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Společné texty  
 

Úvod každé hodinky 

 

Mariánské antifony  
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Zachariášovo kantikum 
Nápěv Ch8g 

 
 
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 

 
        Ve  -              le  -  bí  

 
         má duše                                          Hospodina 

 
         a můj duch jásá v Bohu, mém     spa- si- teli 

 
   neboť shlédl na svou nepatrnou        služebnici. 

 
 
  
Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení, 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.  
Jeho jméno je svaté. 
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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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Nápěvy žalmů  
 
Pro modlitbu se čtením (Korejs) 

 

 

 

 

 
 
Pro ranní chvály (chorál) 

Žalmový nápěv I 

 
Žalmový nápěv II 

 
Žalmový nápěv V 
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Žalmový nápěv VI 

 
Žalmový nápěv VII

 
Žalmový nápěv VIII 

 
 
Pro nešpory (Gouzes) 

Žalmový nápěv II 

 
Žalmový nápěv IV 

 
 

Žalmový nápěv VI 

 
 


