, *
který do výše vzdouval vlny.
Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí, *
jejich duše se třásla v nebezpečí.
Potáceli se, vrávorali jak opilí, *
veškerá jejich zručnost byla v koncích.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu, *
a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
Uklidnil bouři v tichý vánek, *
a utišily se mořské vlny.
Radovali se, že se uklidnily, *
a dovedl je do vytouženého přístavu.
Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, *
za jeho divy k dobru lidí;
nechť ho oslavují v shromáždění lidu, *
nechť ho velebí ve sboru starších.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Ve své tísni volejte k Hospodinu,
a on vás vysvobodí.
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Nápěv PCH38

3. ant. Spravedliví vidí Hospodinovy divy a radují se,

poznávají jeho lásku.

Žl 107(106) Změnil řeky v pustinu *
a prameny vod ve vyprahlou zemi,
plodný kraj v solnou step * pro zlobu jeho obyvatel.
Změnil poušť ve vodní pláň, *
vyprahlou zemi v prameny vod.
Usadil tam hladové * a vystavěli si město k přebývání.
Oseli pole, založili vinice, * domohli se hojné úrody.
Požehnal jim, a velmi se rozmnožili, *
nezmenšil počet jejich dobytka.
Avšak ubylo jich, dostali se do bídy *
tlakem neštěstí a útrapami.
Ale ten, který vylévá potupu na knížata *
a dává jim bloudit schůdnou pouští,
pozdvihl chudáka z bídy *
a rodiny rozmnožil jako stáda.
Vidí to spravedliví a radují se, *
každá zloba zavře svá ústa.
Kdo je moudrý, aby to sledoval, *
kdo pochopí Hospodinovu lásku?
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Spravedliví vidí Hospodinovy divy a radují se,
poznávají jeho lásku.
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Nápěv PCH36

V. Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes,
O. tvoje věrnost až k oblakům.
(1. čtení)

Nápěv PCH36

O. Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, * potečou
proudy vod z jeho nitra.
V. Kdo ve mně uvěří, toho budou provázet znamení ,
* potečou proudy vod z jeho nitra.
(2. čtení)
Nápěv PCH36

O. Jako poslední nepřítel bude zničena smrt. * Aby
byl Bůh všechno ve všem.
V. Sám Syn se podřídí tomu, který mu všechno
podřídil, * aby byl Bůh všechno ve všem.


 
Nápěv Ch-V

1. ant. Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou

správné.

Žl 119 (118) Volám z celého srdce: vyslyš mě,
Hospodine, * tvé příkazy chci zachovávat.
Volám k tobě: zachraň mě, * a budu plnit tvá přikázání.
Přicházím na úsvitě a o pomoc volám, *
spoléhám na tvá slova.
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Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, *
abych rozjímal o tvém výroku.
Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine,
* a dej mi život podle svého rozhodnutí!
Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, *
daleko jsou od tvého zákona.
Blízko jsi, Hospodine, *
a všechny tvé předpisy jsou věrné.
Již dlouho vím z tvých přikázání, *
žes je ustanovil na věčné časy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty
jsou správné.
Nápěv Ch-II

2. ant. Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost, ať se mnou

pracuje.

Mdr 9 Bože otců a milosrdný Pane, *
ty jsi udělal všechno svým slovem
a svou moudrostí jsi stvořil člověka, *
aby vládl nad tvorstvem, jež od tebe vzešlo,
aby svatě a spravedlivě řídil svět *
a s upřímnou myslí vykonával vládu:
dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, *
a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
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Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, †
člověk křehký, s kratičkým žitím, *
který těžko chápe, co je právo a zákon.
Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, *
bez tvé moudrosti by nestál za nic.
S tebou je moudrost, která zná tvá díla, *
která byla přítomna, když jsi stvořil svět,
která ví, co je ti milé, *
co je správné podle tvých přikázání.
Sešli ji ze svatých nebes *
a od svého slavného trůnu ji pošli,
aby mně pomáhala a se mnou pracovala, *
abych poznal, co je ti milé.
Neboť ona vše zná a chápe † a povede mě rozvážně
v mém díle * a ochrání mě svou září.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Ať mi pomáhá, Bože, tvá moudrost,
ať se mnou pracuje.
Nápěv Ch-V

3. ant. Hospodinova věrnost trvá navěky.
Žl 117 Chvalte Hospodina, všichni lidé, *
oslavujte ho, všechny národy,
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství *
a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
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jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hospodinova věrnost trvá navěky.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení

Nápěv Ch-I

Antifona k Zachariášovu kantiku:
Hospodine, buď světlem pro ty, kdo žijí v temnotě
a v stínu smrti!
(Zachariášovo kantikum viz str. 5)
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neděle
17. července 2022
16. neděle v mezidobí
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První nešpory
Ty, Tvůrce všeho, Bože náš,
svět řídíš a náš každý den
v nádheru světla oblékáš
a v noci dáváš blahý sen.
Aby klid údům znaveným
pro další práci sílu dal,
vlil svěžest myslím zemdleným,
utišil pláč a každý žal.
My s díky za den skončený
na prahu noci prosíme
a chválíme tě písněmi:
nám pomoz, i když hříšní jsme.
Kéž smí tě srdce opěvat,
radostný hlas tě velebit,
nejčistší láska milovat,
střízlivá mysl tebe ctít.
Až převezme tma bezedná
po skončeném dni všechnu moc,
kéž víra temnot nepozná,
ať vírou rozjasní se noc.
To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,
jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v každý čas. Amen.
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Nápěv G-II

1. ant. Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
Žl 122 (121) Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy * v tvých branách, Jeruzaléme!
Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil
Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce, * stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost ve tvých palácích!
Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj
v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
Nápěv G-IV

2. ant. Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na

Pána.

Žl 130 (129) Z hlubin volám k tobě, Hospodine, *
Pane, vyslyš můj hlas!
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Tvůj sluch ať je nakloněn * k mé snažné prosbě!
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, *
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, *
abychom ti mohli v úctě sloužit.
Doufám v Hospodina, * duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání.
Více než stráže na svítání *
ať čeká Izrael na Hospodina,
neboť u Hospodina je slitování, *
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele * ze všech jeho provinění.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Od časného rána až do noční tmy
čeká má duše na Pána.
Nápěv G-II

3. ant. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno

na nebi i na zemi, aleluja.

Flp 2 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal na sebe přirozenost
služebníka * a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, † ponížil se a byl poslušný
až k smrti, * a to k smrti na kříži.
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Proto ho také Bůh povýšil *
a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno *
na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
Ježíš Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé
koleno na nebi i na zemi, aleluja.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení
Nápěv G-IV

Od východu slunce až do jeho západu *
ať je chváleno Hospodinovo jméno.
Nebesa vypravují o Boží slávě, *
ať je chváleno Hospodinovo jméno.

Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.

Od východu slunce až do jeho západu *
ať je chváleno Hospodinovo jméno.
Antifona ke kantiku Panny Marie:
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu
žena, jménem Marta. (Kantikum Panny Marie str. 6)
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Vigilie
V tomto dni, prvním ze všech dní,
v němž povstal náš svět stvořený,
Tvůrce, když smrt zlou přemohl,
pout zbavil nás, vstal ze hrobu.
Odhoďme všechnu malátnost,
čerstvěji z lůžka vstávejme,
už v noci Boží laskavost,
jak radí prorok, vzývejme.
Ať slyší náš hlas prosící,
nás podepře svou pravicí
a z hříchů až nás očistí,
ať v sídlech svých nás umístí.
Ať štědře nás tam odmění,
že v této svaté chvíli dne
jej velebíme písněmi,
ač odpočívat měli jsme.
Ať sláva Bohu Otci zní,
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Ant. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo

smí stát na jeho svatém místě?

Žl 1 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, †

nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, *
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

ale má zalíbení v Hospodinově zákoně *
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
* ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: *
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Proto neobstojí bezbožní na soudu *
ani hříšní ve shromáždění spravedlivých,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, *
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
2. Ant. Velebte, národy, našeho Boha! On dal život naší

duši.

Žl 50 (49) Proč se pohané bouří, *
proč národy strojí marné plány?
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Pozdvihují se pozemští králové † a vladaři se spolu
umlouvají * proti Hospodinu a jeho Pomazanému.
„Rozlámejme jejich okovy * a odhoďme jejich pouta!“
Směje se ten, který na nebesích trůní, *
jsou Pánu k smíchu.
Potom k nim rozhorlen mluví, * děsí je svým hněvem;
„Já jsem přece ustanovil svého krále *
na Siónu, na své svaté hoře!“
Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí, † Pán mi řekl:
„Ty jsi můj syn, * já jsem tě dnes zplodil.
Požádej mě, a dám ti v majetek národy, *
do vlastnictví končiny země.
Můžeš je roztlouci železným prutem, *
jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“
Nuže, králové, pochopte! * Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte Hospodinu, *
s chvěním ho poslouchejte,
aby se nerozhněval k vaší zhoubě, *
protože jeho hněv se roznítí rychle.
Blaze všem, * kdo se k němu uchylují!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Velebte, národy, našeho Boha! On dal život naší
duši, aleluja.

78

3. Ant. Slyšte, všichni bohabojní, co prokázal Bůh mé

duši, aleluja.

Žl 3 Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují! *
Mnoho jich na mě dotírá!
Mnoho jich o mně říká: * „Ani Bůh mu nepomůže!“
Ty však, Hospodine, jsi můj štít, *
jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
Hlasitě jsem volal k Hospodinu, *
vyslyšel mě ze své svaté hory.
Klidně jsem ulehl a usnul. *
Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
Nezaleknu se ani tisíců, * kteří mě obkličují.
Povstaň, Hospodine, * můj Bože, zachraň mě!
Všem mým protivníkům jsi rozbil čelisti, *
bezbožníkům jsi vyrazil zuby!
U Hospodina je spása: *
Na tvém lidu ať spočine tvé požehnání!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Slyšte, všichni bohabojní, co prokázal Bůh mé
duši, aleluja.
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(1. čtení)
Nápěv Ch-VIII

O. Prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo
mě milují a zachovávají mé příkazy. * Já Hospodin,
tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý.
V. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého
pokolení těch, kdo mě nenávidí * Já Hospodin, tvůj
Bůh, jsem Bůh žárlivý.
(2. čtení)
Nápěv Ch-VIII

O. Vy všichni, pokřtění v Krista, † oblékli jste se
v Krista. * Nežijeme podle těla, ale podle Ducha.
V. Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme
pro Pána. * Nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

Nápěv Ch-IV

Iz 33 Hospodine, buď nám milostiv, *
na tebe jsme čekali!
Buď naším ramenem každého jitra *
i naší spásou v době tísně!
Před mocným rachotem utekly národy, *
když jsi povstal, rozptýlily se kmeny.
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Vznešený je Hospodin, neboť přebývá na výsosti, *
naplňuje Sión právem a spravedlností.
Budeš (prožívat) klidné doby: † bohatstvím,
které dává záchranu, je moudrost a poznání, *
bázeň před Hospodinem, to je poklad jeho.
Poslové pokoje hořce naříkají. *
Opuštěné jsou cesty, nevidět chodce.
Zrušil smlouvu, pohrdl svědky, * na nikoho nedbal.
„Nyní povstanu,“ praví Hospodin, *
„nyní se zdvihnu, nyní se vzchopím.“
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Iz 33 Uslyšte, vzdálení, co jsem udělal, *
blízcí, poznejte mou sílu!
Dostali strach hříšníci na Siónu, *
bázeň se zmocnila rouhačů:
„Kdo z vás se může zdržovat u sžírajícího ohně, *
kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?“
Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, †
kdo pohrdá ziskem z vydírání, *
kdo odmítá brát úplatek.
Ten bude přebývat na výšinách, †
skalní pevnosti budou jeho útočištěm, *
dostane chléb, nevyschne mu voda.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
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Sir 36 Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, *
nad Izraelem, kterého jsi nazval svým prvorozeným.
Slituj se nad svým svatým městem, *
nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
Naplň Sión svou velebností *
a svatý chrám svou slávou.
Vydej svědectví prvotinám svého stvoření *
a splň proroctví proslovená v tvém jméně.
Odměň ty, kdo v tebe doufají, *
tvoji proroci ať se ukáží jako spolehliví.
Vyslyš, Pane, prosbu svých služebníků *
podle požehnání, jímž Áron žehnal tvůj národ.
Ať vědí všichni v každém koutu země, *
že jsi Pán, věčný Bůh.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Hospodine, buď nám milostiv, buď naší spásou
v době tísně.
(Evangelium)
(Te Deum viz str. 8)
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Kompletář po 1. nešporách

Na sklonku dne tě upřímně,
Tvůrce všech věcí prosíme,
s tou laskavostí, jíž jsi znám,
stůj při nás v noci a nás chraň.
Jen o tobě ať srdce sní,
ať ve snu cítí, že s ním jsi,
aby hned, jak se rozední,
znělo tvou chválou nejčistší.
V žití nám pevné zdraví dej,
v nás oheň lásky rozehřej,
ať temnou noc a také nás
rozjasní tvého světla jas.
To, Otče mocný nejvýše,
dej skrze Krista Ježíše,
s nímž a se Svatým Duchem též
po všechny věky kraluješ. Amen.

83

Nápěv Ch-I

1. ant. Smiluj se nade mnou, Bože, a slyš mou prosbu.
Žl 4 Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když
volám, † tys mě v soužení vysvobodil, *
smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? *
Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po
lži?
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; *
Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte
ve svém srdci a buďte klidní!
Spravedlivé oběti přinášejte *
a důvěřujte v Hospodina!
Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ *
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Do mého srdce jsi vložil větší radost, *
než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.
Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyť ty sám,
Hospodine, dáváš mi přebývat v bezpečí!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Smiluj se nade mnou, Bože, a slyš mou prosbu.
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Nápěv Ch-II

2. ant. V nočních hodinách velebte Hospodina.
Žl 134 (133) Nuže, velebte Hospodina, *
všichni Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě *
v nočních hodinách.
Zvedněte ruce ke svatyni * a velebte Hospodina!
Požehnej ti Hospodin ze Siónu, *
neboť on učinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. V nočních hodinách velebte Hospodina.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení
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Nápěv Ch-VIII

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme,

abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme,
abychom odpočívali v pokoji.
Lk 2 Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
a k slávě tvého izraelského lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme,
abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme,
abychom odpočívali v pokoji.
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Invitatorium a ranní chvály

Ant. k žalmu 95

Otcovy slávy výblesku,
ze světla světlo proudící,
zář světla jsi, zdroj paprsků
a den dny osvěcující.
Ty, slunce světla pravého,
přijď s tváří jasem planoucí
a oheň Ducha Svatého
nám zvlažnělým vlej do srdcí.
Teď prosme Otce v písních svých,
Otce přemocné milosti,
jej, Otce slávy v nebesích:
zbav nás vší nepočestnosti.
Ovládej mysl a veď ji,
ať čistotou se tělo skví,
ať víra plane mocněji
netknuta jedem bludařství.
87

Náš pokrm ať je Boží Syn
a víra buď nám nápojem,
vínem Ducha vždy střízlivým
se občerstvujme v srdci svém.
Kéž dnešek šťastně proběhne:
ať stud se jitrem zardívá,
ať víra žhne jak poledne
a soumrak v mysl nesplývá.
Jitřenka k nám jde s úsvitem:
s ní přijdi v jasu záplavě
k nám, Synu, celý v Otci svém,
a Otče, celý ve Slově. Amen.
Nápěv Ch-I

1. ant. Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství

trvá navěky, aleluja.

Žl 118 (117) Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, *
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: *
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řekne dům Árónův: *
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: *
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
V soužení jsem volal Hospodina, *
Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
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Hospodin je se mnou, nebojím se, *
co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, *
a já vítězně shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu *
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu *
než důvěřovat v mocné.
Všichni pohané mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Odevšad mě obklíčili, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní, *
avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi
pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně zasáhla, †
Hospodinova pravice mě pozvedla, *
Hospodinova pravice mocně zasáhla.
Nezemřu, ale budu žít *
a vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti.
Otevřte mně brány spravedlnosti, *
vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou.
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Kámen, který stavitelé zavrhli, *
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo, *
je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin, *
jásejme a radujme se z něho!
Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. *
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod
s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, *
jeho milosrdenství trvá navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství
trvá navěky, aleluja.
Nápěv Ch-VIII

2. ant. Aleluja. Všechna díla Páně, velebte Pána,

aleluja.

Dan 3 Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, *
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno *
a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě *
a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
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Požehnaný jsi ty na svém královském trůně *
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš
na cherubech, *
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes *
a velebený a plný slávy navěky.
Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Aleluja. Všechna díla Páně, velebte Pána, aleluja.
Nápěv Ch-VII

3. ant. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina,

aleluja.

Žl 150 Chvalte Hospodina v jeho svatyni, *
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla, *
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
Chvalte ho hlaholem trouby, *
chvalte ho harfou a citerou!
Chvalte ho bubnem a tancem, *
chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!
Chvalte ho zvučnými cimbály, †
chvalte ho cimbály hlučnými! *
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!
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Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.
Ant. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina, aleluja.
(Krátké čtení)
Zpěv po krátkém čtení

Nápěv Ch-I

Antifona k Zachariášovu kantiku:
Marie se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč.
(Zachariášovo kantikum viz str. 5)

92

Nápěvy Petra Chaloupského jsou volně dostupné
na webu http://chaloupsky.op.cz/. Mohou být volně
použity při slavení liturgie v chrámech.
Chorální nápěvy dle Editio Vaticana připravil Jakub
Pavlík. Veškeré chorální nápěvy k celému oficiu lze
nalézt na www.inadiutorium.cz. Nápěvy responsorií
a antifony jsou volně šiřitelné dílo podle licence CC
BY-SA 3.0
Nápěvy André Gouzese, OP, náleží Centre
de formation à la liturgie et au chant sacré, Abbaye
de Sylvanès.

Denní program
Letní školy

7:15 Hodinka četby a ranní chvály
8:00 Snídaně
9:15 Kmenová přednáška I
10:25 Kmenová přednáška II
12:00 Mše sv.
13:00 Oběd

bazilika
restaurace
české nebe
české nebe
bazilika
restaurace

15:00 Volitelné přednášky a semináře I
16:15 Volitelné přednášky a semináře II
17:30 Nešpory
bazilika
18:00 Večeře
restaurace
19:15 Večerní program
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