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Nábožné zpčwy přčnálešelyod počárrU kslUz:

bám Božjm., Žádalrli člowěk w potřebách swých

Boha o něgakaU milost: wzýwalť geg úpěnliwx)m

srdcem w modlitbách; chtčl:li ale geg welebiti, Uad

swrchowanostj a dobrotiwostj geho radost gewiti,
aneb gemU ša přigatá dobr.odinj děkowati: tU

otewřel ústa swá w nábožných žpěwjch a dobroře:

čil w pjfnjch swatémU gménU geho. u Taktě pro:

zpěwowal Hospodinu Mogžjš po přegitj přeš rndé

moře; takť prozpěwowala Maria, sestra geho, přč

hUdbě š ženami, djky wzdáwagjc Hofpodinx:; tak

Anna, matka SmUUelowa, UábožnýuTobiáš, rři
mládenci w peci ohniwé; réž srdnatá Judyt, po:
raziwssi UkrUtnéhoHoloferna a.wyfwobodiwssi od

Uátiskůw geho městoBerhUlii, prozpěwowala roznj:

ceným srdcem HofpodinU. Swatý quid, teUto
DUchem Božjm nadssený špěwec, sestawil 150 žal:

můw a zpjwal ge Uábožný teUto král při harfěxswé,

zpjwal ge U prostřed Jsraele Se 4000 lewitů a šc
18!
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wssjm Uárodem swým při wesskerých hUdebnjch ná:

strogjch; a držána byla tato slawnost w každém
čase, zachowáwána a rozmnožena ikrálem Šalor

maUUem a i swatými proroky, až do wywrácenj
chrámU JerUsalemského.

W zákoně pak nowém otwjrá zpěwem neymix

lostUěgssjústa swá blahoslawená Rodička Božj,

Maria xPanna, welebjc (zpěwem, který cjrkew

dlčxšuisjošc gmenuge) Hospodina, že wzezřel na

pokorU djwky swé, Učině gj weliké wěci on, genž

mocný gest a swatš gméno geho; prozpěwowaltě
i nábožný Zachariáš š radostným srdcem Pám: zpě:

wem (Zenaljiocuš), totiž: „Požehnaný Pán Bůh
Jsraelský“, když se mu angelem zwčstowaný syn

Jan narodil. Sám SyU Božj, KristUš Ježjš,
Pán náš, zpjwal po poslednj wečeři žalmy š Učedl:

njky swými prwé Uež se odebral do zahrady Gerse:

manské. Swatý quUb Učjnáš, „trUchljme:li, aby:
chom fe modlili, a radUgeme:li se, bychom zpj:

wali.“ Swatý Pawel také náš Uapomjná UUmo:
hých přjležitostech, bychom Uaplněňi Duchem swa:

tým mluwili sami sobě w žalmjch, w chwálách a

w pjfničkách dUchownjch zpjwagjce w srdcjch fwých

PáUU, djky činjce ža wsseckywčci. Swatá cjre

kew následugjc dotčených přjkladůw, a poslauchq:
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gjc rady aposstolské , zawedla zpěw při weřegných

slUžbách Božjch, který fwatj Otcowé Jaroljm,
Řehoř W., fw. Ambrož aAUgUstin rozssjřiti hle:

děli. Slyšmeuslowa tohoto fwatého Otce w knize

WyzUánj, w kap. 8.: „Q, gak gsem pohnUt byl,
gak hogUý praUd slzj zočj mých kanUl, když gfem

chwaložpěwy a pjfně ke cti a chwále twé, Bože!

prozpěwowati slyssel! Když teU přjgemný a libo:
szčný hlaš w Ussjchmých zawšnčl, tUť prawda
twá w frdci mém mocnč se rozljhala. Zpěw ten

wzbudil we mnč obzwlásstnj Uábožná pohm:tj

a whlaUdil hogUé slzy ztwrdého tenkráte frdce

měho, we kterých gfem tchdáž neymilegssj Utěssenj

a gediné Ufpokogčnj swé nacházel.“ ou

Když se fwatě náboženstwj w Uassj milé wla:

sti českézakotwilo, zpjwal fwatý Wogtěch: „H o:
spodine, pomilUg ny!“, aArnosst, prwnj
arcibiskUp pražský, onU we wssech chrámjch oblj:

benaUpjfeň: „Swatý Wáclawe., patrone
české země!“ xxxOd těchto prwnjch časiiw rošu

ssjřil fe nábožný zpěw mezi Čechy tak, že prá:

wem twrdjti můžeme, že šbjrky Uárodůw giných

množstwj, gadonsti awýbornosti zpčwů Uassich
se newyrownagj.
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Q zdokonalenj zpěwU nábožného má zagisté

záslrchU neywětssj slawné paměti cjfař a král Če:

skýKarel lsi., prawý drUl)ýŠalomaun , který
k slUžbám Bošjm w hlawnjm chrámU Páně U fw.

tha na hrade Pražském ty Ueywelebněgssjzpěwy
zawedl a na 380 kněžj ktomU Ustanowil, aby

wsse řádUě konáno bylo. Nepochybně i on gest

půwodcem přjtomných febraUýchzpěwů, Roráte
nazwaných, kteréž w Čochách témčř k žapomenUtj

přissly a mťmo Hradce Králowš a okolj geho,
kde půwodnj a gako pramenem ostatnjm pozů:

staly, málo kde se Udržely. BohUžel! že w ko:
rUUč,wlasti, w flawné nábožné Praze
docela zassly! uu Slawj fesiceRoráte ča:
fU adweanjho w celých Čechách, beraUc swé gmé:

no od začátečnjch slow msse Marianské: Uťioxxčte

.cooji ůeďUpcuxšezr. g. RofU deyte Uebesa
š hůry; wssak lid přestáwá toliko na obchých

adwentUjch pstjch, o kterých řjci můžeme, byť

ifebe lépe woleny byly, že gsaU toliko stjnem
Roráte Králowéhradeckého; UeboťUeye
slawněgssj hUdeij mistři wěku nasscho Ušasli nad

weleonstj těchto zpěwů a šwelikau pochwalaU

o nich mlij. Chowagjť se w Hradci Králowé,
na literatském kůrU, w bisknpském kostele swatého
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DUcha, we knize welikánské, Ua perǧamenš psane?.

Každý list gest zgedné teletiny, w čistý perǧa:
men wypracowaUě. Začátek zpěwu každého dne

gest přečrásnaU malbau starých wěků přiozdoben,

aprwnj strana welikaU ǧotickaU literau, ryzjm
zlatem psána; i ostatnj stránky magj čistě malo:

waný okolek a začátečnj litery rozličnými ba.rwa:

mi přiozdobeny. u Wzácněgssjho a stkwostněg:
ssjho rUkopifu Uenj ani w cjf. král. knihowně.

Obsahugeť pak kniha tato pro každý deU

týdně, š.antifonaU, 40 a che, kratssjchidelssjch
zpěwů. Štědrý den ale má swaUzwlásstnj pobožnost.

Pocházegj zpěwh tyto gistě zwěku dáwného

před Karlem lf., a gistě také po celé wlasti zpj:
wány byly. Balbin w kniše fwé: Uitčč Ušnšrčxu

bilčš 4ruošti 7 ťuleuj Qxclxišpišoopi j)ršššušjš
od r. 1664, Ua str. 369 UgissťUge, že tento od

Karla lf. zwolenýarcibiskUpRoráte w Praše
a po Čecháchzawedl. u On pjsse w rato slowa:

Uššů áuo ldršcšoipuo úxencššti iu l)ši Mjštrjď

jxouoršlu inrontš 13Uclšntur, qušš jšolxčrmičxproa

dčij jxoůjšqug Ušurpšt (Uciučuuáum dckoxxš)

nč:šcio onuZ šlorjše c:upicljtčdtlš7coušeotšmme,

xxotuštš , tot: Zššoulorulu Ušu probčxtš, mčmin

fcxštšch: in Mjšuš Utilitštš rounncxuckčxdtčx7nou
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ncxšjišoromuš!); cho jnqn.eemu2boňjcd Ub(chúrnošto

Ušquo rotinč!ntuxe:Umence ct 83170. Umeate,
porčxši Zolčc sxeequontjššjmo ťmlmjoučmtš 1erm

30 jš)cojššjčdš :xsslucšul:cd7et 0sš jš. Mlmxjčxčxuůjšnu

tc:7 et Zub eo člppontšZ WtcšxequUš f)čmtjoneš

luoáujšnto. jtl Zšcuuu jmxcxnitct jn j)čdtrjšlu jno

ůuxjt úrncšZtuš.ee Půwodnj snad thsitských wál:
kách zassly; tyto Králowéhradecké za času cjsaře

a krále RUdolfa 11.uw roceu 1585, nákladem roz:

ličných králowéhradeckých měssťanů, sepsány byly.

Wzácné to rč;agistédědictwj, w němžto widěti

negerm, gakým způsobem nassi předkowé Boha
chwálili, ale i gakaU ňojraU rozcheni byli; geli:

kož ryro pjsnč práwš neyhlUbssj ragenxstwj za před:

mět magj a ge whsiďětluǧj, a zpjwagjcjho kchwá:

le Božj, kdjkůčiněnj, kljtosti a ctnostipowsz:
ngj, tak že se lze nadjti, že se rozUm isrdce

prozpěwugjcjho gimi che otewře a láskaU kctno:

sti rozhořj.
W roce 1786 dne 6. sera hrozila těto wzá:

cné a spasitelné pobožUostináramná pohroma, když

dle wysokého nařjzenj přewzácné knihy tyto U we:

řegné licitacj prodány a stržené penjze do normál:

njho skladU odwedeny býtč měly. Ale nábožná

sslechetnost hradeckěho měssťanstwa tu Uenahradi:
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telnaU zrrátU auerssenj té přewrach pobožnosti,

odkaUpenjm těch knih neywyšssjm w licitacj po:

dánjm, odwrátila, a tak městU icelé wlasti kle:

not, nábožnému křesťanstwUale pobožnost tak za:

gjmawaU zachowala, že kde zawedena gest, tUlid
na Ui po celý rok se těssj, a w adwentě gi kan:

ge chrámy Páně přeplňUge. PřeUtěssené gest to

pohldeUtj, když we tři čtwrtě Ua ssestaUzwlá:

sstnjm žwonem na Roráte znamenj se dáwá, a tU

řjkage ze wssech domů nábožný lid še swjtilnami

w rUce a rorátnjmi kUihami w opisech, k chrámU

Páně sewalj, a pak wssegednohlasně těmi ljbeznými

zpčwy Pána Boha chwálj aRodičkU Božj welebj.
Aby se wssak Uábožná horliwost měssťanůw

králowéhradeckých Usnadnila (neboť trwalo opi:

sowánj geďné knihy pět a che roků), a dobrá wčc

aby se po celých Čechách a w giných slowanských

wlastechrozssjřila, odwážil se p. Jan Hostiwjt
Pospj ssil, králowéhradeckýa nynj spolu pražsiý
knihtlačitel, geden z neyprwněgssjch a neyaUčin:

liwčgssjch horlťtelůw o zweleber nowé wlastenské

literatUry, uš odwážil se, prawjm, rokU 1823
kwydánj téhož Roráte š wlastnjm nebezpečen:
stwjm, neboť mU zkáza předpowjdána byla, xproto

že wydánj welmi stkwostné náramUých wýloh po:

)(
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žadowalo, cena pak welmi lewná byla, a před:
platitelůw nicméně předce welmi málo se hlásilo.

Bůh ale požehnal této práci, a nezahynul ssleche:

tUý podnikatel gegj. Byloby wssak k přáUj, aby

takco usnadUěná wýborUá pobožnost tato, kteráž

z UábožUého wěkU praotcůw nassich pocházj a we:

leonstj swaU giné adwentUj pobožnosti daleko pře:

wyssuge,po celé wlasti České aMoraw:
sčé obnowena a zawedeUa byla. Wyfoce slawUé
zemské řjzenj powděčnobnde, když se takowá
stoletá, prawá, wraucj pobožUost Udržj a rozssjřj,

která cit člowěka mocně rozwlažuge; a wysoce

důstogné Qrdiltariaty a biskupskékonsistoře
gistě gi schwalowati bUdaU, UzUángjce a se rxoře:

swědčUgjce, že se Uj negerm žádUá Uowá pobo:

žnost nezawádj, a předepsaným deUnjm pobožno:

stem nigak w cestěnestogj: ale že gest to pobožnost

biblická, cjrkewnj, mysl a srdce člowčka wzdělá:

wagjcj, we wjře a w katolickém citU Utwrngjcj.

Každé Roráte každého dne předcházj AUti:

fona, pak dwa dersikule a dwč resporcsoria. Po:

čjná pak wlastně zpěwemszesseUým, JUtročt
nazwaným. Na to se střjdagj pjfně š Chorár
lem až do tak nazwcméhoGradUale neb stU:
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pnj pjsně, který aš w prostřede každéhoeRoráte
se nacházjš načež zpěw AllelUja UásledUge.u
Pak fe střjdagj zase pstě š Chorálem až do Pac
trem, čili Wěřjmw Pána Boha, které každě:
ho dne giné, každé še zwlásstnjm nápěwem, fe
přednássj; načež fe každé Roeráte radostným zpč:
wem: Zdráwaš bUď Panno Maria, ý
Králowno! skončUge.

W Králowé Hradcie), Pofpjsstlowým wydá:
njm, mimo btskupskýkostel fwatéh o DUcha,
i w býwalém jesUitskémkostele Matky Božj
Roráte se držj, a počjná se po zwončnj we tři

čtwrti Ua ssestaU, a při čtené tiché mssi fw. “)
od ssesté hodiny až do sedmé trwá; načež zpjwa:

ná msse sw. následUge. Wposlednj Ueděli se ohlási

a pak gednoho dne držj msse fwatá za wssecky,kte:

řjž tuto rorátnj pobožnost nawsstěwowali.

Chci zde takě Uwésti, gakým způsobem gsem,

wydánjm Pospjssilowým Usnadněno to mage, na

Morawě, bljže Brna, weuBlUčinském fwém far:
njm chrámUPáně toto welebnéRoráte zawedl.
Zásobil gfem fe dewjti wýtisky, UmlUwil gsem fe

lll) Kde gfem, stllduge, sám pťi tčto pobošnosti poskUýowal.

rzrxdl)W neděli od gednoho z w. důst. p. čanownjkůw.
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še swým Učitelem a ňěkolika zpěwáky, a giž wpřj:

sstjm adwentě gfme se pokUsili, zawedenjm této pře:

krásné , neywýš pohmltliwé pobožnosti RodičkU

Božj welebiti. Co horliwost prawá podnikla, tomU
nebeský Pán požchnal, a giž druhěho rokU, w pře:

plnčném kostele zpjwali, we zwlássrnjch oddělenjch,

farář, aUřednjci, faUsedstwo na dwau mjstech, mlá:

deUci, panny, a na kůrU na dwaU mjstech při war:

hanách literáci , tyto rozkossné pjfně; kdež při
„Zdrá,waš bUď Panno Maria, ý Krá:
lowno!“ hlaš Ua sta Uábožnýchosob po chrámU

xdPáně welebně se roznássel a tak se rošljhal, že po

mčstečkUdaleko slyssán byl a okologdachch radostj

a wraUcnostj naplňowal.
Uznáwage ale, kdyžby se w Blučině Ror áte

tak drželo, gak fe we Králowé Hradci držj, žeby bUď

přeš hodinU trwalo, anebo spěssněgiodbýwáno býti

mUselo, Uspořádal gfem ge w UásledUgjcjm způsobn:

Zwonilo se každodenně we tťi čtwrtč na sse:

staU prosti:ednjm zwonem klekánj, Uačežsešhromáž:
dčný lid š literáty Uahlaš „Andčl Páně“ mo:

dlil. Udeřenjm ssesté hodiny počalo fe při war:
hanáchAntifona , oersikule, Jntroit a
ostatnj zpěwy až do GradUale; tU fe
přeskočilo uo a wžato bylo hned Učtxeem a šá:
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wěrečnjpjseň: Zdráwaš bUď Panno Ma:
ria„ čdKrálowno! Což wsse o třechčtwrtjch
na sedmaU se skončilo. Když xzwonek U zakristic

kněze k oběti tiché msse swaté wycházegjcjho ozna:

mowal, počal wessčeren lid při warhanách česky

jš)ocš l)omjuuš zpjwati, což do episstdly docházjx

walo. Pak si zpjwal lid při warhanách po celau

mssi swataU giné adwentnj pjsně dle libosti.
DrUhý týden počalo fe, po wyzpjwané Anti:

foně, oersikUljcha JntroitU, od GradUale až
ke konci, š Patrem a Zdráwaš. w A tak
se stalo, že rorátnj zpěwy w celém adwentč po
dwakráte wyzpjwány byly. SmodlitbaU adwent:
nj a š požehnánjm tato dogemná rozkossná dennj

pobožnost se končila. uu Gestli se ale o třjčwrtě

na ssestaU začne, a GradUal fe wynechá, tedy se o

hodině fedmé welmi snadno Roráte celé wyzpjwá.

Wěřiž mi každý dUchownj spráwce, že Uenj

potřebj lid farnj ktéto pobožnosti nUtiti; gak gi

pozUá, rozpálj se tgk, že seme po skončeném ad:

wentě, po Roráte zasteskne, a dUchownj i lřd přáti
sobčbUde,by Roráte célý ror rrwalo.
Lid pobožnost miluge, obzwlásstě k zpěwům cjrke:

wnjm srdce otewřené má, a laskawémU, srdečné:

mU pozwánj swého dUchownjho pastýře, o kte:
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rém wj, že gen dUchownjho potěssenj farnjků swých

wyhledáwá, ochotně se propůgčj. To gsaUgegichd

hody. Kde fe zpěwu milowný, horliwý dUchownj

spráwce a w hUdbě zběhlý ředitel hUdebnjho kůru

nacházj uu (a to fe nynj skoro o wssech nassich

sskolnjch Učiteljch řjci může) u a kde ,lid k chráe

mU Božjmu dobročinně nakloněn gest: tU, nepozná:

wage nigakých obtjžnostj, gistjm, že cjrkewnj slUžby

Božj gen gesstěche wnady tjm nabýwagj, pobo:
žnost w frdcjch lidských se rozmnožuge, přjtomnj dU:

chownjm potěssenjm se naplňUgsk a katolická wraU:

cnost fe Utwrnge.uu Přigď a slyš, a wyznáš, že co
dozpěwU,nic nad rorátnj pobožnost nenj.

J proto samé žádal sem wysoce důstognaU ka:

pitolU Pražskan, aby mi dowoleno bylo „co před
500 lety zde bylo zawedeno, před 150„lety ale

Umdljwati počalo, až w nepřjzniwých časech(1784)

bohUžel, zcela Umlklo!“ při hlawnjm chrámu Pá:
ně králowstwj Českého opět zawésti.

Djky bUďtež neywraUcněgssj , že se tyto ljbe:

zně Marianskě zpčwy uxsopřewelebném chrámU Pá:

ně nassem od lonského rokU zaserozljhagj ! u Pře:

wzácná přjkladná horliwost nábožných Pražanů,

která opěrné gich zawedenj tak dychriwě přigala

a tak wřele držela, nedá gistě této přeUtěsse:
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né pobožnostiche padnauti; a gestli w prwnjm
roce gegjho obnowenj horliwě nábožným i z těch

neywzdáleněgssjch oddjlů hlawnjho mčsta za obcjž:

no nebylo k adwentnjm hod ům těmto hogně se

scházeti: nadjti se lze, že i bUdaUcně přehognč od

Uich nawsstěwowána, a tak wrancnč držána bude,

až zafe oné rozssjřenosti a sláwy dogde, kteraU fe

š prwopočátkU honosilal w Plňme slowa kněh
Machabegských,w kap. l. werssi 51. „Pama:
tugte na katky Olltcůwnassich, kteréž
činili wrodech swých: a dogdete za to
sláwy weliké a gména wěčného.“ mnNá:
sledUgme tjmto způsobem tak chwalčtebný přjklad

předkůw nassich; a když fe gim i w tom potom:

stwem wěrným proukážeme, i gich blaženého po:

těssenj a gich nebeského požehnánj i oslawenj auča:

stni se staneme.

Abych, gak dalece na mně gest, tUto pobo:

žnost Usnadnil, dožádal gfem wydawatele p. J.

H. Pospjssila, by cenU knihy té fnjžil. Gest we
folio 164 stran silná, na silném papjře, a w efkrz
š nápěwy. Jpropůgčil se lidUmilýa zbožnýUa:
kladatjel k tomU neywýš ochotně, a čenUfprostssjch

na 2 zl., a auprawněgssjch na 2 zl. 24 kr. střjbra
zmjrnil,a tjm iDědictwj Swatojanfkě:
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mU obět přinesl. xlr)uu Gá pak, w prospěch rč:

hožsaméhoSwato:NepomUcenského Dě:
dictwj, obstaral gsem přjtomUéwydánj těch sa:

mých rorárUjch zpěwů, we formátU obyčegných

modlitebnjch knjžek, bez nápěwU, pro wesskeren lid,

by wssickUřpřjtomnj gedUohlasně š kůrem ty wzne:

ssenězpěwy prozpěwowati mohli. uu Gessto se na:

ďjti lze, že welký náklad Ua knjžkU tUto hogným

odbytem sewynahradj a třetjho wydánj brzo bu:

de zapotřebj: cena gegj na 12 čr. stř. se snižu:

ge, a rak přjstUon se čin, by i ten Ueysprostssj
si gi zaopatřiti mohl.

ZbUdeli pak co zwyprodaných wýtiskú nad

autraty tohoto wydánj, přidárse to kDčdictwj
Swatojanskému, črerýmž, gak wůbecgiž
wědomo, U w. d. arcibiskupské konsistoře skrze pode:

psaného wydawatele, wzděláwagjcj katolické knihy

w českém gazka a w Ueylaciněgssj ceně na swětlo

whchášegje

Žehneytedy Hospodčn témnž podUikUUtj, aby

zněhopocházela„Sláwa na wýsostech BohU,
a na zemi pokog lidem dobré wůle!“

Pessina.

e) Gest w tč ceně geU U saměho Pospissila a U wyda:

watele této knjžkp k dostánj.



ť:cco doxnjuuš rouiot.
pwnumnuu

Tento zpěw, zcela z pjfma fw. wzatý, zpjwá fe pťi war:

hanách, na mnohých mjstech pťed mssj sw., kdhš kněš

ze zakristie k oltáťi wystUpUge, na giných po mssi sw.č

někde latinským, někde českým gašykem, následowně:

Eyhle Hospodin přigde, a wssickni Swatj
geho wůkol něg, a wygasnj se w onen den nebe
a zem.AllelUja. Zachar.14. 5, 6,7.

(Zpiwá se potř“ikráte, wšdh pozdwjšeněgssim hlasem.)C

Pak dále šalmowým hlasem:

RosU deyre nebesa, a oblakowé dsstěreSpra:

wedliwého, otewři se země a wypnč Spasitele.
Jfaiáš 45, 8.

l. kůr. Nebesa wyprawugj chwálU Božj.

llu. kůr. A djlo rUkaU geho zwěstUge obloha.
Žalm 18, 2.

l.kůr. Sláwa BohU thi, i SynU, i DU:
chUSwatému.

lj. kúr. Gakož bylo na počátkU,tak bUdiž nynj,

až na wčky wěčů, Amen. Tob. 13, 12.
s



(Zawjrá se.) RosU deyte nebefa, a oblako:
wé dsstěte Sprawedliwého; otewři se zemč a wy:

pUč Spasitele.

Nynj UásledUge zpěw messxxi. uu Zpiroáli se ale

ř)cce domixuxš po mssr sw., tcdy se lid aš po zpěwU tom

Zčostela rošcházj.



úutxpdoux.

NásledUgjcý zpěw neb eautxplwua se toliko pťi prwnjm
Roráte a na sstědri) den pčed lutroitem zpřwci.

(ťiaec eďt clješu)

Tento gestden welmi slawný, wssj památky hodUý,
neb gako dneš gest den Gežjsse Krysta Wtěler,
Bůh ráčil Ua tráper lidU.dfméhopohleděti,
hněw swůg, kterýž proti nářň měl, Ukrotiti,
a lidskémUpokolenj Spasytele poslati,
aby lid skrzeswé Wtělenj mohl zmuk wyswoboditi:
rak gcst Bůh Otec náš welmi milowal,
že Syna swého pro náš hřjssné na swčt poslal,
aby wssemlidem, genž w nčho wěřj, žiwot wěčUýdal;
gako dUessUj den PáU Uáš Gežjš KržystUš ráčil se

gest wtěliti,
k swému Božstwj ráčil gest člowččeUstwjpřigati,
aby útrpnostem mohl pro Uáš podán býti,
Duchem Swatým w čisté PaUUě Maryi se gest

. wtčlil,
znj se Uarodil , Uám podobný člowěk kromě hřjchU
byl ; gako dUessnjdeUPán Uáš Gežjš Krystuš ráčil

fe gest wtčliti,
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Bohem prawým, gakž prwé byl, ráčj předcebýti,
a čjmž prwé nebyl, člowčkrm ráčj býti,
gako dUessnj den Pán náš Ježjš KristUš ráčil fe

gest wtěliti,
způfob slUžebnjka ráčil gest Ua fe přigati,
w obcowáUj prawý člowěk nalezen býci;
protož poněwadž, gako dneš stal fe počátek nasseho

wykaUpenj,
wždeymežBohU čest,dijw cinčnj;
pro twé fwaté Wtělenj,
Kriste dey Uám hřjchůw odpusstěnj,
a po smrti dey wěčné potčssenj,
w den faUdný čdyž před tebau stanem,
rač náš zastati, a býti milostiwým Pánem,
bUď tobě wččná sláwa na wčky wěkůw Amen.

.„ Následugi Zutizňxonx na každi) den pťed Rorátem.

ňntjpjxo„nš j.
Prozpěngmež wssickni wesele, a slawmež

přjchod Syna Božjho z nebe; nebť k nám přissel
š wýsosti, aby náš pogal do fwé wěčné radosti,
oUťgest Král náš Bůh Spasitel wssechnáš; protož
gemu z frdcj čistých společně zpjweyme AllelUja.

ú n t i jd lx o n U lj.
(jšoce coucjpieš)

Ay Angel Páně Marii Panně zwěstowal gest
řka: Počneš a porodjš Syna, a nazůweš gméno
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geho Ježjš, genž fe wykládá Spasitel; tenť ne:
malý dUde, ale weliký, a Syn Ueywyšssjho Boha
wssemohachho slawně slaUti bUde.

úntjpdoučlsl.
o (ijritnď Zčuctuš.)

DUch Swatý š hůry wstaUpj w tě, Maria,
nechtěg se báti, bUdeš w žiwotě mjti Syna Božj:
ho, AllelUja!

4 n t j p jl o u č ss.
(dťe tiuwme)

Řekl Angel: Nebog fe Maria, nebo gsi na:
lezla milost U Hospodina, ey počneš a porodjš
Syna Boha neywyšssjho, AslelUja.

úntipdouš 7.
(Cnuůe et lšetčuxe.)

RadUg se a wesel fe lide křesťanský, nebo ey
Král twůg ktobě fe běře, o němž gsaU proroci
předpowjdali, gemUž fe Angelé w nebi klaněgja kte:
rémUžCherUbjni Serafjn Swatý, Swatý, Swae
tý pokřikUgj.

ňutjpllonš fl.
(Zetlejxelue)

Betlehem město JUdské nenj neymenssj mezt
knjžary JUdskými; nebo segest narodil w něm Syn
Božj, a z nřho wyssel ren Wéwoda znamenitý,
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kterýž sám mocně zde w fwětězprange lid fwůg:
kterýž gest sobězwolil Bůh wěčný erahelský, oUr
gest náš Ježjš Pán, genž má moc nad giné sám,
spasiti lid fwůg, a wyswoboditi od fmrtedlných
hrošnych hřxchuw gtch.

úncjpl!onč flj.
(0 ac!mjradjlc.)

Q přediwné a neslýchanénawsstjwer, Pána
neywyšssjho fnjženj stalo fe gest, podwedenémU od
ďábla Učiněná newýmlnwná čest, nebo Bůh w při:
rozenj lidském gest zgewen, gako člowěk w bytn
prawém nalez.en.

úntjpjlonči xlljj.
ProbUďtež se sprawedliwj bydlitelé Siona,

nebť se bljžj pomoc přediwná od Hospodina: Ey
mocný Rek, wywýssený nad nebesa, béře se knám,
pro nčhož Sion lidem fwatým bUde Uazwán, ge:
xUUžse těssme, spolu řkaUc: Ty gsi nám od Boha
daný Pán.

autspjxouxz ťtere se od 17 prostnce apo fobe aš do
sstědrěho dne Užjwagj

úntildbonč 17. prosťUce.
(0 Bčdpjeutja„) j

Q maudrosti Božj,. kteráž gsiz úst neywyš:
ssjho possla, dosahUgjc od konce až do konce, silně
a ochotnč způfobugjc wssecky wěci,přigdiž a nauč
Uáš wssem cšstánl swé maUdrosti.
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úntjpbonš 18. prosiUce.
(o aňomč.)

O Adonai a wůdce domU erahelského, genž
Mogžjssowi we kři ohniwém Ukázal gsi se, a témnž
na hoře Sinai zákoU gsi wydal. Přigdiž, aby
náš wykanpil, w ramenU swém přemocném.

úntipbonča 19. prosince.
(0 Uaůjx.)

O KořenU Ješse, kterýž stogjš na znamenj
ňárodům, na kterémžto držeti bUdaU králowé ústa
swá, gehožto pohané bUdaUžádati. Přigdiž kwy:
swobozenj UassemU, a giž nechtčg messkati.

x úntjpbonš 20. prosince.
(0 01a7j8)

O kljči Dawidůw, a hUl domU erahelské:
ho, kterýžto otwjráš a žádný nezawjrá, zawjráš
a žádný neotwjrá, přřgdiž a whweď wězné z do:
mU žaláře, kteřjžto fedj we tmách, a w stjnn
fmrti.

úntipjlončč 21. profince.
(0 0rieu8z)

O whcházegjcj bleskUfwětla wecneho, a slUn:
ce fprawedlnosti, přigdiž a ofwčtiž ty, gessto sedj
w temnostech, a w stjnU smrti.



úntipjuončr 22. prosince.
(0 liex.)

Q Králi wssech Uárodůw žádosttwý, gessro
sloweš Uhelným kamenem,dkterýžto činjš z dwor
gjho gedno, přigdiž a spaš člowěka, gehož gsi z
hljny Učinil. .

úntipbouň 23. prosince.
(0 jšmmmwel.)

Q EmanUeli, Králi a zákona nálezče, a očer
káwánj pohanůw, a Spasiteli gegich, přigdiž k
spaser nassemu, Pane Božc náš“.

úntjpbončc na sstědrý wečer.
Gest sa sama, gako na prwnj neděli adwentnj,

gen še se misto slowa:
„Wtělenj“ a „wtěliti“
klade: „Narozenj“ a
„naroditi.“



25

Rorčctc dnc Ucdčlnjho.

7. Zdreiwaš Marha, milosti plná, Pcin Bůh š tebau,
ji. A pošebnaná ty mezy šenami, y pošehnaný plod šiwota

twčho.
7. Ay počneš a porodjš Syna,

li. A nazůweš gměno geho Gežjš..
lntroit.

Mnozý fprawedliwj prorocy y krály eSpafytele
widěti žádali, Mogžjš šDawidem, Salomaun,
Jšayáš š Jeremiássem , fpolu hlasy plačtiwými
wolali: Ukaž fwau twář neykrášssj, prolom ne:
besa, šstup dolů Meshássi.

P j s e ň.

SstUp dolů Mefyássi,
tak Swatj wolali.

x Ukaž swaU twář neykrášssj,
l,idsiý Spasyteli.
Q rač člowěčenstwj přigati,
náš zde wězUě zagaté
z temnosti giž whnjti.
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Oni za to prosyli,
aby z nebe šstaUpil;
mh gsme pak dočekati,
že gest náš wykaUpil,
když se počal zDUcha fwatého,
wtělil se w žiwot Panny,
šhladil hřjch ljdu swého.

Z neywyšssjho nebe knám
ráčil gest šstaUptti,
zmařiw famého fe fám,
tak náš wykaUpitč;
gsa Pán wěčné sláwy se fnjžil,
a náš w hněwU Otce swého
postawené smjřil.

Protož gfaUc wděčnj ztoho
wždycky geg milUgme,
wážjce láskU geho,
takto mU děkugme:
Kryste tobě bUď čest a chwála,
cýsařstwj, moc y sláwa,
wždy na wěky wěkčxw,Amen.

0 d o r :x l.

Nebesa wyprangj česta sláwU Božj,
wssickni měssťané Uebesstj BohU pilně slaUžj,
ktémUž Uášuy nerošumné stwořenj nabjzý.

P j s e ňo

Nebesawyprangj,
fwětle ohlassUgj
sláwU, moc y welebnost
Krále welikého,
Boha nebeského.



Q měssťané nebessrj,
kůrowé angelsstj,
hwězdowé krásné Uebe,
nám fpasenj diwné,
rozUmU nestjhlé.

Geho welebnost BožskaU
bez přestánj chwálj;
nUž my také radostně
zwoleyme srdečně,
takto řkaUc wefele:

0 lx o r a l.

Sláwa thy y SynU y DUchUswatémU,
gakož byla Ua počátkU y nynj y wždhcky,
y na wěky wěkúw, Amen.

P j s e ň.

Sláwa, gasnost y maUdrost
Otcy nebeskémU,
SynU geho milémU,
y DUchU swatémU,
BohU gedinémU.

Kterýž odewssechhřjchůw
lidské pokolenj
zprostil, bUďmež weseli,
děkUgjce gemU,
PánU BohU swémUe

0 jl o r a j.

Mnozý sprawedliwj prorocy y k:ály Spasytele
widěti žádali, Mogžjš š Dawidem ŠalomaUn,
Jzaháš š Jeremiassem, spolU hlasy plačtiwými
wolali: Ukaž swaUtwář neykrášssj, prolom nebesa,

ďstUp dolů, Mefyássň. x2i



Kyrye.

Dneš počátek nasseho spasenj,
kdež bylo zawedenj,
pro gablka okUsenj,
Bože smilUg fe nad námi.

P j s e ň.

Wssickni wěrnj křesťané
BohU chwálU wzdeyme,
chwály pjfničky žwUčné,
na čest mU zpjweyme.

W modlttbách xpe dne w nocy
ustawičně trweyme,
geho swaté pomocp
od něho žádeyme.

Marye Panny čisté
w cnostechsnásledUgme,
w wjře, láfce, pokoře
ustawičnč stůgme.

Kterýž zhůry gfa poslán,
pozdrawil Gabryel,
a že fe znj narodj
prawý Emanuel.

d 0 ll o r :a le

Wssemohaucý Otec milosrdenstwj
poslal ku Panně Maryi.a

P l s e ň.

Wěkowé když přeběhly gsaU,
a když přissla plnost času,
Otcc Pán Bůh zswé milosti



29

poslal gestiť z wyfokosti
do té Galilegské wlasti.

Poslal posla přewelmi sylného
do města Nazaretského,
aby prawil nowiny gisté,
a zwěstowal Panně čisté
pofelstwj od Boha samého.

0 d o r a l.

Gabryele Archangela fwého:
Zdráwaš plná milosti,
toť wzkázal Bůh zwýsosti,
máš w žiwotč Krysta nesti.

P j s e ňo

Počneš z DUcha swatěho,
čistoty neerssjš,
Syna Boha prawého,
gemuž gméno Gežjš.

Tenť bUde přeweliký
na zemi y w nebi,
kralUge gako mocný
bezrkonce na wčky.

Gemuť bude poddáno
lidské pokolenj,
před njm bUde klekáno
ze wsseho stwořenj.

Qnť fátň swět wyswobodj
od hřjchU starého,
otce fwaté wyprostj
z wčzenj tčžkého.
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(7 jx o r a j.

Panna mhslila, tegnost BožskaUUeznala,
ztoho se gest welmi zarmaUtila.

P j s e n

Panna Marya pokorná
tegUost Božskau neznala,
ty řeči na péči měla,
přemysslUgjcý pozdrawenj
š podiwenjm ge přigala. .

Studem se welmi zarděla,
z toho se zarmaUtila,
gsaUc w mysslenj se diwila;
Angel gi obweselil,
promlUwil k nj tato slowa :

0 d o r a l.

Nebog se, Panno Marya, milost Božjš nalezla,
požehuanáš ty sama, mezy wssemi ženami.

P j s e ň.

Nebog se, nestrachUg se, ctná PaUno Marya,
mezy wssemi ženami ty gsy požehnaná

Slawná y zwelebená nade wsseckyženy,
whwýssena, zwolena bUdeš Uad Uárody.

KrásnaU PannaU w čistotě na wěky zUstaneš,
neb ten plod znamenitý zhůry w febe přigmeš.

0 jl o r a l.

Krysta porodjš, wsseckenswětaobweseljš,
otce fwaté w temnostech Utěssjš.

P j s e ň.

Blaboslawená Panno, tobčťgest to dáno,
aby skrze AUgela bylo zwěstowáno.
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Žádná hodna nebyla we wssem swčtě giná,
kromě tebe přečistá Panenko Marya.

Th přediwněporodjš swěta Spasyrele,
hřjrony dáwno ztracené zaš Nawrátitele.

Nekla: gař to můž býti, bych Syna počala,
w mysli nemohu mjti, bhch mUže poznala.

. 0 lx o r a l.

DUch swatý mocý tě zastjnj,
od the ktobě seslaný,
z wýsosti nebeské zasljbený.

P j s e ň.

Z wýsosti nebeské zasljbený
Duch swatý mocně tebe zastjnj,
tebe dinč plodnaU Učinj.

Wezmi sobě přjklad na Alžbětě,
ženě sesslé wěkem, přjbuzné twé,
též ssťastným plodem požehnané.

Což nemožné U lidj se widj,
to wssemohaucýsám Pán Bůh řjdj,
nadto che plod twůg zwelebj.

, 0 la o r a l. b

Dáť gemU PáU Bůh stolicy Dawida orce geho,
gakož gest powědjno, před wěky způsobjno.

P i s e ňe

Přiwolila,
Uwěřila

řeči posla ctného,
slowa sworná,
ey pokorná
djwka Pána mého,
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promluwila
Panna milá :
Staň se wedlě slowa twého,

Gafné swětlo
hned gest zkwčtlo,
gest otcům w temnostech
obtjženým,
Utěssenj o

gsaU mčli w tesknostech;
Slowo tělem
Učiněno,
spasenj nám způfobeno.

0 lx o r a l.

Gakž swolila, hned gest počala,
paneUstwj swého neerssila,
čistaU PaUnaU gest zůstala,
otcům swatým radost byla,
když se gim w temnostech
gasnost Ukážala
z Syna Božjho wtěler ;
ý kteraký gest den tento welmi weliký,
genž pro nasse spasenj
Syn Božj, Bůh wěčný, ,
přigal na se člowěčenstwj.

P j s e ň.

RadUgme se wssickni wěrnj,
BUďnxežwděčni dobrodinj
Boha the Uebeského,
genž poslal nám Syna swého;
rychle U.x:zhůrUpowstqňme,
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ochotně ho přiwjteyme,
chwálU gemU wzdeyme. e

Y pročež w hťjssjch lešjme.
y šdaliž toho newjme,
že ta milost neprospěge
žádnémU, kdož se nekage ?
Rychle wzhůrU powstaňme,
ochotUč ho přiwjteyme,
chwálU gemU wzdeyme.

Nechagjce Ueprawostj„
bUďmež pilni swatých ctnostj,
tak š wděčnostj dokážeme,
a hodně ho„ijptáme.
Kryste náš milý Pane,
deyž ať twaU wůli činme,
hodně tě chroáljme. .

Tobě Amen, Bože Otče,
radostně se klaněgjce,
y SynU twémUumilémU,
také h DUchU swútémU,
wssickni spolU zpjweyme,
chwálU, čest hodně wzdáweyme,
přigmiž gi, žádáme.

)(



Požnamcnňnj.

Kdeby se pro Určité slnžby Božj celč Korúte w geďnč
bodině wyzpjwati nemohlo, může se dozpjwati až do (Žršúualuď

a připogiti se řntrruuj a Zdráwaš, gak na stránce 45 a 17. uu

DrUhá polowice může se wzýti buď druhý den, neb drUhi) ti):

den. TU fe počne š úutjsonan M:rďjbulx a lutroite!md a pak

se hned přegde kU Cruau:dlu, a dozpjwci se až do konce.

.pmm

TKdyž ale gde zpěw něco četstwčgi (coš se stane, když

zpčwy lidU bndau známčgssj), a wynechá se Craáual: tedy

icelě uorúte w gedně hodině se wyzpjwá.
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Crňáuňje
Syn Božj teywyšssjho nebeod Boha Otce

ráčil gest Ua tento swět přigjti , a w žiwotě čisté
Panny Marye tčlo lidské wzýti, a š Božstwjm
osobně spogiw„na swět se narodil , aby lidské wy:
kaupenj skrše swé UmUčenj zřjdil, a kOtcy swémU,
swjtěziw nad peklem, nad ďáblem, slawUě fe zase
kOtcy do nebe nawrátil. Chwálu Boha wssemo:
haucyho, wěčnéhoa Uesmjrnéhonebesawyprangj,
to gest wssickni wolenj, w Uichžto Bůh přebýwá
gako w swých nebesých, čině ge, aby gsauce wsseho
dobrodinj gcho wděčnj, gemU čest a chwálu a děko:
wánj wždycky wzdáwali ; a obloha nebeská, to gest
wčrná frdce lidská, milostj BožskaUwe wssem do:
brém a spasytelném přcwelmi pewně Utwrzená, zwě:
stUgjy také wyprangj moc nesmjrnau Boha wsse:
mohaucýho y také přediwné skutky rukaU geho.

AllelUja!
chwalmež wssickniPána Boha,
Qrce nebeského,
také Syna gcho milého,
Pána nasscho Gczu Krysta,
kterýž gest šstaUpil zncbe
pro wykaUper swěta

Pjseň
Synq Marye Panny

Ustawičlie chwalme,
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hlasy gednostegnými
geho wždycky ctěme,
kterýž gest z nebe šstaUpil,
z sláwy Otce swého,
w swětě bde podstaupil
pro slaUhU padlého.

Z domU kráfného wyssel,
od Otce dobroty„
w aUzký gest přjbytek wssel,
plný wssj čistoty;
ý hrozné ponjženj
Krále Uebeského,
oblek fe w přirozenj
člowěka zemského.

stdoraj.
Qd neywyšssjho trůnU nebeského,

zpřjbytkU slawného,
od Otce fwětlosti,
Krále ncymocněgssjho,
gest wygitj Pána Gežjsse Krysta,
a až do neynižssj kraginy země,
do toho aUdolj plačtiwého,
bjdě, prácy poddaného,
aby Uáš z mocy ďabla zlostného,
a od zatracenj wčxčnéhowhswbbodil,
a předrahaU krwj swaU
sstědře a laskawě wykaUpjl,
a potom zase nawrácenj gexho
do téhož neywyšssjho Uebe,
Ua pcawřcy Boha Otce geho.
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P j s e ň.

Pane Gežjssi Kryste,
tyš Syn Božj zagisté
w tebeť srdcem wěřjme,
ď Otcem y DUchem ctjme

Neb ty gfy slowo wěčné,
od Boha Otce zplozené,
njmž wsse Učiněno gest,
bUdiž tobě chwála, čest.

My gfme tebaU stwořeni,
obraz rwůg učiUěnř,
ktobě se přiznáwáme,
tebe za Pána máme.

My gsme twogi a ty náš,
to fwědectwj sám dáwáš,
skrze slowo twé srqaté,
po wssem fwětě rozsatě

Gjmž fe knám prihlassugeš,
fwaU milostj darUgeš,
ztohoť nám potěssenj,
zde srdečnédanánj.

Že se knám gistč přčznáš,
w den saUdný za fwé wyznáš,
dáš sláwu w fwé radosti,
kdežť sláwa na wýfosti

Q, Gežjssi welebný,
Pane a Králi slawný,
dey fe w sláwč widěti,
wčxčnčš tebau bydleti.
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Ckxoral.

AllelUja!
chwalmež wssickniPána Boha,
the nebeského,
takě Syna geho milého,
Pána nasseho Gezu Krysta,
krerýž gest šstaUpil znebe
pro wykaUpenj swčta. e

Ureošš.
Pán Bůh wssemohaUcý
z weliké milosti
poslal posla swého,
angela mocného,

k Panně Maryi ktomU zwolené.
GemUžto Gabryel
gméno, sylný angel,
z nebeskěho dworu,
z angelského kůrU,

patř tUto člowčče myslj wzhůru.
P j s e ň.

Angel k Maryi Panně ctnostné poslán byl gest,
Pána swéhowtěler gj wyprawowal gest.
Panna když pozdrawenj hlasU Uslyssela,
také wěcy přediwné sobě rozgjmala.

Ay, on wece, Duch fwatý š hUry w tebe šstaUpj,
a tebe PáU neywyšssj fwaU mocý zastjnj,
a porodjš nám Syna, gegž lidé bUdaUctjti,
gemuž Otec wččnosti chce králowstwj dári

Prorož erězyteli, Sym: Bol)a Otce,
toto nasse zpjwánj, náš wěrUý Přjmlmoče!
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račiž mile slysseti, a hněw Ukrotiri
Boha Otce wččného, porom milost dáti.

0 jx o r a l.

J wssed kPanně čisté, prawil řeči gisté,
welmi Utěssené, nikdy neslýchané,
aby mluweny byly k člowěkU,
řka: Zdráwaš Marya y mjlosti plna,
Pán Bůh gest štebaU, tyš chwalirebná,
požehnaná mezy wssemi ženami.

P j s e ň.

, Poslán gest od Boha angel,
gemužto gméno Gabryel,
rak mage gméno od něho;
wykládá se sýla geho.

Do kraginy Galilegské,
kdež gest město Nazaretské,
w kterémžto Marya jPanna,
Jozefowi zasnanená.

J wssed knj ten sylný angel,
kdežto drahaU PannU wčděl,
w tom městě přebýwagjcý,
poz?raxoil gi taUto řečj,

Rka: Zdráwaš plná milosti,
toť gcst Bůh wzkázal zwýsosti,
kterýž rě zwolil nad giné,
dáť požehnáxxj přediwné.

0 lx o r a l.

Kterážto slyssawssi
ta slowa w swé Ussi,
bázliwě a wážnč
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gako ctná Panna,
o tom pozdrawenj
gest myslila.
Giž angel posylnil,
řekl, by fe nebála,
ale to wěděla,
že milost nalezla
UBoha Stwořitele swého.

P j f e ň.

Panna od Angela
slyssawssi ta slowa,
bázliwě a wážně,
gakožto ctná PanUa,
sama sobě myslila,
sobč rozgjmala,
gaké to poždrawenj,
Božské Uložer?
tomU se diwila.

Giž angel pofylnil,
řek, by se nebála,
Bůh že gi wywolil
k tomu by wěděla,
před wěkh Ua wýsosti,
že gest předzwěděna,
z lidského pokolenj,
swětU na spasenj,
by Krysta počala.

0 ll o r a ll

Což gest Bůh Uložil,
a tě ktomU zwolil,
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počneš Gezu Krysťa,
porodjš, gsauc Pannxa čistá,
Syna Boha the neywyšssjho.
Gemužto Pán Bůh dá
stolicy Dawida,
kralowati bUde;
žádný š Ujm nebUde,
kdož ho nade wssecko nemilUge.

P j s e ňe , n

Bůh wěčný což Uložil w swé přetagné radě,
čaš přissel, že whkonal na tobč to zgewně,
milost DUcha fwatého š hůry staUpj w tebe,
a Boha nehwyšssjho moc zastjnj tebe.

Stolicy mUPán Bůh dá, plodU těla twého,
the geho Dawida, a powýssj geho,
a wdomU Jakobowě kralowati bUde,
gehož králowstwj konce na wěky nebUde.

0 d o r a !.

Gakožš uložila,
PannaU aby wždycky bylae
zachowána bUdeš,
nebo ten plod wezmeš
Zdiwného řjzenj DUcha fwatého.

P j s e ň.

Radostně to děťátko od wěkůw žádáno,
xhdxae,opři počatkU swěta w rági zaslibowáno,

má se w tobě wtěliti
a ztebe Uaroditi,
fmUtné obweseliti.
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EmanUel Bůh š námi, weliký a fwatý,
bydljcý zde na zemi, skrz négž osprawedlněni

bUdaU w něho wčřjcý,
wssickni lidé kagjcý,
qusenj šádašjcý.

NebUdet gméno gemU to Uadarmo dáno,
že Gežjssem wssickni š poklonaU gmenowati ho

magj obywatelé,
gakožto Spasytele
swého zemsstj ctitelé.

0 j: o r a l.

Angel řeč dokonal,
rehdy Marya, drahá Panna,
poddá se pokorně,
řkaUc: ať se to při mně stane,
wedlě slowa,
od tebe zwěstowaného.
Hned w swém čistém těle
počnePatma Spasytele,
kterýž rač nám dáci
š tebau wěčně přebýwati
w nebeské newýmluwné radosti.

, P j s e ň.
Q, přessťastnáhodina, w njž swolila;

hned moc Božská PanenkU zastjnila,
a DUch swatý w nj šstaUpil,
Syn Božj w nj se wtělil,
a .Bčih se gest š člowčkem spogil.

Q weseliž se lidské pokolenj,
neb giž máš Boha w lidském přirošenj,



wssecken fwět robč poddal,
a teď samého se dal;
h kdoby ho pak nemilowal?

K tomU wssecky bjdy Uxassedědičné,
které náš měly gfaU trápiti wěčně,
za swé wlastnj ge přigal,
nám swůg žiwot wěčný dal,
Uassim bjdám koUec Udělal.

Poťťleď Ua ro pilně každý člowěče,
gakaU prácy Bůh přigal gest na sebe,
twé tčlo š pokUrami,
bde, fmrt y haněnj,
také wssecka twá Utrpenj.

ijora!.
BUdiž pochwálen

Bůh Otec, Syn y Duch fwatý, Amen.

P j s e ň.

Z milosti tak hogné,
sstědře Ukázané,
nám wssem darmo daně,
Gežjssi náš Pane,
tebeť chwáljme
wčky wěkůw, Amen.

O, Uáš milý Pane,
,Deyž ať fe to stane,

o čemž wjrnuemáme,
pokorně žádáme,
ty gso žiwý pramenp
zhaš pekelný plamen.
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Ger Kryste, Králi
wssj nebeské sláwh,
myť k tobě woláme,
srdečně žádáme,
pro twé swaté wtělenj,
fmilUg se nad Uámi.

W.poslednj hodinU
odpuft nám wssem winnU,
w saud š námi newcházeg,
ďadlu moc nedáwey,
zbawč náš wssj zlosti,
přiweď do radosti.

K toběť wždy woláme,
pomocy žádáme,
ať w dobrém setrwáme,
potom přebýwáme
š tebaU milým Pánem
wěky wěkůw, Amen.

P ř s e ň.

ChwálU wzdeyme mnohau,
my wssickni křesťané,
nassemUPánu BohU
z milosti té Uesmjrné,
že od přjhody sskodné
zachowal náš nehodné
této nocy minUlé.

BUdiž tobě chwála,
Bože Ueymocněgssj,
na wěky Ueskonalá,
že gfy náš noc nyněgssj
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tak dobrotiwě chránil.
mocně zprawowal, bránil,
byť náš sskůdce neranil.

Giž se poraučjme
tobě, PánU swému,
ostřjhey, tě profýme,
z náš gednomU každému
manželky, milých djtek,
čeládky y přjbytek,
y wsseliký dobytek.

Twůg překráfný Angel
bUdiž také š námi,
aby sseredný ďábel
žádný mocy nad námi
Uemohd sobč nagjti,
nám na dUssi sskoditi,
náš k hřjchům přiwoditi.

A my giž powstawsse
z ochrany twé wěčné,
tebe chwáliti Pána
wssickni bUdem srdečně,
řkaUc: BUdiž ctěn a chwálen,
Bůh náš wcleben, slawen
na wěky wčkůw, Amen.

l)ňtrelu.
Otce od wěčnosti, Pána wssemohancýho,

Stwořitele nebe y zcmě,
an widitelných gest Pán wssechwěcý,
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ktomU také y newiditelných,
h gednohoPána Ger Krysta,
Syna geho y také gednorozeného,
a thce narozeného,
pťedewssemi stwořenými wěky
Boha prawého, y zprawého Boha
rozeného, neUčiněného,
spolUpodstatUéhothy;
skrze Uěho wssecko gest Učiněno,
teU kterýž pro náš také hřjssné lidi,
y pro nasse wssech wěrných spasenj
šstaUpil znebe mocý fwaU, přeskočiwangely,
a wrělil se sám od sebe
z milosti Ducha swého swatého,
Uarodil fe zčisté Panny Marye,
a člowěkem Učiněn gest pro náš.
Ukřižowán Ukrutně pod Pontským Pilátem,
to člowěče wssecko pro tě,
Umřel raké y w hrob gest položen.
Ywstal zmrtwých třetj den, nepohm:wp kamenem,
podlé wssech prorockých pjsem;
potom wstaUpil gest na nebesa,
sedj Ua prawicy též Otce swél)o,
a opět přigde w oslawnosti swé,
aby saUdil žiwé y mrtwé,
a žgewil welebnost ý sláwU swaU,
gehožto králowstwj konce nebUde;
nebo na wěky trwati bUde.
Wěřmež wssickni nábožně y w DUcha swatého,
Pána wssechdobrotiwého,
od Otce y Syna pochášegjcýho,
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kterýž skrzeproroky mlijwal,
tagnosti Božské oznamowal,
y w gedinaU swataU obecnau
y také aposstolskaU Cýrkew,
wyznáwáme y gedeU křest,
genž na odesstěnj hřjchůw gest.
Qslawiž náš žiwotem bUdaUcýho wěkU,
ať náš nezže wěčný plamen,
rcemež na to wespolek: Amen.

NásledUgjcť)ijnj kašdé Roráte fe zawžrš.

Zdráwa bUď Panno Marya, o Králowno!
Ty gfy Panna Usslechrilá,o Králowno Marya.

thledni Ua náš dolů znebe, o Králowno!
My fnažně prosýme tebe, o Králowno Marya.

Mqutkagsy milosrdenstwj, o Králowno!
Ziwot nebeskéesladkosti,o Králowno Marya.

Po BohU nasse nádčge, o Králowno!
Twá námpřjmlUwapřispěge,o Králowno Marha.

K toběť woláme saUženj, o Králowno!
Wyhnanj synowé Ewy, o Králowno Marya.

K tobě woláme lkagjcý, o Králowno!
Tebe žádáme plačjcý, o Králowno Marya.

W tomto slzawém aUdolj, o Králowno!
Ncoansstěg náš Ubohy,o Králowno Marya.

Y protož Orodownice, o Králowno!
Náš djtek swýchMilownice, o Králowno Marya.

Qbrať milosrdné oči, o Králowno!
Apřifpěg nám swaUpomocý, o Králowno Marhaa

Ukaž nám Synáčka swého, o Kra“lowno!
Plod žiwota přččistého,o Králowno Marya.
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Po wezdegssjm pUtowánj, o Králowno!
Ať dogdeme fmilowánj, o Králowno Marya.

Matko welmi milostiwá, o Králowno!
Přesladká a dodrotiwá, o Králowno Marya

Q swatá Božj Rodičko, o Králowno! .e
OrodUg za náš Matičko, o Králowno Marya.

Bychom Božjch žasljbenj, o Králowno!
Hodni byli Učiněni,o Králowno Marya.

Skrze twé orodowánj, o Králowno!
Ať nasse prozpčwowánj, o Králowno Marya

Před twář Božské welebnosti, o Králowno!
Přigde, ať dogdem milosti, o Králowno Marya.

Proš za náš za hřissnénynj, o Králowno!
W hodinu smrti poslednj, o Králowno Marya.

bwqouxd ou
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Rorátc dnc pondčlUjho
Mu

M Duch swatý zhůry wstaupj w tě,
U. A moc Neywyšssjho zastjnj tebe.

7. Uččnčl mi welikě wčcy ten, genž mocni) gest,

U. Aswatě gměno geho.

jntrojt.
Prolom, Pane, nebefaašstUp na zemi w žiwot
přečisté Marye Panny! otcowé swatj gfaUc wte:
mnostech, wolali gfau bez přestánj; amy žiwi zde
na zemi woleyme, ať w srdce nasse wstanpj, swaU
milostj w náš přebýwati ráčj.

P j s e ň.

Láska Božj nesmjrná
nám se Ukange,
čaš geho narozenj
giž se přibližuge.

Patryarchowě fwatj
žádali widěti
den geho narozenj,
prosýc bez přestánj.
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Též mh žiwi na zemi
srdečnč žádeyme,
ať w frdce nasse wstaupj,
takto řkauc zwoleyme:

0 d o r a l.

Rofa milosti Božj rač z nebe šstaUpiti,
.a náš zemský lid ktomU přjhodný UčiUiti,
ať můžem Božská dobrodinj wděčně přigjti.

P j s e ň

Rosa milosti Božj rač znebe šstaupiti,
a náš padlý zemskýlid přjhodný, hotowý k tomU

Učiniti;
ať můžeme weliká Božská dobrodinj wděčně zfrdce

přjgjtis
a znich se tčssiti, BohU děkowati

0 d o r a l.

Sláwa Otcy y SynU y DUchUfwatémU, ga:
kož byla na počátkU y nynj y wždycky, y na wčky
wěkůw, Amen.

P j s e ň.

Wzdeymež my chwálU BohU frdcy pokornými,
prosýc geho milosti, ať se on nad námi
ráčj mile smilowati,
w nebeské radosti š sebaU bydlo dáti.

Rač to Učiniti pro swé milofrdenstwj,
pro fwého gediného Syna poslUssenstwjz
neb gest lobč on tak milý
mezy fynh lidskými; onť gest sám gediný.

Poslalš geho na swčt, aby twaU swataU wůli
kázal a lid Učňl, aby gi plnili,
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kdožkoli chtj š njm w rodn býti,
tobě wěčnémU Otcy bUdaU gj plniti.

0 jx o r a l.

Prolom, Pane, nebesa a šstUp na zemi wži:
wot přečisté Marye Panny! otcowé swatj gsaUc
w temnostech, wolali gsaU bez přestánj; a my žiwi
zde na zemi woleyme, ať w srdce nasse wstaUpj,
swaU milostj w Uáš přebýwati ráčj.

Kyrye.
Pane Bože, Otče wssemobancý, zsloě w,elikémilo:

stiposlalš Syna zwýsosti, by fe smilowal nad námi.
P j s enů.

Diwná se milost stala
od mocného Pána,
nebo chytrost ďábelskci
maš:dře gest sklamána.

Dábel w fwé mocy
držel lidské pokolenj,
mnoho rifýc let ge bral
do swého wězenj.

A když se čaš wyplnil,
Pán Bůh Syna swého,
ady swůg lid ansstjwil,
na swčt poslal geho.

0 d o r a l.

, GemUž matkU drahaU PannU wywolil,
atby se on w nj wtělil,
a smilowal se Uad námi.

Zt
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Piseů.
Gabryel od Boha poslaný kPanně Maryi

od welebné Trogice, takto pozdrawil gi:
Wesela a zdráwa bUď, a rač fe dobře mjti;

nebo Bůh wssemohaUcý sám chce š tebaU býti.u
Hle, počneš wswém žiwotěa porodjš nám Syna,

wssechlidj Spasyrele, Gezu Krysta Pána.
Wtělj se skrze Dncha swatého zastjnšnj,

beze wsseho twého panenstwj porUssenj.
0 jx o r a !.

Krerážto když gest pozdrawenj od Angela
přigala, a gemU Uwěřila, počala Slitowánj.

P i s e ň.
Nepochybně

ale wčrně
Panna přigala; .

waěřiwssi,
powoliwssi,
y hned počala
Syna přediwného,
a porodila ho,
Pána angelského.

Na swět přissel,
z nebe wyssel,
Syn řownýthy,
do owčince
swéhothe
ztracenaU owcy
pracně zaš nawrátil,
časůw zlých Ukrátil;
moc ďádel potratil.
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C d o r n l.

Krhste, gediný zBoha Otce rozený Synu
Mache, smilUg se.

P i s e ň.

O co tebaU hnUlo,
žeš se tak ponjžil,
co ktomU nutilo,
aby hřjssUým slaužjl,
Uežmilost horliwá,
ta sprawedliwost twá;
chcčlš gč wždy ččairi,
nassjm them býti,
Kryste Králi náš.

Nawssrjwilš náš hřjssné
zde w romto wězenj
z swé hogné milostj,
náš wssechwyprostěnj;
nebeským bohatstwjm
přissel knám chUdičkým,
aby náš darowal,
sebau zboharcowal,
Kryste Králi náš.

0 lx o r a 1z

Uslyš nasse zpjwánj,
y nábožné modlenj,

, kteréž tobč činjme,
žádagjc fmilowánj.

P j s e ň.

Uslyš nasse zpjwánj,
srdečnéwolánj,
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kteréž tobě činjme,
žádagjc prosýme,
račřž se smilowati,
hřjchyodestiti.

Kryste Králi nebeský
račiž Uslysseti,
bjdnj gsme, nestatečnj,
rač náš Uzdrawitč,
poněwadž pro náš hřjssně
ráčilš se wtěliti.

0 jl o r a j.

Přisselš knám na swět zPanny,
gako zrůže kwět, plný fwého smilowánj.

P j s e ů.

Milofrdný náš Spasytel,
Gežjš Krystuš Bůh wěčný,
wsseho swěta wkapirel,
ráčil se gest wtěljti,
z čisté Panny naroditi. u

Newinný pro winné přissel,
Swatý za neprawosti
wsseho swěta smrtj Umřel,
ale toliko časnaU,
dneb má za to sláwn wěčnaU.

0 d o r U j.

Utěssiteli Dusse swatý,
rač mile wzhlédnaUti na ty,
genž žádagj twého fmilowánj.

P 1 s e ň.

Utěssiteli slawný DUsseswatý,
ráčil gsy mile pohledčti .
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na ty wssecky otce fwaté, p
kteréž mrákoty temné držely zagaté.

Ráčilš sljbiti a gich porěssiri,
že má .Mefyáš knjm dolů šstaupiti,
temnosti zbawiti,
a wsseckyw fe wěřjcý na zemi fpasyti.

Profýme twé milosti,
swatý Dusse, račiž Uslysseti
modlitby nasse, rač swé dary dáti,
naUč náš ksobě ochotně, srdečně wolati.

0 d o r š l.

Nawsstěw Uáš fwaU milostj,
zbaw pekelné žalosti,
pomoz kwěčné radosti,
kdež gest wččné milowánj.

P j s e ň.

Genžš ráčil půfobiti,
až se čemU podiwiti,
Syna Božjho wtělenj,
proti wssemU přirozenj.

Račiž náš fprawowati,
darh swými darowati,
a w náš mjti přjbyteč swůg,
očistiž náš, ať gfme dům twůg.

Dey se tobě ljbiti,
dey žádosti těla mrtwiti,
Uléčiž náš hřjchem gaty,
Utěssiteli DUsse fwatý.

0 lx o r a j.

Tyš způsobil ten skUtekBožský,
ťdhž Gežjš, teU Král angelský,
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chtěl se gest pro náš wtěliti
w předrahé Panny žiwotxč,
wgistotě, neUsskodiw gegj čistotě,
ráčil se zUj naroditť,
a tak la drahá brána zůstala zawřena,
giž ch žádný neprossel,
než Gežjš Pán Spasytel,
by se smilowal Uad námi.

P j s e ňo

W swětle choďme, neblUďme,
Kryska následugme,
w čistotě gemU slUžme,
pokornými srdcy powstaňme,
aby ráčil náš nawsstjwiti,
tak gasný host w náš přebýwati.

ZaženaUc zlost, přčgmem ctUost
w konečném setrwánj,
ať Uáš ďábel Ueranj ;
ssrjt wjry, láskU, ctnosti brány,
wezmaUc proli hřjchům bogUgme,
Pána swého přjssrj čekeyme.

Amen, wssickni zpjweyme,
BohU děkugjce,
ž tčch ho darůw chwáljce,
tyro pstč mU zpjwagjce,
aby ráčil náš tam dowestj,
do té přežádaUcý radosti.
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Crrňclučdl.

W paprssku slUnce fwůg stánek postawil na
whfosti, a wssecky hwězdy Uebeskčsprawuge, ytaké
planety w dlani držj, a w swětle nepřjstUpném fwé
sláwh přebýwage , w plesáUj angelském sedě, pro
člowěka hřjssného ráčil gest odrUd šstaUpiti, a člo:
wěčenstwj na fe přigjri w žiwdtě čisté Panny Ma:
rye. Giž se weselre kůrowš nebessrj, y po wssem
okrsslku wsseho swčta bogjcý fe Boha wsslckUiná:
rodowé, neb fe ráččl Syn Božj proto wtčliti,
a zmocy ďábla náš wyswoboditi, a kdež sám gest,
do nebeskéradosti přiwesti, aby odedž gsaUďáblo:
wé pro fwau peychU z Uebe zmetáni, ta mjsta wne:
beském přjbytku byla wyplnčná námi, aťbychom
gsaUce w těljch oslawených š angely geho wždy
chwálili, a w geho twář gasnaU bez přestánj wždy
patřili.

AllelUja, otcowé swatj w temnostech gsaUce
žádali welťce, by nebefa prolomil, šstaupil k Uim
narodě fe, a ge wykaUpil.

P j s e ň.

Chwála bUď BohU na wýsosti,
Králi laskawému,
ke wssem zté milosti,
kteraUžš ráčťl
zgewiti skrzefwého Syna;
gehožto mage gedřného,

)(
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a wssak na wykaUpenj lidu swého poslati chtěl
na swčt milostjwý Stwořitel.
Q! gaké měli welmi radostné wBohU Utěssenj
ti, kteřjž widěli mezy sebaU tak drahé fpasenj,
kteréž prorokowé mnozý y králowé
chtěli rádi widěti, na něg pohledčti.

0 l: o r a l.

Toho gfme my giž dočekali,
což gsaU oni žádali. Q!
blaze kdož Gežjsse w srdch má,
nemáť w ničemž UedostatkU,
rád Udělj swého statkU,
warUge se wsseho zlého,
gest pilen wsseho dobrého,
rád se modlj, což Bůh welj,
to bez tesknosti činj,
teU přigde do radosti.

P j s e ň.

Titoť gsaU dnowé, w Uichžto nám slUssj bdjti,
neb w nichPán Krystuš ráčil se ponjžiti,
zaskjněnjm DUcha swatého wtěliti. x x

Krystuš gest kořena rod krále Dawida,
od wssech lidj počtU w den saUdUý požádá,
kdo se gjm nesprawowal, tomu bUde běda.

SynU Panny Marye, náš Pane Gežjssi,
smilUg se nad Uámi, Uslyš prošbU nassi,
o náš milý Králi, Kryste Mesyássi!

AllelUjad! otcowé swatj wtemnostech gsaUce
žádali welice, by nebesa prolomil, šstaUpil k nim
narodě se, a ge wykaUpil.
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proďa.
Zawjtey Mesyássi,
odegmi wsseckUbde nassi,

wolali gsaU prorocy.
Q přigdtš zbožj chUdých, ,
Otče syrotkůw wssech náš fmUtnych,
oswěť we tmách fedjcý.

P j s e ňo

Srdečně gfaU profyli
swatj otcowé, wolali
řkaUc: Zawjtey Mesyássi,
šstUp knám dolů, žádali.

Y my ktobě woláme,
w tobč naděgi máme,
račiž náš dneš nawsstjwiti,
wssech fmUtných potěssiti.

A wssech hřjchůw cemnosti
zažena swaU milostj,
račiž náš dneš oswjtiti,
lásku w náš rozmnožiti.

0 d o r a le

Mnozý také králowé,
y wsstckni swatj otcowé
widěti ho frdečně žádali;
by nebesa prolomil,
a čnim do temnosti dolů šstanpil,
plačtiwě, žádostiwč gsaU wolali.
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P j s e ň.

Wssickni twogi wolenj
k tobě wždy měli zřenj ;
nemohliť gsaU bez tebe
fami tuěssiti sebe.

Též my nic nemůžeme,
fobě nepomůžeme,
protož w den y w nocy
žádáme troé pomocy.

Abyš lid swůg sprawowal,
zblaUdilé naprawowal;
wyweď ž hřjchůw temnosti,
přiweď kprawdy gasnosti.

0 lx o r :a 1.

A když se čaš naplnil,
Bůh Qtec slib swůg splnil,
poslal námSpasytele
Syn Božj z nebe šstaupil,
prách těžkaUpodstaupil,
a přemohl nepřjtele.

P j s e ň

Protož, milj křefťané, děkugmežmu ztoho,
že gest nám ukázal rač dobrodinj mnoho,
neb on gsa Král weliký w Uebeskéwýsosti,
genž gesti se ponjžil z nesmjrné milosti.

Tak welmi zamilowal lidské pokolenj,
že se sám na swer wydal pro na sse spasenj,
chtě tudy swé stwořenj zpotupy wynjti,
tak fe wsseho odwqžil pro náš podstaupitie
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6 d o r a l.

Wěrnj pobožUj toho dočkali,
ale newděčnj zmesskali,
oznámen gest pokorným.
NUž wssickni wěrnj nynj,
wděčni gsaUcedobrodinj,
zwoleyme hlasem fworným:

P i s e ň.

O Kryste dobrotiwý,
na náš welmi laskawý,
ke wssem přjwětiwý.

Račiž náš Uslysseti,
de.y w pokoře bydleti,
sebe milowati.

Wyweď špehchy pyssněboa
přiweď k ctnostem hřjssného,
křesťana každého.

Swětlem čtenj swatého
oswěť a fpraw každého
člodǧoěkahřjssného.

DáblU ať odoláme,
pomoz! k tobč woláme,
takto řkaUc žádáme.

0 d o r u 1.

Zawjtey swaUmilostj,
wzhledniž na náš zwýsosti,
pomoz z hřjchůw temnosti.
Kryste, pro twé wtělenj,
dey Uad hřjchy želenj,
přiweď kwěčné radosti.



P j s e ůo

Q Gezu Kryste,
Sym: Pannh čisté,
wzhledUi na náš!

swaUswatau milostj zahřjwey náš,
aťby twé slawné gméno
w náš y w Cýrkwi twé wždy bylo
chwáleno y welebeno.

Tyš od wěčnosti
w Božské welebnosti
Qrcy rowný,

a š njm Bůh w podstatě wždy gediný,
skrze tě wsse stwořeno,
cožkoliw nad slUUcemwzhůru
též y pod njm Učiněno.

Máš žiwot wěčný,
sám w fobč bezpečný,
gegž darUgeš,

kohož w fwaU aučastUost přitahUgeš;
smrti fe zlé nebogi,
kdož w řečech twých pewně stogj,
gdeť z swěra w dobrém pokogi.

K twéť swaté twáři
mladj, také stařj
zřenj máme,

modljce se pokorně žádáme,
deh nám fwé požchnánj,
y wssemUCýrkwe sebránj,
Ustang w swémmilowánj.
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OpatrUgž náš sám,
nebš Qtec náš y Pán,
čeleď gsme rwá,

ať twůg odpůrce w náš mjsta nemá;
od wsselikého zlšho
wyprofť každého wěrného,
přiweď do králowstwj twého.

0 ld o r a l.

Rcemež wssickni Amen.
P j s e ňr

Bože náš, genžš před wěky,
Pane Gezu Kryste,
th zůstáwáš na wěky
neobfáhlý gistě.

SstaUpilš knám na swět z nebe,
zlásky the swého,
žádage sám od sebe
fpasenj nasseho.

Deyž nám w twě prawdě státi,
genž sám wsseho moc máš,
w nj ssťastnč dokonati,
bUdižpomocnjk náš

Deyž Uám tebe chwáliti,
wěky wěkůw Amen,
a w nebi přebýwati;
rcemež spolU, Amen.

P j s e ň.

Děkugemeť, o Bože náš,
že zswé lásky otcowské,
této nocy bylš strážce náš,



a že nad námi fwaU xmoc
neprowed ďábel fatanáš.

Tebeťmy the prosýme,
řeď náš fwým fwatým Duchem,
ať před tebaU nezhřessjme,
dey ať tento celý den
k twé cti a chwále stráwjme.

Zažeň od náš ďábla zlého,
wzdal od náš y člowěka
lstjwého a Ueprawého, u
possli kostřjhánj náš
angela swého fxoatého.

A pončwadž w potU twáři
swůg chléb gjsti bUdeme,
Bože, dobrý hospodáři,
požehney pracem nassjm,
ať fe nám dneš dobře zdařj.

Na twau lásku fpoléháme,
ťobě se poraUčjme
še wssjm, což od tebe máme;
dehž ať we zdrawj časU
wečernjho dočekáme.

řňtrom.

Stwořitele nebe y zemč,
gemUž slaUžj angelé y mocy nebeské.
Y w Ger Krysta Pána nasseho,
y w DUcha fwatého, mistra wýborného,
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w osobách trogjho, gedna podstata,
gedno fwěrlo, gedna poklona,
Otec, Syn y Duch swatý
w byru gediný od wččnosti.
Wrěleného Syna Božjho,
DUchem swarým w Panně zastjněného,
narozeného, neUčiněného,
spolUpodstatného thy,
gehož bez bolesti Panna porodila,
při porodU PannaU zůstala;
diwné Božské wrělenj
gestiť zawřené proti přirozenj.

Ukřižowaného Krále nebeského, x
pochowaného w hrobě w skále w zahradě,
do pekla wstaUpil a oblaUpil,
otce swaté mocně wykaUpil,
setřew brány pekclné, záwory mosazné,
moc ďábla zkazyl, slawně zmrtwých wstal,
mnohým se Ukazowal po fwém wzkřjssenj,
až do na nebe wstaUpenj.
WstaUpil w plesánj, w angelském zpjwánj,
a wssem kůrům angelským dal gest poznánj,
že on gest ten oděnec přeroelmi sylný,
genž nad ďáblem swjtčzyl, a se pofadil
na prawicy Orce U wěčné radosti,
kdežto nenj žádné žalosti,
než wěčné Utěsser, Boha widěnj bez zastjněnj.
thud přigde z wýsosti nebeské,
aby saUdil wssecky, žiwé y mrtwé.
Wěřjm také Cýrkew swatau obecnaU,
kteráž gest bez posskwrny choť geho gedinau;
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swaté obcowánj zde magjce,
a š radostj očekáwagjce
rěla zmrtwých wzkřjssenj, y žiwot wěčný
Rač nám dáti Kryste, Amea!

Zuáwěrečnj pjfeii.

Zdráwaš bUďPanno Marya, o Králowno!

a. t. d. gaťo na stránce 47.
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Rorčltc dnc aUtrrnjho.

7. Ay gá djwka Pánč.
ki. Staniž mi se podlč slowa twěho.

7. RosU deyte nebesa ů hůry a oblakowé dsstěte Sprawedliwěho.

K. Otewťi se žemi a wydey nám Spasytele.

lutroit.
Wrělenj přeradostného.Syna Božjho pamatUg
každá dUssewčrná, a pochwal geho, Pána swého,
na tě welmi laskawého, kterýž proto ráčil šstaUpiti
š nebe, aby tě pogal k sobě, tU kdež králuge w ne:
beské swé sláwě.

P j s e ň.

Wssickni wčrnj křefťané,
milost nefmjrnaU wažme,
kreráž nám Ukázána
od nebeského Pána;
poslal na swět Syna fwého,
fobč w Božstwj rowného,
pro člowčka hřjssnéhoe
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Aťby swůg lid wykaUpil,
Syn Božj š Uebešstaupil;
což byl Adam potratil,
to nám zasenawrátil;
wida nassezaweder,
ďábelské oklamánj,
smilowal se na námi.

0 j! o r u 1.

ChwálU Božj wyprawugte,
angelé nebesstj,
též djky BohU wzdáweyte,
wy lidé křesťanssrj,
pleseyte Stwořiteli swémU,
žiwlowé zxemsstj

P j s e ň.
RadUg se každý člowěk,

přissel milostiwý wěk,
Adamůw dluh zaplacený,
k milosti anrácený.

Spasenj nawráceno,
kteréž bylo ztraceno,
gjmž gest přisslo wyplacenj
wěčného zatracenj.

Protož wssicknizwoleyme,
djky Bohu wzdáweyme,
gsauce wděčni whkaupenj,
hlasytě zazpjweyme:

0 jx o r n 1.

Sláwa thy y SynU h DuchUswatémU,ga:
kož byla na počátku y nynj y wždycky, y Ua wěky
wěkůw, Amen.



69

P j s e ů.

Gežjš KrystUš Spasytel,
wssech kagjcých wěrných Wkapitel,
ráčil fe gest wrěliti,
aby náš mohe od hřjchůw fprostiti.

GfaUce wdččni my wtělenj
geho, a Uasseho wykaUpenj,
KrystU z toho děkugme
a BohU thy chwálu wzdáweyme

ŘkaUc: deyž Bože zde w fwětě,
ať gsme ziwi ctUostně a swatě,
potom při nassj fmrti
račňž Uassjm ochraUcem býti.

lutrojt.

Wtělenj přeradostněho Syna Božjho pama:
tUg každá dUsse wěrná, a pochwal geho, Pána
swého, na tě welmi laskawého, kterýž proto ráčil
šstaUpčti š Uebe, aby tě pogal k sobč, tU kdež krá:
luge w nebeské swé sláwě.

Kyrye.
Pane Bože, Králi wssemohaUcý,

geUž stwořil wssecky wěcy, e
moře, Uebe y zemi;
o smilUg se Uad námi.

Pjseň.
Chwaliž Boha dUssewěrná,

wáže dobrodinj mnohá,
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. prozpěng gemu wesele,
žeť oznámil Spasytele.

Q, weseliž se y děkug,
a sláwU Páně wždy zwěstug,
kterauž gest tobě zgewil,
a spasenj swého neskryl.

6 ld o r : l.

Skrz tě, Bože, heybáme se, dycháme,
žiwi gsme, bytnost swau máme.

P j s e ň.

Weseliž se giž nynj
wsseliký člowěk wěrný,
w BohU swém Spasyteli,
wěrnýchWkapiteli.

Neb přisslo Utčssenj
z xBoha ansstjwenj,
ž milosrdeUstwj geho,
nám w KrystU zgeweného.

0 l: o r š 1

Hospodine, Bože wssemohaucý,
ty fám wsseckosprangeš,
stwořenj opatrUgeš,
rač se smilowati nad námi.

P j s e ň.

Gazyk lidský nemůže
wyprawiti toho,
gak gest UžitkU mnoho
z přjchodu Krysta osobněho,
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w němž zde tělefně přebýwal,
wssem lčdem spasenj dobýwal.

Dokonaw ge na zemi
zafe k thy wstaupil,
wssak swých zde neopustil,
š nimi býti wždycky zasijbřl,
řka: Nenechám wáš zde syrotkůw,
přigdUť kwám š nebeských přjbytkůw.

(Zborul.
Kryste, Pane náš,

genž sám srdce Uasseznáš,
rač nám milostiw býtč, Uslyš náš.

P j s e ň.

Ey giž fe ze fna probuďme,
tohoto swěta péči,
rozkosse těla odwržme,
a co nám má zůstati,
toho se wssickni přidržme.

Noc temná giž gest odessla,
choďme wláfce, swornosti,
gakožto fynowé swčtla,
w střjdmosti, w pobožnosti,
negsaUc žiwi podlé těla.

Gdora!.
Kryste, zpraw nasse zpjwánj,

Uslyš nasse modlenj,
kteréž tobě činjme,
deyž nám, zač tě prosýme.
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P j s.e ň.

Uslyš modlitbu nassi,
kterauž swými hlafy
před tebau prostjráme,
srdečnč woláme:

Kryste, Pane neywyšssj,
přjmluwče neygistssj,
bUď smutných potěssenj,
sprosť gatéxwězenj.

Ať hodUě ctjme tebe,
dey Uám pomoc š nebe,
oswěť swěrlem prawdy swé,
obžiw Ua dUssimrtwé.

Bjxoral.
Krhste, sltchám swým,

ačkoliwěkxnehodným,
rač milostiw býti
nám wssem hřjssným.

P j s e ň.

Milý Pane náš, Ger Kryste,
genž gsy se wtělil pro náš
w žiwotě Panenky čisté,
od wsseho zlého zbaw náš,
očisť nasse srdce nečisté.

Račiž nám dáti fwaU milost,
hřjchůw nám newzpomjney,
o přikreg nassl neprawost,
muk wěčných náš zachowey,
přigmiž náš wswaU wěčnau radost.
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Račiž ty náš fám sprawowati
protř ďáblU a swětu,
od wssech hřjchůw ostřjhati,
abychom w pokánj gfaUc
mohli tč ch nehněwati.

Nerač š námi w sadewcházeti,
ale zBožské milosti
odestě hřjchysmazati,
prosýme Ueračiž nám
hřjchůw nassich wzpomjnati.

Ne pro nasse žaslaUženj, „
ale pro swaU dobrotU,
a pro swé swaté wtělenj
rač nám dáti swaU milost,
wssechněchhřjchůw odesstěnj.

Cdornj.
RozUmným gazykem zpjweyme,

tak wefpolek se wzděláweyme,
z srdce Boha samého wzýweyme.

P j s e ňo

Kterýž nepřjtele giž porazyl,
smrt wččnaU mocně potřel a zkazyl,
a wčšné garé wyswobodil.

WstaUpil w radost nebeskéhoOtce,
w nebeský owčiUec přiwedl,
z hrdla wlků wytrhl gest ge.

TU milost dobrodince swého
po wssccky dny žiwoca nasseho
wažmež, chwáljce gméno geho.

4
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0 b o r Z l.

Bože wěčný, DUsse swatý,
dšyž nám ktomU pomoc swan,
ar činjme wůli twaU,
naplniž náš milostj swan.

P i s e ňe

O, milý DUsse swatý,
rač w nassich srdcých býti,
genž gsy w dařjch boďatý,
nemesskeyknám přigjti;
sprang gazykkmluwenj,
dǧy nám dobrě naUčenj,
ar činjme wůli twaU,
naplň náš milostj swaU.

0 jx o r : l.

Dusse swatý, rač zawjtati,
wždy w srdcých nassich přebýwaci,
a djlo swě w náš konari;
naUč náš w dUchUa w prawdě se modlitt,
abychom se mohli ljbiti,
modlitby wzácné činiti,
gak Usty tak srdcem ať se wždycky modljme,
rozmnně tě prosýme,
a wssecko obdržjme,
ať tč na wěkh chwáljme.

Pjseň.
Bože wččný DUsse swatý,

genžš wěčně gedné podstaty
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8 Bohem Otcem, SyUem geho,
pocházegjc od obého,
rač nám dáti dary swě,
ať gfme wždy žiwi kwčili twé,
a ne podlé wůle froě.

Rač nám fwé požchUánj dáci,
aťbychom mohli poznati
Boha Otce, SyUa gcho,
y tebe Ducha swatého,
ať gest slawné twé gméno
po wssem swčtě zwelebeno,
wěky požehnáno.

Rač nám wjry přifpořiti,
wsseckyblUdy swěta fnjti,
pastýře dobré nám dáti,
a wlky zCýrkwe wyhnati,
náš milý Spasyteli,
deyž ať gsme žiwi po twé wůli,
bychom fe ljbili.

ChwálU PánU BohU wzdeyme,
ginémU gi Uedáweyme,
slowo Božj přigjmeyme,
z srdce Boha wždy wzýweyme.

z Bůh sláwy fwé giUémU,
nechce dáti nižádnému,
neodgjmeyž gi gemu.

4xsk
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Q! Kryste, pro twé wtělenj
deyž nám hřjchůw odesstěnj,
y také swaU swataU milost,
a po smrti wččnau radost,
ať na prawicy stanem,
ať náš nežže wěčný plamen,
zbaw náš Kryste! Amen.

Crňáuňd
Qd Jzaiásse zdáwna předpowědjno, Duchem

fwatým co gest od wškůw .Bohem Otcem před:
šwědjno, že wygde prut zkořene Jese, to gest ten
prUt Panna Marya, a kwěrzkořene geho, to gest
Marye Panny žiwota přečistého, wystaUpj, to gest,
Syn Boha neywyšssjho na swěrse pro náš narodj.
Qd neywyšssjho Otce Boha Krále nebeského,Pá:
Ua zemského, wssech wěcý Spráwce neymocněgssjho,
od trůnu sláwy stolice geho gest wygitj a na swět
přigčtjPána Gežjsse,Syna Božjho, Spafytele na:
sseho; a po dokonánj wssj práce, kterauž gest Zdena
swěrě wedl až do ustánj, pro nasse spasenj a wssech
wěrných wykaUpenj, gest nawrácenj geho na ney:
wyšssj prawicy the swého, aby danfal w něho,
neb ho tam máme orodownjka gistého.

Allelnja
Srwořiteli mocněmn,
Orcy, SynU geho maUdrémU,
dobroriwémU DUchU swatému
bUď chwála wždycky wěčná, AslelUja.
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P j s e ň.

Z hwězdy wysslo slunce
nebeské zmčněnj,
Syn dán gest Pannence
proti přirozenj,
tobčý Panno Marya.

Qtec Syna poslal
z weličé tagnosti,
w služebnost ho poddal
z nefmjrné milosti,
tebe Pane Ger Kryste.

Což Ewa ztratila,
Panna nawrátila,
když počala Syna,
Ger KrystaPána,
čistá rodička, Marya.

PaUe Ger Kryste,
SynU Panny čisté,
Učiň pro notělenj,
smilUg fe nad námi,
ty fám Pane Ger Kryste.

oboral.
Mnozý králowé y prorocy,

sedjce w temné nocy,
toho žádali,
o nčmž gfaU prorokowali,
prache že přigde ten čaš,
w němž Bůh narodj se pro náš
zPanny čisté,
a náš gčstč
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ztéto wywede propasti,
a přiwede do radosti.

P j s e ň.

Ger Kryste,
my zagisté

1 tobč na čest zpjwáme;
posleiž náš
w nynšgssj čaš,
ať w twé chwále trwáme;
nebš ty hodný
a welcbný
Pán a Král wssj slawnosti,
a my w nedostatečnosti;
ty gsy ten Pán,
genž mocně sám,
rplastnj mocý,
bez pomocy,
můžeš wsse Učiniti;
ý přispěg knám
a pomoz pám,
hodně tebe chwáliti.

Ger Kryste,
ty zagisté, u
wida lidské stwořenj
w zawedenj,
w poblaUzenj,
w djdě a w zlořečenj,
š Uebeš wyssel,
na fwět přissel,
zřjdilš nám požehnánj,
wzhlédlš na swých
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wěrných stonánj;
neb prorocy
we dne w nocy
tč žádali
a wolali,
aby ráčil přigjti;
kdhž přissel čaš,
ansstjwiw náš,
ráčjlš to Učiniti.

AllelUja!
Stwořiteli mocnémU,
Otcy, SyUU geho maudrěmU,
dobrotiwému DUchU swatémn
bUď chwála wždycky wěčná, AllelUja!

9 r o 8 n.

BUďmež wděčni Uynj
ztoho dobrodinj,
kteréž Bůh Učinil, j
gakož byl Uložil
z swé otcowské weliké milosti,
bydle na wýsosti
w Uebeskéradosti,
gehož člowěk žádný,
newidč!l gest nikdy,
w gaké hy byl U Božské slawnosti.

P j s e ň.

Pane Kryste Králi,
ať rě twůg lid chwálj;
rač popřjti swého,
pokoge swatého,



kterýš pocházý
od tebe samého.

Q, diwná milosti,
dalš Uám ch než dosti,
wida zawedenj,
lidské pokolenj,
ráčilš fe smilowati,
nedalš Uám zahynaUti.

0 ll o r n le

Ráčilš fe zgewiti,
sebe lidem dáti,
skrze člowěčenstwj,
to wěčné dědictwj,
z králowské sstědrostj.

TakowaU dobrotU lidem zde Ukázal,
že aUčastnost člowěka prawého přigal,
gakožto milosrdný.

P j f e ň.

Pán nebeský,
Král angelský,
plný dobroty,
z swé milosti
h sstědrosti
seslal zwýsosti
wtěleného Syna,
angelskťého Pána,
bUdiž gemU chwála.

Mnoho gest fet
miUUlo let,
Uež ten čaš přissel,
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w kterémžto Bůh
giž Ua ljd fwůg
laskawě wzezřel,
milosrdeUstwj geho
hogné Uadewssecko,
toť gest Ujm pohnUlo.

stkxoral.
Nebo gest wzal žiwot

přewelmi spůsobný,
a počat gest w PaUUě
beze wssj possťwrny,
genž gest wjtěz sylný.

Přemocný, smrt, kteraUž hřjchowé zplodili,
hřjchy snjti, kreré gsaU lidé činili,
má moc Syn gednorozený.

P ř s e ň.

Máme proč welebiti
the nebeského,
že nám ráčil Ua tento swět
poslat Syna swého.

Neb gsaU toho žádali,
pod zákonem starým
wolali otcowé swatj,
byť přjchodem ssťastným

Nawsstjwil ge Mesyáš
zdáwna žasljbený,
genž měl wygjti z žiwota
neporUsseUéPanny.
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0 l: o r n 1.

Když se čaš naplnil,
w kterémž Bůh Uložil
poslati a dáti
giž Wyprostitele,
wěrným Spasytele:

Toť gest tak Učinil,
mocý fwaU wsse zřjdil,
žiwot mU způsobil,
že Panna počala,
mUže Uepoznala.

P i s e ňo

Ponst čan když přissla
wěkU poslednjho,
milost Uesmjrná
wyssla od the nebeského,
hřjch Ewy chtěl šhladiti,
moc ďábelskaU zkazyti,
Syna na swěcposlati.

Qd trůml swé stolice
poslal dolů posla,
k Maryi čisté djwce,
Gabryele angela ;
zwěstowal gj wefele,
že počne Spasytele,
swětaWkapitele.

stdorn!.
Když poslal angela,

tU kdež Panna byla,
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kteraUž k tomU zwolil,
angel š nj promlUwil,
ra wěřjc počala.
W tom fe radowali,
kteřjž to poznali,
že gest KrystUš přissel,
kterýž přigjti měl,
a lid wykaupiti chtěl.

P j s e ňo

Angel Páně tU nowiUU oznámil,
že gest čaš ten giž přissel,
gegž Bůh Uložil,
že chce dolů šstaUpitie
hřjch y peklo zkazycř,
a wččný žiwot nawrátiti.
Panna gakž tUto nowinU slyssela,
BožskémU Uloženj powolila,
řkaUc: „Gá djwka pokorná,
wssecka Božstwj oddaná,
wykoneyž se Pane, milost twá.“

Cdoral.
Hned fe zradowali,

Boha welebili,
což byl zdáwna sljbil,
že gim giž naplnil,
a swůg lid nawsstjwil.
Bože Qtče wěčný,
genž gfy wssemohaUcý,
takš dobře Učinil,
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že se Syn twůg wtčlčl,
a lidem podobný byl. šos,x

P j s e ň.

Prozpěngmež wefele,
žeť nám Bůh dal Spasytele,
Syna fwého milého,
nad Uěgž nic dražssjho
nemage U sebe fám
mocný Pán,
seslal geg š nebe k nám.

Wida že pomochča
nenj žádného člowěka,
ni giUého stwořenj,
w kterémžby spasenj
lidU swémU z,působil,
9e9 zprostjln
zlého wyfwobodil.

0 d o r a l.

Gfa š tebau w slawnosti,
byl gest zde waUzkosti,
když fe gest narodil.
člowčk š lidmi bydlčl,
aby gich powýssil.

Račiž milosti twé
w KrystU Ukázané,
w prawdě twé wzdělati,
také doko.nati,
dey š njm přebýwati.
Kryste rač to dáti,
š tebaU w nebi přebýwati. Amen.
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P j s e ň.

Protož fe připrawme,
wssechzlostj zůstaňme;
w fwatěm obcowánj
a w prawe“m pokánj
na modlitbách trweyme,
tak Pána čekeyme.

Rač Pane popřjti,
řď twé prawdě wždy býti,
abychom w nj bdčli,
a tebe widěli,
Pána milostného,
w den přjchodU twěho.

P j s e ňr

Dčkugemeť, o Bože náš,
gako na stránce 68.

kňtršm.
W Otce nebeskěho,

Pána Boha wssemohaUcýho,
Stwořitele Uebe y země,
widitedlných wssech wěcý
y také newiditelných.
Y w gednoho Pána nasseho Gežjsse Krysta,
Syna Božjho gednorozeného,
A zOtce Uarozeného
předewssemi wčky, o
Boha zBoha,
Swětloszětla,
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Boha prawého žBoha prawého,
rozeného, neučinčného,
spolU podstatného Otcy,
skrze něhož wssecky wěcy
Učiněny gfaU.
Kterýž pro náš lidi hřjssné,
y pro nasse spasenj,
šstaUpil gest š nebeské wýfosti,
a wtěljl se gest mocý
DUcha swate“ho,
ráčil se Uaroditi
z Marye Panny,
a tak Bůh prawý
člowěkem gest Učiněný.
UkřižowáU také gest
pro Uáš pod Pontským Pilátem,
trpěl, Umřel y pochowáU gest;
a wstal gest zmrtwých třetj den
wedle prorockých pjfem;
y wstaUpil gest na nebe,
sedj na prawicy Otce,
a odtUd přigjti má
š welikaU welebnostj,
aby saUdil žiwé y mrtwě;
geho králowstwj na wěky wěkůw
nebUde konce.

Wěřjm w Ducha fwatého
wsseckoobžingjcýho,
od the, Syna pocházegjcýho,
kterýž š Qrcem y š Synem
gedné pocty hoden,
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krerýž mlUwil skrze proroky.
Wěřjm býti gednU swaraU
Cýrkew obecnau,
wyznáwám geden křest
na odpusstěnj hřjchůw wssech.
Také očekáwám těla
z mrtwých wzkřjssenj,
žiwot wěčný w bUdaucým wěkU,
rcemež ktomU wssickni spolU: Amen!

ZáwěrečUj pjseň.
Zdráwaš bUď Panno Marya, o Králowno,

a. r. d. gak na skránce 47u
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Rorcitc na střch.

7. Pohledě na pokorU djwkh swě.

li. A hle z toho mne blahoslawenau nazi)wati budau wssickni
nároďowé.

7. Wygde prUt z kořeneJešse,
li. A kwět zkoťene geho wystaUpj.

lutrojte
Prorok ewangelickýJzaiáš prorokowaly toho záe
dal a řka: Q! rosU deyte Uebesa, oblakowé spra:
wedlnost dsstčte, otewři se srdce w wáš, zemsstj li:
dé, abyste hodně přigali sprawedlnost, spasenj wám.
wzesslé!

Pj s e ň.

Jzaiáš, prorok swuatý,
w swém proroctwj takto prawj:
Eh PaUUa porodj Syna,
toť gest přediwná Uowina. ,

Emanuel dá mU gméno,
genž gest potěssenj plno,
neb se to gméno wykládá,
že Bůh š námi bydleti má.

A
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Protož š wážnostj srdečně
zwoleyme k BohU společně,
ať pro Krysta, Syna swého,
Uslyssj žádost každého.

0 !x o r a l. ,

Bůh gest ráčil Cýra kwyčaUper poslati,
aby mohl dobře Cýruš Krysta sigUrowati,
genž ráčil Uáš wěčného wězenj uchowati.

P j s e ň.

Gakož gest Bůh krále toho,
Cýra welmi mocného,
k wykaUpenj, k wyswobozenj
poslati ráčil lidU swého.

Aby moh7 sigurowati,
CýrUš wyznamenati
Krysta Pána, wssechSpasytele,
ďábla, pekla mUk Sprostitele.

Nad njmž Duch Pánč že bude,
Bůh Otec ho pomaže,
aby on weselé poselstwj
zde hlásyl nesčjslnémU mUožstwj.

0 lx o r n l.

Sláwa Otcy y SynU y DUchufwatémU, ga:
kož byla na počátkU y nij h wždycky, y na wě:
ky wěkůw, Amen.

P j s e ň.

Sláwa Otcy, y Synu,
y Duchu swatémU,
w Božstwj w mocy gednomu,
newiditedlUémU, Bohu nebeskémU.
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Gasnost, moc, také sýla,
cýsařstwj y sláwa
gednomyslně wzdáwána,
od náš wssech wzýwána
bUď wěky wčkowa.

lutroit se opakUge.

Prorok ewangelickýJzaiáš prorokowal a. t. d.

Kyrye.
O, Stwořiteli wssemohaUcý,

Qtče Bože wssj mocy,
žádáme twé pomocy,
rač se smilowati nad námi.

P j s e ň.

ijwey š ochotnostj
každý křesťan wěrný
o přediwném Krysta Gežjsse wtčlenj;
neb gsaU w něm složeny
tegné wěcy Božj,
kterýž w nebi wládne,
že fe složil w Panně pro dobré nasse.

WssemohaUcýPánBůh,
bez nassich wssech zásluh,
z pauhé swé milosti
seslal Uám zwýsosti
toho Mefyásse
pro spasenj nasse,
gehož gsaU žádali,
srdečnč wolali
otcowé swatj.
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() l! o r a l.

Nechtě bhchom na wěky zahynUli,
seslalš Syna w audolj;
rš fmilug se nad Uámi!

P j s e ňe

Přissel knám wděčný host a statečný,
w žiwotč Marye Panny wtčlený.
Gednorozený Syn Ueywyšssjho
a wssemohaucýho Boha wččného ;
kterýž sprange a mocně wládne nebem,
zemj, peklem y každým tworem.

C d o r n l.

Q, laskawý Otče Uáš milý,
dalš Syna w čaš přjhodný,
gsa Otec milostiwý;
fmilUg se Uad Uámi.

P j s e ňo

Mcime fe z čeho těssiti,
že Bůh ráčil nawsstjwiri
lid fwůg welmi zarmaUcený,
skrze Krystowo wtělenj;
Ueb co gfme byli ztratili,
sirz Uěho gfme zaš rUexbyli.

Adam pro swaU neposlussUost
Uwed Ua náš welkau těžkost;
neb gest neyprw zráge wyhnáU,
ďáblU, hřjchu, smrti poddáU,
že fobě řeč Božj zlehčil,
potom bjdy mnohé žkst)l.
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0 b o r a l.

Q, Me(yássi,
Kryste slyš prošbU nassi,
ostřjhey nasse tělp y dUssl.

P i s e ňo

Gežjssi pro náš wtělený
w žiwotě Marye Panwy,
ty nám to rač za dar dáti,
ať tebe můžem pozUati,
že gsy ty sám Uasse dobré,
od Boha the Uám dané.

Ty gsy ten Božj Beránek,
kterýž lidský nedostatek,
h wsseckyhřjchy š náš snjmáš,
sám wssemU swětU otwjráš
nebeské wěčné králowstwj,
swaU drahau a hořkaUsmrtj.

0 b o r a l.

Kryste SynU gediný,
aby lid zbyl wssj winy,
wrělilš se w žiwot Panny,
o smilUg se nad námi.

P j s e kid

Podiwme se pokoře Gezu Krysta Pána,
gehož nemůž obsáhnaUti nebeská sláwa;
že se šhrnUl w chatrném mjstě,
Panenky Marye přečistém žiwotě.

Gaká gest mU toho potřeba nastáwala,
šstanpit š bytu wččného dolů mU kárzala,



než toliko sama náchylnost,
klidem dobrotiwost, newýmlUwUá milost?

0 b o r a l.

Znal gsy nemožnost
pro lidU swého zasslost,
wssed, fmilowal se nad námi.

P j s e ň.

Ukrotilš hněw Boha Otce swého,
smjřilš swé wěrné š,BožskaU milostj geho,
pro náš ráčil zmařit sebe saměho.

Ty gsy wssechnčchgedinká naděge,
žádUý kromč Krysta nám nřc neprospěge,
žádeyme ať fe nad námi smilUge.

Kryste rač nám wssem swau milost dári,
abychom se hřjchůw mohlř práwě káti,
a giž ch hřjchy tebe nehněwati.

0 lx o r a l

DUsse swatý gedné podstath,
byť Krystuš byl w Pannč pocatý,
zpusobilš to drahaU mocý

P j s e ň.

Marya Panno, mužeš nepoznala,
wssak DUchem swatým ssťastně gsy počala,
Syna porodjla,
a w panenské čistotě
na wěky zůstala.

Mřlosti plná gsy DUcha swarého,
tebe pozdrawil od Boha wěčného
poslaný Gabryel,

93
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řka že pxorodjš Syna,
gménem Emanuel.

Hospodin š tebaU, dobrého dařitel,
pádU lidskébo mocný napšawitel,
w twém žiwotě swatém
zawřen byl, gakožto manna
U wědercy zlatém.

0 ll o r a le

SstaUpil gfy š nebe w PaUnU,
ze wssech ktomU wybranaU,
poswětil gegj schránU,
tebaU požehnanaU.

P j s r ň.

Syn Boha neywyšssjho
do mjsta Ueynižssjho
pro Uáš ndstaUpilq
a oblaUpil
ďábla neypyssněgssjho.

Syn Božj Král přeslawný
w žiwotč čisté Panny
tělo gest wzal,
ady fmazal
ortel na náš poslaný.

C !: o r a l.

Syn Božj byl w swětě člowčřem,
aby byl on sám prostřednjkem
mezy Bohem a člowěkem;
přigal zPanny člowěčenstwjkwjtězstwj,
by ge pro člowěka wydobyl,
gehožto byl ďábel zbawil.
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O, neymilostiwčgssj Bože náš gediný,
bUdiž ztoho chwálený,
na wěky požehnaný;
ý smilUg fe nad námi!

P j s e ůn

Poděkngmež nynj
Bohu zgeho dobrodinj,
thy UebeskémU,
na wčky požehnanémU,
žeť to ráčil fplniti,
což Abrahamowi sljbiti
ráčil o PánU Krystu,
předůstogném semenu,
že possle szé Božské
dobroty a hogné mjlosti
semeno w čan plnosti.

Qd počátku swěta
až do poslednjho člowěka,
který před dnem faudným
slauti bUde fprawedliwým,
wssickni skrze Gežjsse,
zasljbeného Mesyásse,
Pána Krysta milého,
BohUthy rowného,
mjwali, dofáhli
nesmrtedlného požehnánj,
wěčného odpočjwánj.

BUdiž tobě chwála
na wčky wěkůw wzdáwána
ztěch twých dobrodinj,
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Pane Ger Krystemilý;
že gsy nám požchnánj
bez wsselikého zaslaUženj,
nasseho y giného,
dobyl bydla wěčného,
zmilosti, sstědrosti,
nasse wssecky hřjchh obmdwssje
dey š sebaU bydleU wěrné dussi.

l?rrňáučxl.
Qd swrchU nebe gest wygitj geho, mocného na:

sseho Gežjsse Krysta, Pána Spafytele, Boha wsse:
mohaUcýho, kterýž přisselna tento swěr, aby fe wtě:
lil; a Uarodiw se trpěl mnoho, prácy těžkau nefa
až do smrri dřewa ohawného; y bylo gest potkánj
geho až práwě do wrchU geho. Nebesa, která gfau
mocně stwořená, a welmi maUdře ozdobená, a do:
brotiwě býwagj zachowcina; Otec mocně ge stwo:
řil, Syn fwau maUdrostj ozdobil, a Duch Swatý
žachowáwá fwaU dobřýtan, wyprangj sláwu Bo:
žj, a djla rUkau geho, nasseho mocného Pána we:
lebného, angelského, zemského, pekelného, azwlássť
Pána nebeského, zwčstuge to hwězdowé nebe, kte:
réž fám náš Pán stwořil gest od sebe, přerozličný:
mi hwězdami ozdobené.

Alleluja! rcem Bohu kchwále,
a zpjweymež ke cti,
ksláwě gména Božjho wefele,
děkUgjce geho Božské milosti,
že ráčřl nám poslati Spasytele.
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P j s e ů.

Gakož o tom prorocy ,
zdáwna zwěstowali,
DUchemSwatým gfaUc hnUti,
widčti žádali
Krysta Pána wtělenj
w žiwot Panny čisté,
toho gfme dočekali
nynj w tomto čase.

Ano angelům fwatým
bylo gest přediwnč
geho fwaté wtělenj
a welmi neznámé,
od wěkůw neslýchaná
ta milost přehogná,
aby přeňeywyšssj Pán
wzal szkost člowěka.

0 d o ! a l.

Pán Bůh skrzeproroky
lidské pokolenj zawedené
ráčil tčssiti,
že gim dá Wkapitele,
kterýžbh náš wyswobodil
od UkrUtného nepřjtele,
a giž Pán Bůh ten swůg slib ráčil gest

wyplniti,
gak KrystUš pro náš ráččt se wtěliti.

P j s e ň.

Chwála tobě, Pane Kryste,
SynU Boha the žiwého,
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genžš se wtělil DUchem Swatým
z částky krwe těla přečistého.

TwaU milost nemůž nebe, země obsáhnaUti,
wssak ráččl se ponjžiti,
že gfa Bohem prawým ráčilš smrtedlnost přigjtč.

Deyž nám Pane Ger Kryste,
wděčnUbýti twého wtělenj,
ať se twé Božské milosti
wždycky děge od náš djkčiněnj

Čjm giným můžem prokázati swaU wděčnost,
než abychom chwálili twaU milost;
protož prosýme, račiž Uslysseti náš hřjssné,
dada Uám milost zachowey náš od smrti wěčné.

AllelUja rcem BohU kchwá,le,
a zpjwehmež ke cti,
k sláwč gména Božjho wefele,
děkugjce geho Božské milosti,
že ráčil nám poslati Spasytele.

lProZš.
Z whfokosti nebeské

wysslo fwětlo přegasné
w žiwot Panny přečisté.

e P j s e ůe

Gasné slUnce, genž nehasne,
wzesslo gest této chwjle,
když Gabryel ku Panně přissel,
aby fe nebála, powěděle

Ale aby to wčděla,
še gest šj šastjnila



nesmjrná moc DUcha Swatého,
že počne Syna Neywyšssjho.

Dawidowo swaté plěmě,
od wěkůw zasljbené,
kteréž UdčlUge fwatostč,
wssem wčřjcým geho milosti.

0 jxo r a l.

Hřjchůw temnost zahnalo,
a hogné gest Uám přineslo,
bdeým lidem lékařstwj;
toho swěta gasnosti,
oschené radostj,
wesel se wěrných množstwj.

P j s e ň.

Křesťané těto chwjle,
weselme se nynj,
pamatUgjc nábožně
Krystowo wtčlenj,
neb milosk welmi hogňá
gest nám Ukázána,
aby každý znamenal
laskawého Pána.

Neb fe chtěl slitowati
nad hřjssnými Uámi, e
wida ano zlý ďábel
anUge Uad Uámi,
když prwnj rodičowé
zhřessili smrtedlně,
porom swčrlo wzesslo
w žiwot Panny Marye.

5Be
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C jx o r a l

To swětlo gest Krystuš Pán,
kterýž na swěr přissel knám,
wssem lidem na spasenj

BUh Qtec wssj milosti,
poslal k PaUUě zwýsosti

swé BožskéPpozdrawenj.ls e ň
Bůh Qtec zswé milosti

poslal gest na zemi,
popatřiw zswé milosti
na ztrápené lidi.

Poslal angela swého
zwýsosti nebeskě,
Gabryele slawného
kMaryj Panence;

Aby poselstwj zřjdil
pro lidské spasenj,
k Uj rychle gest přistaUpil
š tjmto pozdrawenjm:

0 d o r u !
Zdráwa, řekdgest angel kUj,

z tebeť wygde fpasenj,
Syn Božj senarodj,
žiwot smrtelných lidj.

Milostt Boha swého,
plnáš DUcha Sudatého,
počneš GaxžjsseKrysta,
.Wkapitele swčta.

P j s e ň.
Zdráwaš Bohem pozdrawená,

Rodičko Božj Marya,
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plná gsy Božj milosti,
wssechdarůw y také ctnostj.

Milostj DUcha swatého,
od přjbytkU nebeského,
přeradostněš obtjžena,
počalaš Božjho Syna.

Neb tč Pán Bůh ktomU zwolil,
bh fe w twém žiwotě složil
Syn geho maUdrost welebná,
přečistáPanno Marya!

0 lx o r š le

thž to Panna Uslyssela,
ztoho se gest w srdcy potěssila,
neb gest byla zarmaUcena;
poslU hned odpowěděla
a pokorně tisse promlUwila
slowa přewelmi Utěssená.

P j sc ň. „

Když gest to Uslyssela,
tomU se diwila,
gaké to pozdrawenj,
U febe myslila.

ZármUtek odehnala,
sebe potěssila,
kteráž před tjm mysslerm
byla zarmaUcena.

Posla hned wyprawila,
řečem Uwěřila,
slowa přeUtěssená
takto promlmdila:
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0 d o r š le

Ay gá djwka Pána mého,
wyplniž se wůle geho,
abych PannaU zůstala.

Wtělilo se slowo Otce,
Panna plod, a hwězda slUnce,
růže krojtek wydala.

P j s f ň.
Ey gá djwka Pána welikého,

stgxxiž mi se wedle slowa twého,
ar porodjm Boha mého,
wedle zwěstowánj twého,
Gežjsse Mesyásse prawěho.

Wtělilo se slowoBoha the, ,
Panna plod, a hwězda slUnce,
růže kwjtek gest wydala,
Marya Krysta počala,
geho na swět tento porodila.

0 d o r U l.

Z Marye nám narozený x
prawý Mesyáš, Gežjš KrystUš nazwaný,
nowaU a neslýchanaU radost
nám smrtedlným gest způfobil,
a wssecky wěcy obnowil.

Ey pro náš ponjženěho
ctěmež Krále slawného
welikého, wděčni gsaUce,
že se gest pro náš hřjssné
Pán Gežjš KrystUš wtělil,
a hřjch náš krwj swaU obmyl.
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P j s e ň.

KrystUš swaU BožskaU mocý
ráčil gest hřjch, smrt, ďábla přemocy,
zmařil sebe famého,
zprostil náš zatracenj wěčného.

BohU Otcy gfa rowný,
UčiUěn gest nám lidem podobUý,
ráčil se tak snjžitie
aby Uáš š swým Otcem moho smjřiti.

W tom dal nám to naUčenj,
abychom byli zsrdce pokornj,
láskUkbližnij mčli,
a před Bohem fe wždy pokořilj.

0 d o r n j.

Protož čisté Matky SynU,
Gežjssl odpufť nám hřjssným winu,
a náš nehodné, slaUhy bjdné
fmiř š them swým nebeským.

A po smrti nassj časné
dey dogjti twé sláwh wěčné,
a zswé milosti rač wsseckynáš přičjsti
k twým ZástUpům angelským.

P i s e ň.

Gežjssi pro náš wtělený,
Pane milostiwý,
lid twůg krwj twaU kaUpený,
w dobrém chaUlostiwý,
sprawug, obraň a posylň fám,
a přispeg kUpomocy nám,
činč znáš sobě chrám.
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Tobě buď chwála, wěčnémU
thy přemocnému,
na wčky kralUgjcýmU,
SyUU přemaUdrémU,
SwatémU DuchU dobrémU,
thy y Synu rownémú,
BohU gedinémU.

j 0 d o r U j.

Bůh Otec bUď chnžálen,
Syn y DuchSwatý, Amen.

P j s e ň.

Chwála Bohu wččnému
ztoho dobrodinj,
trogij a gednomU,
zKrystowa wtčlenj.

Gežjssi, milý Pane,
genžš pro náš se wtělil,
pohlediž na náš hřjssné,
nebš náš sám wykaupil.

Scssliž nám fwé angely,
by náš ostřjhali, x
a wsselikaU chytrau lest
daleko zahnali.

A po smrti před twáižj
twaU šnimi zpjwali,
š tebaU wždy přebýwali,
wččně tě chwálili.

P j s e ň.

DěkUgrmeť, o Bože náš,
a. r. d. gako na straně 83.
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ťčdtršlu.
Otce wssemohaUcýho,

nebe země Stwořitele,
genž w nebi wěčně kraluge
a wsseckomocý zdržUge,
stwořenj widitedlné,
y také newiditedlUé,
nebeské wěcy y zemské také,
y hlUbokosti mořské,
yxw Gežjsse Syna geho,
wěřjm wgednoho Pána nasseho,
wěčně zOtce rozeného,
Spafytele slawného,
gchož gestiť rozenj
prwéu než časůw stwořenj,
šBoha Otce podstaly,
a š Ujm gedUostegného přirozenj.
.Bůh gsa zprawého Boha,
rodj se také swčtlo szětla,
Krystuš od the fwčtlostj
oswěcUgjc srdce swau milostj;
o přediwné rozenj,
a wssak nenj Učiněný,
skrze něgž wssecko stwořeno,
a bez něho nic nenj Učinčno,
on pro náš lidi hřjssné
šstaupil dolů š wýsosti nebeské,
fpasenj wěčné nám způsobil,
owcyztracenauthy nawrátil.

)(



106

Z Panny neporUssené,
čisté Matky Marye„
Duchem Swatým gfa počatý
narodil fe zUj Bůh a člowččprawý.
Přigal žiwot bolestný,
přchrozUé fmrti poddaný,
na křjžř těžce přikowán
Umřel, w cyzým hroobě gest pochowán.
Třetjho dne zmrtwých wstal,
gakož o tom byl předpowjdal,
na nebesa thcy wstaUpil,
na prawicy geho fe posadčl.
OdtUd má zaš šstaUpiti,
gakož angel welj wčřiti,
žiwé y mrtwé saUditi,
každémU podlé skUtkůw odplatiti, “
Wěřjm w DUcha Swatého,
Utěssitele Pána wýborného,
wssecko obžiwugjcýho,
od Otce y Syna pocházegjcýho.
Cýrkew swatan obecnaU,
krršoj Gežjsse Krysta očisstěnan,
onť gest hlawa gegjmu tělU;
y fwatých láskU společnml,
wssechhřjchůw odesstěnj;
o dey Pane wedlé wěřenj,
a těl nassich po wzkřjssenj
do žiwota wěčného Uwedenj, Amen.

P j s e ň.

Zdráwaš buď Panno Marya, o Králowno!
a. t. d. gako na stránce 47.
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Rorčltr na čtwrtck.
zupunuu

7. Dáť gemu Pán Bůh stolčcy Dawčda otce geho,

U. A kralowati budc w domu Jakobowu na wěky.
M Slowo tčlem Učinčno gesk,

li. A pťebýwalo mezi námi.

lntrojt.
RofU deyte nebesa, genž gste dřjw byla měděná,
gako zemč železná, když to gsaU hřjchowé rozdělili
mezy Bohem a námi; hle. PáU Bůh ráčil hněw
swůg Ukrotiti, když Syn Božj pro nasse fpafenj
ráčil fe gest wtěliti.

P j s e ň.

Radostná to zpjwánj
křesťané začjnagj,
těchto časůw adweUtnjch
plesýc w Pánu w srdcých swých.

Tak se PáU KrystUš wtělil;
co dobrého Učinil
swětU, rozwažugjce,
ztoho mU děkUgjce.
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Chwály Boha wěčného,
špřiš.nenj a lásky geho,
že lidské pokolenj
přiwed zaš knaprawenj.

e 0u la o r a l.

Přiǧrťxiž rosil nebeskaU,
o Panno Marya,
abyš DUchem Swatým počala
nám Hofpodina,
wssech lidj gedinkého Spafytele,
Ger Krysta Pána.

P i s e ň.

Rosa milosti Božj
ať se w náš rozmnožj,
račiž Panno fwoliri,
přjbytek strogiti)
máť dolů šstaupiti.

Bůh a člowěkMesyáš,
KrystUeZSpasytel náš
w tobě se má wtělitj,
z tebe naroditi,
fwět obwefeliti.

0 d o r u l.

, Sláwa Otcy y Synú y DUchUSwatémU, ga:
kož byla na počátku y nynj, wždycky, y na weky
wěkůw, Amen.

P j s e ňe

Sláwa, čest, požehnánj,
buď BohU zntoho dobrodinj,
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kteréž gest nám Ukázal,
že Synauswého k nám poslal.

ChwálaSyml Božij,
Gežjssi pro náš wtélenémU,
též y DUchU SwatémU,
chwála buď BohU gednomU.

Otec, Syn y DUchBůh geden,
w Božstwj, w bth, w jslároěrowen,
gest wssj cri, chwály hodeU,
na wěky wěčůw, Amen.

RofU deyte nebefa, genž gste dřjw byla měděná,
gako země železná, když to gsau hřjchowé rozdělili
mezi Bohem a ňámi; hle Pán Bůh ráčil hnčw
fwůg Ukrotiti, když Syn Božj pro nasse spasenj
ráččl fe gest wtěliri.

Kyrye.
Hospodine, genžš tak fwět milowal,

žeš Syna pro něg dal, b
aby spasyl, kdožby w Uěhodanal,
o rač š námi hřjssnými býti.

u P j s e ň.

Diwowé fe mnozý dáli
od swěta počátkU,
a djti feebudau a nepřestanaU,
dokUd fwčt trwá fwaU oblohaU,
kteraUž gest Bůh stwořil anhau
mocý slowa swého,
aby Udělowali fwětla toho,
wssem wěrným welmi pohodlněho ;
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wssak nenj žádný diw rak weliký,
gako že se wtělil Bůh wěčný.

Měli se čemU diwiti
w Egyptč bydljcý,
když gest Bůh zgegich rUkaU wzal wěřjcý
lid fwůg milý a whwolený.

Poněwadž se to wsse dálo
š zázrakh mnohýmj,
rozUmemani wtipem nestjhlými,
cestami erbyčegnýmť.

Ale mnohem gest diwněgssj toto
wtělenj wPanně Gežjssowo.

Čjloraj.
Hospodine, nechtělš náš šhkaditi,

ale chtělš spasyti,
protož ráčilš nám Syna poslati,
o račiž š námiu hřjssnými býti.

P i s e ňe

Snažme se k tomu,
bychom chwáln hodnaU
Bohn wzdáwali,
to wssicknipoznali,
co nám drahého dal on sám.

Mage milého
Syna gediného,
nepřátelům swým,
lidem welmi zasslým
geho z lůna poslal swého.
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Kterýž když přissel,
to na swé prách mčl,
aby hněwthůw
proti tomU pádU
odňal, který Adam spáchal.

Cdoral.
Hospodine, kdyby twé milosti

nebylo š wýsosti,
bylibychom w pekelné propasti ;
o račiž š námi hřjssnými býti.

P i s e ů.x

Což bhl Adam ztratil
skrz gablka gedenj,
Krystnš nám nawrátil
skrze swé wtělenj,
š nebe dolů šstaUpil,
dal fe w ponjženj.

Malým w swětč účiněn,
gsa mocným Pánem,
Umřew, w hrobě ležel,
gfa přikrht kamenem,
wstaw zmrtwých smrt zkazyl,
swým wěrným oznámil.

Tebeť gfaU se báli
ti mrzcý ďáblowé,
přcd tebaU se třásli
y wěsstj dUchowé,
o náš milý Králi,
Krpstc Mesyássi!
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Bjxoral.

prste milý Spasyteli,
a náš Pane gediný,
Ger Kryste, smilUg.se nad námi.
Genž se DUchemSwatým w Panně wtělil,
zPanny se narodil,
aby nassich hřjchůw mrzkost šhladil,
w den saUdný rač nám milostiw býti.

Puj s e ň.

Wykwetla hůl Aronowa,
když gest diwně porodila
Krysta Panna čistá.

Aman pyssný gest oběssen,
a zlostný ďábel poražen
skrzeKrysta Pána.

Judyth sťala Holoferna,
potřena gest moc satana
krwj Krysta Pána.

Kýráb Noe kzachowánj,
Panna nám na wykaUpenj x
porodila Krysta.

0 lx o r a le

Pane Kryste, genžš cesta,
prawda, žiwot a náš smjrce,
tě prosýme smilUg se nad námi.
Nemůž než skrze tě kOtcy gjti,
ani spasen býti
žádný, kdožby nechtěl w tě wěřiti;
w den saUdUý rač nám milostiw býti.
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P j s e ň.

Panǧ Kryste, genž gsy cesta,
gsy náš smjrce, žiwot, prawda,
skrze tebe žiwať gest dusse každá.

Žádnýjnemůž spasen býti
a k twémUthcy přigjti
nebudeli w tebe Krysta wěřiti.

W čem gsme hřjssnj, očistiž náš!
w čem nemocni, Uzdrawiž náš!
Pane Kryste, kterýš se wtělit pro náš.

0 d o r a l.

Pane Gešjssi Krš)ste,
Synu Boha neywyšssjho,
rač býti milostiw lidu swéniu.
Přigalš tělo člowěka bjdného,
zmařiw slellsamého,
aby spasyl wtč danagjcýho;
w den saUdný rač nášU milostiw býti.

P j s e ň.

Kryste, neymilostiwěgssj Králi
zasljbený nám znebeské sláwy
skrze prorokh gisté,
narodilš se z„Panny čisté,
člowěťprawý a Bůh wččný.

Ráčilš w těle prácy podstaupiti,
a takš chtěl nám milost Ukázati,
mnohaUš bjdu trpěl pro náš;
takš welice milowal náš,

o že gsy swau dUssi dal Za náš.
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t)lxoral
O DUsse Swatý, genžš to diwně zřjdil,

aby KrystUš w Panne se wtčlil,
z Panny se narodil,
tak aby náš zatracenj zbawil,
Utěš náš a očisť nasse srdce.

u , P j s e ň.
Q milý DUsseSwatý,

š Otcem i Synem wččný
Bože, a wbytu gedné podstaty!

Kterýž to dinč zřjdil,
abh Mesyáš KrhstUš Pán
w žiwo„tčisté Pannh se wtělil.

Z nj také se narodil,
aby náš od zlořečenj,
od zatracenj wyfwobodil.

t) lx o r n l.

Q DUssedearý,
řekPšže chceš szditi,
gehož magj wsslckni slysseti,
gjm se zprawowati,
nechtjli na wěky zahynaUti ;
smilUg fe, a rač býti š námi.

P j s c ň.

Těžkost wččnaU,
nekonečnaU

Adam bjdný
na náš lidi
wssecky Uwed,
když gest podwed
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ďábel EwU,
řeči lstčwaU
geho ženu.

Kázeň Božj,
wěčné zbožj,
geg minUla,
když kusyla
Ewa gablka,
a podala
k okUsenj
Adamowi
swémU muži.

A to gablko
podneš hořko
w nassich Ustech,
w nichž welká lest
se nachášý.
wssickni mladj
y prostřednj, d
také stařj
gfme poddáni.

Klatbě welké,
zaslaUžené,
že gsme wssickni
zlořečeni,
přestUpUgjc
a neplnjc,
Ugimagjc
přikázanj
Božjch sami.
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0 l! o r a l.

O DUsseSwatý,
ráčilš powědjti,
že w KrystU wssickni
lidé magj požehnáni býti,
kdož bUdaU w swětle geho choditi ;
fmilug fe, a rač,bdýti š námi.

P j s e ň.

W čem fpasenj založeno
podlé sloowaBožjho,
při koncy zneh každý křesťan,
aby mohs býti poznán,
že křesťanstwj fwého darmo nepřigal,
ale by se na to š pčlnostj wyptáwal,
gakby se k BohU dostal.

Mnohé cesth wymyssleny
gfaU k dogitj fpasenj;
ale žádné bezpečněgssj
nenj ani gistěgssj:
Uežsebea Ger Krysta poznati,
pobožně, přjkladně wždy obcowati,
hřjchůw se warowati.

Tať náš cesta nezawede,
ale bohdá přiwede
ktomU, čeho dosáhnauti
žádáme po fwé smrti:
žeť nám bUde dáno králowstwj wěčné
pro Gežjsse Krysta a geho gméno swaté,
wssj cti a chwály hodnée

k
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Cršáušd
Swatá Trogice Bůh geden wssemohaUcý onť

gest to neywyšssj nebe, na nčgž chtěl wstaupiti pye
ssnýangel, chtěbýti BohU rowen, negsa ťohohoden;
ale SyU Božj z toho Ueywyšssjho nebe chtěl Učiniti
swé wygitj, když přissel na swět knám, ale doko:
naw pročež přissel, nawrátil se na wýsost swaU, po
Utrpenj wssed do sláwy swé nčbeské. On Syn
Božj tak wyssed z neywyšssjho nebe, přissel Ua
zemi y nalezl druhé nebe, žiwot Panny Marye,
w njž sewtělil Duchem Swatým prawý Bůh a pra:
wý člowěk; co diw že PaUna Marya Uazwána gest
nebem, ano swatj w Cýrkwi swaté UazwáUi gsan
nebesa, neb dj Bůh: rozkossemé býti š syny lid:
skými, a ginde dj Bůh: k němu přigdeme a přj:
bytek U něho učinjme; protož dj Dawid: nebesa
wyprawugj chwálU Božj, a djla rUkau geho zwě:
stUge to hwězdowé překrásné nebe.

Rcemež Alleluja,
gfauce wděčni KrystowU wtělenj,
chwalmež Boha,
gakž y Panna Marya
Hospodina gest welebila.

. P j s e ň.
Rkauc welebj dusse má

Boha mého Pána,
. a dUch můg se zradowal, .
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w BohU měm potčssowal,
nebť gest wzhled kU pokoře djwky swé;
ey giskč z tohoť blahoslawenaU mne

ŘkaU národowé wssickni,
zwlássť křesťaUé wěrUj,
nebo mi gest Učinil,
welike wěcy zřjdil
ten, genž gest neywrchněgss,
gméno má neyslawněgssj,
Pán a Král neymocnčgssj.

0 jl o r d l.

Zdráwa Marya, milosti plná,
genžš Božských dobrodinj wděčna byla,
Bohaš wždycky chwálila,
že milost Božj na rwau pokorU wzhlédnaUti ráčila;
protož gsy fedUchemswým w PánU BohU rozweselila,
zpjwagjc pjfxničkUke cti kchwále Spafyteli fwěmU,
a wsseckodobré připisUgjc BohU fwémU.

P j s e ůo

Zdráwa Marya,
milostiš Božj plna,
Hofpodin š tebaU,
požehnaná gsy mezy ženami,
požehnaný KrystUš Syn twůg.

Marya, giž fe wyplňuge twá řeč, twé proroctwj,
neb tebe, ď Panno , giž wssickni národowé blaho:

slawenaU,
chwály hodnaU nazýwagj.

Učinilť welké wčcy,

genž mocný gest, swaté gméno geho,



119

neb milofrdenstwj Božj
gest wččnč klidem bogjcým se ho.

Bože, genž rozptnlUgeš wssechněchlidj mysslenj,
a powyssugeš těch, kteřjž gfaU ponjženi,
račiž náš zachowati od wččného zatraccnj , Amen.

Rcemež AslelUja,
gsaUce wděčni KrystowU wtělenj,
chwalmež Boha,
gakž h Panna Marya
Hofpodina welebila.

9roš3.
Qtec wssemohaUcý,

bohatý w fwé mocy,
genž wssecken fwčt stwořil,
člowěka obdařil

nade wsseckoginé stwořenj;
rozUmem geg zwýssil,
pamčtj powýssil,
swobodnaU wůli dal,
aby Uásledowal
člowčk swého Stwořjtele.

Pej s e ň.

Bůh Otec, Syn y DUchSwatý,
na wěky gsa chwcily hodný
nepostihlý gfa w maUdrosti
h také w dobrotiwosti
náš Buh wččný

Člowěka ráčil stwořiti,
a welmi ho oslawiti,
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ctj a sláwaU oďdařiti,
a w rági ho postawiti
náš Bůh wěčný.

0 ťl o r a l.

Dábel mdlobU geho znage,
by geg ráge
zbawil, o to š pilnostj stál,
až dokonal
zlost proti člowěku.

Ale Stwořirel wssech
ljtost nad njm mage,
seslal na swět Syna swého,
křehkost znage
z náš člowčka každého.

P 1 s e ňo

Adam wrági postawen
pánem wsseho stwořenj,
wssak toho lehce zbawen
pro gablka okufenj.

Přikázanj přestaUpil
Pána Boha nebeského;
hned ho ďábel oblaUpil
z důstogenstwj geho.

Tak lidsképokoler
skrze něho zawedeno,
k wěčnému šatracenj
š njm gest přiwedeno.

Na nebi. na zemi
nebylo gest nižádného,
kdobh náš wycrhl ztoho.
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Bůh Qtec milostiwý,
z fwé přehogné milosti,
wida lid swůg raněňý
lstného ďábla chytrostj;
toho welmi litowal,
mage Syna gediného,
tak náš welmi milowal,
na fwět poslal geho;
neb gina! nasse wina
Uemohla šhlazena býti,
neš skrz Božjho Sonae
tak chtěl Otec mjtč;
žádného hodného
nebylo gest !romě něho,
bh Ukrotil hněw geho.

0 l! o r š 1.

Mocného, fylněho, kráfného angela
!U PaUně ctné, sslechetné
poslal š neslýchaným
od wěkůw poselstwjm.
Rcyž fměle, angele, u
že cele Syn Božj
w twém čistěm, panenském
žiwotě fe složj,
Král y Pán Bůh wěčný.

P j s e ň.

Šťastná to byla chwjle,
když Bůh Gabryele
do NazaretU poslal,
přjwčtiwč wzčázal
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čistéPannč Maryi,
že na nj fe naplnj
řeči zasljbenj.

Patryarchowé swatj
DUchem naplněnj,
ydginj lidé dobřj,
magjc přjklad mnohý,
to wěděli gistotně,
že Mesyáš se počne, e
w žiwot Panny čisté.

f)jlole:d!r

A prw než řeč začneš,
a mlUwiti bUdeš,
dey gj pošdrawenj,
žádey fwolenj,
a řka: nelekey se
Marya pokorná,
nad giné zwolená,
totoť prawjm celé,
počneš Spasytele,
a Ger Krysta porodjš.

P j s e ň.

Ey gak w časU plnosti,
znesmjrné milosti,
Bůh Qtec wssemohaUcý
požehnaný na wěky,
wzhlédl na lid fwůg laskawě,
poslal ťUUSpasytele,
skrz poselstwj kU Panně.
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SýlU swaU, Gabriele archangela
k Panně snaubené mUži ctnémU,
Jozefowi chUdémU,
do NazaretU poslal,
po něm to wssecko wzkázal,
k čemU by gi powolal.

Ten přissedssjknj,
zdráwa, řek, milosti plná,
tyš požehnaná Panna,
neb máš při sobě PáUa,
U kterěhož gsy milost
nassla y přjwětiwost,
nawsstjwj tč slawný host.

0 1: o r a l.

Qna to slyssjcý
počne kněmU řjcy:
neznám mUže cele,
kterakKrysta Spasytele
gá počUUa geg porodjm?

Řek angel: Marya,
DUch Swatý š hůry šstaUpj w tě,
y počneš w žiwotě,
bez mUže porodjš
gemUžto gméno dUde Pán Gežjš.

P ň s e ň.

Neb DUch swatý šstaUpj w tě
a zastjnj tebe,
že počneš a porodjš
zsebe drahé djtě
a porodjc neerssjš
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panenstwj čistého,
ale čistau zůstaneš,
skrze Syna twého.

Ay Alžběta přjbuzná
twá gfaUc wěkem stará,
y ona w fwé starosti
fyna gest počala.

0 d o r a j.

Znagjcý ro Panna,
že gj milost dána,
y hned powolila,
a maUdrost se wtělila
w gegjm ctném žiwotě.

P j s e ň.

Hned kgegij swolenj
ráčil fe wtěliti,
a z nj fe naroditi,
na křjži Umřjti.

Kryste, pro twé wkělenj
deyž prawé želenj,
abychom se pokáli
wsseho prowiněnj,
twaU wůli zde plnili,
w dobrém prospjwali,
a po tomto žtwotč
š tebaU přebýwali.

0 jx o r a j.

Buďmež wssickni wděčnj
swého wykaUpenj,
zmuk wyswobozenj,



125

a do ráge nawrácenj,
zwoleymež kněmU takro společně:

P j s ,c ň.

Králi wssj sslechetnostč,zk
sstědrý dárce milosti,
spasenj nasse,
zažeň od náš wnUantj
zlá fatanásse,
zrnš swazky lidU swého,
ať giž hřjchůw nepásse.

Přigmiž od náš chwálenj,
toto szčné zpjwánj,
tebe žádáme,
genž tě h Otce twého,
hodně chwáljme,
deyž, pokorně profýme,
ať twaU wůli plnjme.

Bůh Otec chwálh hpdný,
Syn geho požehnaný,
také Duch Swatý,
geden Bůh neywyšssj
w dařjch bohatý,
račiž nám š sebaUdáti,
w nebefých přebýwati.

0 lu o r n l.

Kryste, rač to dáti,
š sebau wččněpřebýwati, Amen.

Pj s e ň.

ChwálU wzdeyme mnohaU, my wssickni křesťané,
a. t. d. gako na straně xU.
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ťňtrem.

WssickUi ze wsseho frdce
wčřmež wssemohaUcýhothe,
Boha nebe y země tworce,

wssech ťoěcý zřegmých y newjdaných,
hmotnych, smyslných y duchownjche
přečistých, wěčných y také čafslých.
Y w gednorozeného Syna geho,
Pána nasseho, Ger Krysta gediného,
genž se gest zOtce wěčně dřjw ;ruodil,
nežli wěky WssemohaUcý fwaU mocý stwořil,
a wssecky wěcy dobře Učinil.
Bůh gfa zBoha prawého,
swětlo zswětla přeǧafného,
bez proměněnj wsselikého,
genž gest Urozen,
a nenj stwořen,
ale w Božské podstatě BohU Otcy rowen,
skrze něhožto gest fwět Učinčn.
On pro náš lidi hřjssné,
y pro nasse fpafenj
š nebe dal fe U ponjženj,
a přediwně wtěliw se DUchem Swatým
wžiwotč čistém Panny Marye pokorné.
Bůh člowěkem Učinčn gest.
W tom tčle Ukřižowán
pro náš hřjssUě,Pilátowi dán,
a po smrti w hrobě pochowán,



127

a hned třetj den zase zmrtwých wstal,
gakož o tom w pjsmjch swatých wssepředpowěděl,
a w ničemž gest nepochybil.
Na nebesa wstaupil,
když gest fwůg lid wykaUpil,
zlé wrahy mocnč oblaUpil;
sedj giž na prawicy Božj,
mage a dáwage sstědře swé drahé zbožj,
gjmžto se geho wolenj množj.
Qpět konečně přčgde,
šiwé, mrtwé saUditi bUde,
gehožto králowstwj konce nebUde.
Wěřjm také y DUcha Swatého,
nesmjrného Pána, Boha wssemohal:cýho,
wsseckoobžingjcýho,
genš pochášýthcee
a též zBožjho Syna,
ale wssak nerodj se,
sláwU mage š them y Synem,
gsa w Trogicy swaté
od wěčnosti wždy Pánem,
gednostegné poklony hoden.

Genž gest mlUwil w prorocých
a wsse splnil w přjhodných časých,
lidem kagjcým odpausstěge hřjch.
Q Cýrkwi swaté wčřiti máme,
že gi Krystuš Gexžjš sám ráčil založiti,
a mocý BožskaU Upewniti.
Toť gest nasse matka obecná,
bezewsseho zmatka,
apossrolská Cýrkew w KrystU gediná ;
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wyznáwáme také geden křest
kodpusstěnj hřjchůw,
genž od Krysta wydán gest,
wěrných !řefťanůw
wssech sláwa y čest.
Čekáme také nynj
tela swého zmrtwých wzkřjssenj,
a pp smrti žiwota wččného.
Amen, srdečně spolu zpjweyme
hlasy sroými, a froé mysli k Uebi zdwjheyme,
poručjc se BohU, w něho daneyme

Pjseň
Zdráwaš bUďPanno Marya, o Králowno!

a. t. d. gako na stránce 47e
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Rorč:tc na pátck.
uuuu

7. Ukaš nám, Pane, milosrďenstwj twé,

U. A spasenj twč dey nám.

s. Rozmnožena mtlost gestdw ustech twých,

kt. A protož požehnal tebc Pán Bůh na wěky.

lrntrcdit.
Patryarchowé swatj, Abrahamy ginj mUži pobo:
žnj, BohU milj, ctnostmi dobrými, přjkladnými
gsaUc zde na swětě se stkwěli; kdhž zemřeli, wssickni
do temnosti ssli , w temnostech gsaUc wolali, zpro:
sstěni odtUd býti žádali.

P j s e ň.

Patryarchowé swatj,
Abraham y ginj,
ctnostmř, skUckydobrými
na swětč se stkwčli.

A potom když zemřeli,
z toho swěta sessli,
do pekelných přjbytkůw

wssickni gsaU odessli. )(
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W temUostech gsaUc wolali,
žádagjc pomocy,
neb ge Uapomjnali
tam„ swatj prorocy.

Rkauc, že konečněpřigde
gegich wykaupenj,
neb w swětě žiwi gsance,
měli zasljbenj.

To že Mesyáš prawý
znebe má přigjti,
a ge roho wězenj
konečnězprostiti. .

Wolali řkaUc: by aspoň
nebesa prolomil,
a teskliwého bydla
spjš ge wyfwobodil.

A Bůh Otec nemoha
toho gich wolánj
giž déle přetrpětť,
poslal slitowánž.

0 d o r a l.

Když gest od stwořenj swěta
čtyry tisýce let přesslo,
tchdy to drahé swčtlo
otcům w temnostech roszětlo,
a skrze žiwot čisté PaUny Marye
na swěr gest wšesslo.

j P j s e ň.

Bčch mage ljtosk welikaU,
wida na člowěku
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tak welmi těžký pád,
ano po smrti do temnosti
gdaU Uapořád.

Y nechtč giž déle wolánj,
otcůw nařjkánj,
gich pláče siysseti,
ráčil w času plnosti
swůg slib wykonati.

Když čtyry tisýce let přesslo,
hned to drahé fwětlo
otcům gest roszětlo,
a skrz žiwot čisté PanUy
na swět gest wzesslo.

C lx o r a j.

Sláwa Otcy y SynU y DUchU SwarémU , gae
kož byla na počátkU, y nynj, y wždycky, y Ua wče
ky wčkůw, Amen.

P j s e ň.

KrystUš swé wywoleně
zpekla wyfwobodil,
skrze swaU předrahaU krew,
kteraUž za xnčwylil.

GsaUc swobodni pochwalme
Gežjsse milěho,
prosýc ať náš dowede
do králowstwj swého.

Dá zde pamatowati
hodné swé wtčlenj,
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bez hřjchůw dočekati
swého narozenj.

l ntroj t se opaťuge.

Patryarchowé swatj , Abraham a ginj a. t. d.

K y r y e.

Pane Bože, Otče wssemohaUcý,
twé pomocy žádáme,
by se„snailowal naad námi.

P j s e ň. š
O dobroto weliká

the Uebeského,
genž Adama hřjssnska,
Ewy ženy geho,
pro gegich přestaUper
Ueráčilš šhladiti,
ale milofrdenstwj
swé ráčilš š nťmi Učiniti.

Neb když gsaU přestaUpili
swatá přikázanj,
giž gsaU byli Upadli
w wěčné zatracenj;
wssak, Pane, w tom zármUtkU
ráčilš ge těssiti„
a proti hadU ďáblU
,pomoc gim znebe Učiniti.

0 b o r a j

Pane Bože, ať nezhyne twé stwořenj, ale
smilUg se
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P j s r ň.

Bože, genž náš ráčil stwořiti,
rozUmem obdařiti,
nerač náš, swého stwořenj
dáti k odsaUzenj.

Mysl, pamčt, roznm dalš každémU,
a tak kobrazU swémU
ráčil gfy náš Učiniti
a připodobniti.“

AbychomjugsaUce toho wděčni,
byli tobč podobni,
ssetřjc obrazU Božského,
ctili Boha swého. u

Protož se na milosk dáwáme,
odesť hřjchy žádáme,
ať nezhyne stwořenj twé,
Uděl mitostč swé.

0 d o r n le

x O dey nám, ať z frdce prawého
ktobě woláme y žádáme,
by se smilowal nad námi.

P j s e ň.

Toběť my se wyznáwáme,
neb na fobě Uznáwáme,
že pro hřjchy Uegsmehodni,
abychom swých očj knebi
wzhůrU ktobě pozdwihnaUti měli.

Prorož w žádné hodnosti swé
negdeme k twé fwaté milosti,
než w záslUhách Syna twého,
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pro náš na fwět wtěleného,
z Pannyd čisté narozeného.

0 kxo r a j.

Kryste, čisté Panny SynU , odefť xoinu
a smilngx se.

P j s e ň.

T,oběť wssickni prorokowě,
gsaUc neomylnj swědkowé,

to swědectwj wydáwagj,
že ti spaseni býwagj,
kdož w twe fwaté gměno wěřj,
gjm zaslaUžené na wčky.

Toliko gméno Krystowo
nám gest fpasenj dosáhlo;
zásltchoSona Bošiho,
pro náš Ukřjžowaného,
gsau 9istš Uasse spasenja
od hřjchůw wyswobozenj.

0 d o r a l

Q Gežjssi neywyšssj,
genž radjš rka: proste, a wezmete;
prosýme, smilug se naddnámi.Pjseň

Kryste tyš nasse lékařstwj
proti nassj žasslosij,
proto gsy knám šstaupil zwýsosli,
aby nám pomohl z těžkosti.

Dábla, smrc zkazylš y peklo,
hřjch náš wnesl gsy na dřewo,
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a na křjži pro náš Umřel gsy,
a wssecky zlé wěcy š náš swedl gsy.

0 kl o r š 1.

A protož z nebe šstanpil
h na křjž wstaupil,
aby fe smilowal nad námi.

, P j s e ň.
Q Pastýři erahelský,

SyUU Boha žiwého,
tyš milostxnám obdržel fám
U Boha Otce swého,
když gsy se pro náš wtěliti,
ráčil zPanny naroditi,
a krew swataU proliri.

BUdiž tobě chwála wěčná
pro ta dobrodinj mnohá,
náš milý Pane Gežjssi,
přjmlUwče náš neygistssj,
z té milosti děkugeme,
společně se radUgeme,

,esrdečnč tč chwáljme.

() jl o r a l.

Milý Pane, Utčsstteli DUsseSwatý, smi:
lUg se nad Uámi.

P j s e ň. xx

Milý Pane, DUsseSwatý,
w dařjch hogný a bohatý,
šthem, Synem gedUobytný,
gfy Božské rowné podstaty.
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Ty w počátku při stwořenj,
bhl gsh nasse obdařšnj,
a po pádudš nawsstčwowal,
y prorokysš naplňowal.

Ty gfh Panny ctné xǧpofwětkil,
bh se w nj Syn Božj wtělil,
neslýchanč a přediwně
wylil gfy tU darůw hogně.

Cud o r : l.

Nawsstčw náš fwau milostj
Pane Bože, ať pokánj činjme,
by se smilowal nad mixni.

P j s e ň.

Neb tu Dllch Páně nenj,
kdež nenj lásky, srdce skraussenj,
kdež bydlj hněw, zlobiwost,

ltU nechce Bhdleti Božská milost.
Protož my fepřiprawme,

w srdcy fwém BohU přjbytek strogme,
žádagjc aby přissel, j
a w nassem frdcy fwůg přjbhtek měl.

Swatý DUsse, rač přigjti,
xxw nassem frdcy swůg přjbyteť mjti,

a od náš neodcházeg,
po té smrti nám žiwot dey.

Ráčirž to Učiniti,
nassim Bohem milostiwým býti,
dey ať ren wěčný plamea
náš nežže ničdy na wěky, Amen.



137

0 b o r a l.

Když budem mřjti, rač přispěti
Pane Bože swau pomocý,
zachowey unáš od zlého ďábla,
ať nemá nad námi mocy;
ale ty, milý Pane,
přebýwey š námi,
a než skonáme, e
rač se smilowati nad námi.

P j s e ů

Qtče nebeský, pro záslUhySyna,
tebeť prosýme, deyž ať gest nasse wina
wssecka odesscěna, n
wěrná čeládka twá mUk pekelných žprosstěna.

S twými swatými u wěčné radosti,
ať chwáljme cě wěčně na wýsosti,
a w twaU twář patřjme,
deyž toho nám dogjti, o čemž wjru máme.

Když budem mřjti, rač na náš pomnčti,
a nám fwaú pomoc š nebe rač feslati,
dobrau pamět dáti,
a o náš fwým angelům račiž přikázati.

W ten den faUdný,ukdyž před tebau stanem,
rač býti nassjm milostčwým Pánem,
braň ať nezahhnem;
dey nám ať po té fmrti ktodě se dostanem.

.Amen zpjweyme wssickni ugeřdnofnoorně,
také wzdáweyme čest, chwálu pokorně
w osobách trogjmu,
w podstatě gedinému, PánU BohU swémue
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Crňáuňš
W slUncy jzr),to gest: že sroětle a zgewně při:

gde SyU Božj postawit stánek swůg, to gest: tělo
člowěčj; kteréž měl wzýti na fe z žiwota blaxhosla:
wené čisté uPanny Marye, a on gakožto ženich pře:
krásný chotě fwé swaté Cýrkwe milé wěrné wychá:
zege zpokogjka fwého, to gest: zžiwota čistého pa.
UeUského. Od neywyšssjho nebe, od Boha Otce
wssemohaUcýho bylo geho wygitj, toť gest Ucurozeu.r
Uj, a na swět wtělenj, réž y wěčné zplozenj, w kte:
rémžto wygitj gako obr sylnxýplesage weselil se gest
w bčhu té cesty, kteraUž měl běžeti , a nawrátil se
zase též fpolU gako člowěk wzhůrU; tjm rozUmj se:
že KrystUš wtěliw se, w obogjm přirozenj zůstáwa:
ge, nawrátj se welmi slawně na nebefa kstolicy ot:
cowské wclebnosti, gfa w podstatě od wěčnosti row:
ný Otcy.

AllelUja Králi wěčněmU, sladkau pjseň a we:
sclaU prošpěxoUgmřž wssickni na čest Wykupiteli na:
ssemu milostiwému.

P j s e ň.

SladkaU pjseň wefelaU
zpjweymež wssickni spolU,
Krystu Wykupiteli fwémU.

Genž trpěl mUky těžké,
pro hřjchy lidU mUohé,
by gfa tryzněn, do smrti trápen.

e) Dle Žalmu 18, 6.
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Dal swaU krew wytočiti,
dal gi w UžitkU pjti,
chtč tUdy wssecky obžiwiti.

0 d o r a l

Sladké owoce wydal gest
čerstwý, zelený praUtek Ješse, též y sladkými

prfy krmila ck
čistáPanna anrya Krysta prawého Mesyásse,
kterážto pťed wčky sama wywolená,
sama gsy ty hodna nalezena byla,
aby porodila geho,
Krále nebe y země,
Pána přemocného,
Spasytele nasseho.

P i s e ň.

PoděkUgmež Otcy nebeskémU, nebeskémU,
y geho Synu welmi wrlmi welmi milémU,
y DUchU SwatémU, mistrU tomn, mistrU tomu,
gedinémU PánU BohU ne:csse!mn.d

Genž gest ráčil člowěka obžiwiti, obžiwitj,
Adamůw pád tUdy naprawiti, Uaprawiti,
když seráčil zPanny naroditi, naroditi,
potom těžce na křjži Umřjti.

Pane Kryste pro twé slawné wtělenj, wtělenj,
rač nám dáti obžiwenj, wnitřnj obžiwenj,
abychom zde dobře pracowali, pracowali, x
potom š tebaU wčč.něpřebýwali.

AllelUja Králi wěčnémU, sladkaU pjseň a we:
selaU prozpčngmež wssickni na čest Wkapiteli
nassemu milostiwémU.
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Urošo.
Swětlo neytagněgssj

zstolice wysslo z neywrchněgssj,
Krystuš Pán neywyšssj
Že starémU lidU erahelskémU
byl dán w slibU od Boha š přjsahaU.

P j s e ň.

Pán Bůh od wěčnosti,
z Uesmjrné milosti,
to co Adamowi,
též Abrahamowi,
potom Dawidowi
y nám zasljbiti,
ráčil wssem splniti.

Q swém milém SyUU
KrystU HofpodinU,
gehož gsaU čekali,
prorocy žádali,
o němrozmlanali,
srdečně prosyli,
přigď knám Spasyteli.

Ten, genž knám byl poslán,
Mesyáš Krystuš Pán,
konatwůli the,
pro ztracené owce,
dolů z nebe šstanpil,
hořkaU smrt podstaUpil,
aby náš wykaupil.

Sčrz něho samého,
žádného giného,
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gfme š Otcem fmjřeni,
w pokog Uwedeni,
klásce přiwedeni,
ti kdož slowo geho,
wěřiliby w něho.

d 0 d o r n j.

Proroky byl předpowjdán,
a hned od počátkU swěta oznamowán,
skrze ty kreréž posýlal,
a Duchem prorockým sstědřenaplňowal.

P j s e ňo

Což Bůh zdáwna zaslibowal
hned od počátkU swěta,
to gest w skutkU wykonal,
kdyžposlal Spafytele Pána Krysta,
kterýžto gsa Bůh od wěčnosti, ,
wzal w žiwotě Panny člowěčenstwj,
narodil se bez hřjchůw w swatosti.

e Slache dneš to wrělenj
nassehoSpasytele,
genž gsa Bůh od wěčnosti,
na zemi Ukázal se w lidském těle,
ctěmež geg šwelikaU wážnostj,
neb gest neumknssil swého Božstwi,
Slowo wěčné Bůh náš od wěčnosti.

0 jx o r čd l

Genž Wkapitele přjsstj,
že se giž bljžj, widaUc, wszzenj w žádosti
p,rokřtčUgja takto řkauc š mnohaU chtiwostj:
Q by prolomil nebefa,
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knám fem fe nesa,
k gatým smrtj přeUkrUtnaU,
nawsstiwě wykaupil smrtj swaUwelmi diwnau.

P j s e ň.

By protrhl nebesa,
tohoť gsaU žádali,
k nám dolůw se nesa,
ti kdož w tě danali,
aby wssemspomáhal,
wjtězstwj dokášal,
moc cýsaře smrti?
ráčilš sám potřjti,
Kryste Králi náš,.

Nic náš hřjch nezbránil,
milostiwým býti,
saud twůg Uezastawil
k Uám znebe přigjti;
ý diwná milosti,
proti nada“losti,
gižš od náš neodgal,
ačš náš w bde wydať,
Kryste Králi náš.

0 l: o r a l. e

Když pak čaš toho poslánj
Bohem předpowěděného
byl gest giš přjtomný;
Uebeský posel
od Boha gest pťjssel
k Panně Maryi,
š pozdrawenjm tjm wssel,
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P j s e ťi.

A když fe pak naplnil
čaš Božjho Uloženj,
poslal angela swého,
ctného, kU Panně Maryř,
ktomU předzwěděnj,
Bohem poswěcenj.

Syn Božj zpodstaty Otce,
před wěky zrozeUý,
naklonjl fe knám bljzce,
bodný gfa sám Wkapitel,
swěta Wyplatitel,
k oběti přjhodný.

Wtělil se zDUcha Swatého,
w žiwotě ctné Panny,
nic panenstwj gegjho
schráně w ničemž neUbljžil,
ale gi poswčtil,
narodil se diwný.

Bez hřjchU na se tělú wzal,
by byl člowěk prawý,
wssak Bohem wěčným zůstal,
sláwy fwé nic neponjžil,
Božskwj neUbljžil,
toť gest náš smysl ždrawý.

0 ů o r a l.

Řča gj: Zdráwa milosti plUá, požehnaná,
š tebaUť gestjť Hospodin,
wěz žeť Božj Syn
w twém žiwotě počat bUde přediwně.
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Ulekssi se Panna y mlčela
na ta slowa neobyčegná,
š báznj, studem myslila,
a takto kangelU oďpowěděla:

P j s e ň.

Ctný posle, gak to můž býti,
bych měla Syna počjri,
neb nemjnjm gá poznati
mUže, ale tak zůstati.

Řka zaš gj: Panno Marha,
nalezlaš milosk U Pána;
Pán Bůh š tebau, požehnaná
nqdewssecky ženh sama.

Duch Swatý zhůry ŽstaUpjw tě,
a moc Božj zastjnj tč;
to což se ztebe narodj,
siautiť bude on Syn Božj.

0 d o r n l.

O kterak se tyto wěcy staUaU,
ty znáš mne wždycky býtč mUže prázdnaU,
wssak pokorně BohU we wssem poddanaU.

O Marya, nechtčg se nčc bárč,
ani tak o to welmi pečowati;
DUch Swatý to bUde wsseckogednati.

P j s e ň.

Gak jpowolila blahoslawená Panna,
skyssjcýposelstwj swého Pána, swého Pána,
a řkaUcý: Ey gá gsem djwka geho, djwka geho,
staň se wůle Stwořitelc mého.
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ijry tomUkdyžgest powolila,
y hned moc Božj do nj wstaUpila, do nj wstaUpila,
že gest zDUcha Swatého počala, počala,
neznagjc mUže PannaU zůskala.

Což gest lidem nemožneho bylo,
BohU se tak konati ljbilo, fe tak ljbilo;
proti smyslU nesnadnému, nesnadnémU lidem,
KrystUš Pán w žiwotě Pannh wtělen.

0 11 o r a le

Ay gá, wece djwka Páně,
dokoneyžx se slowo na mně,
powolUgjc ať se mocnč stane.

A gakž Panna powolila,
hned moc Božj w nj wstaUpila,
tčlo přigawssi swětU se zgewila.

P j s e ň.

Ay gá, wece pokorná
djwka Pána mého,
staň mi se, posle wčrný,
podlé slowa twého.

Hned w gegjm čistém těle
ráčil se wtěliti,
ten genž smrti oddané
náš měl obžiwiti.

TUť BohU postawilo
práwo přirozenj,
Panna Synaž :.ala
w swém Ueporljjj e„

Neb Božstwj zasljnilo,
w němž Uenj počátku,
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taleůh wzal na fe tělo
w tom diwném pořádku.

(Zřxoralz

O gak gest newýmlané a nestjhlé Syna Božjho
. wtěler,

nebt Uesmrtelný smrtelné wzal přirozer.
Ten, gehož chwálj šbor nebeský,

gemUž sladce zpjwá hlaš angelský,
zde narozen gsa, podstaUpil trpké gesličky.

P i s e ů.

Chwáliri Uepřestáwáme,
od wěkčiw na wčky,
že Pán wččUý nefmrtedlný,
wzal pro náš fmrtedlné přirozer.

Gakau láskU gest Ukázal,
Qtec wssemohaucý,
že SyUa s:oého Ua smrt dal,
Ueťomohl dobře bez toho býti.

GemUžto řjsse angelská,
též y archangelská
zpjwá přesladké pjsničky,
tomU, genž byl položen w gesličky.

0 d o r U l.

Ay powstaňmež wěrnj,
a pozoatřme giž wykaupenj,
co diwného Učinil powažme.

ChwálU mU wzdáweyme,
a srdečnč gemU děkngme,
zpřehogxxé lásky geg wždy milugmef
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P j s e ň.

SlUssjť Boha chweiliti
zdobrodinj geho,
kterýž fám ráčj slysseti
každého wěrného.

Že w geho fwatém chreimě,
Cýrkwe šhromážděnj,
kdež oU přigjmá konečně
Upřjmné modlenj.

Chǧe aby gemU wssickni
zwlásst wěrnj slaužili,
knjžata, krcilowé slawnj,
poddáni mU byli.

Kterýž wnebefých fedj
w slawné welebnosti,
kneim na wsseckh skUtky hledj;
slUžmež mU š pilnostj.

Qn wěrně pracUgjcým
chce odplatU dáti,
wčřmež gemU frdcem wěrným,
bUdem š njm bydleti.

0 jx o r n l.

Abychom w wýfosti,

chwálili w radpstj y w slawnosti , Amen.
P j s e či.

Děkngemeť, o Bože náš,
a. t. d. aako na stranč 68.

7“3
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kntrom.
My wssickni wěřjme

w gednoho Boha,
Stwořitele nebe h země,
Ua nebi ho Otce máme,
k němuť my fe synowé známe.
Chceť náš žiwit po wsse časy,
tělo, dussi opatřiti,
h wssem Uesstšstj bránitl,
od přjhody zlé zachowati,
péčiť má wždycky o náš;
stráže bděnj, opatrowánj
wssecko w samé mocy geho stogje
My wssickniwěřjme
y w Gežjsse Krysta
SyUa geho, nassehoPána,
genž š Occem wěčně přebýwá,
gemUž gest čest y chwála rowná.
Z Marye Panenky čistč
prawý člowěč narodil se,
skrz DUcha Swatého wěřjme,
a za náš, genž gsme byli ztracenj,
na křjži ohawně Umřel;
ale zase skrze Boha Otce
mocnč třetjho dne gest wzkřjssen.
My wssickni wčřjme,
že gest w nebe wstaUpil,
a fedjna.prawicy the,
gsa wssech wěrných přžmluwce,
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orodownjk, smjrce U Otce;
odtUd dolůw má šstaUpiti,
žiwé y mrtwé saUditi,
dhleďmež wssickni w tom neblaUditi;
neb Krhstuš, genž nám to pjfmo swědčj,
w tom tak tělesněm žiwotě,
nawrátj se zase na tenco swěr,
až při tom dni poslednjm saUdném.
My wssickniwěřjme y w Ducha Swatého,
š them, š Synem Boha rowného,
genž wssecky mdlé UtěssUge,
a darůw nám swých Udělllge.
Cýrkew křesťaUsiaUna swětě
držj sám w prawé gednotě,
a wssech hřjchůw žde odpusstěnj,
y těla nasseho wzkřjssenj;
a že po tomto žiwotě,
wěkh wěkůw žiwi gsaUce,
nepochybUgjc wssickni w nebi bUdem.

P j s e ň.

Zdráwaš buď Panno Marya, o Králowno!
a. t. d. gako na stránce 17.
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Rorútc dne sobotUjho.

M .Blahoslmoený šiwot, kteri)ž tebe nosyl,

Zn A prso, kterýchš šsy pošjwal.
7. W těch dnech spascn budr Zuda,

U. A Jsrael pťebi)wati bnde danfanliwč.

lntrojt.
Rosu dehte Uebesa, a taU swlaž frdce lidská;o
wěčná maudrosti Božská, Uslyš upěnj zde na zemi,
tebeť wzýwá rwé stwořeuj Pane Bože náš, Učiň
milost šnámi, sprofťžalosti, trápenj, pro Krystowo
wtělenj, zbaw pekla y wěčněhozatracer.

P j s e ň.

RosU deyte nebesa Božj milosti,
Pán Bůh neračiž se hněwati pro nasse Ueprawosti.

Bůh pro hřjch wydal zlořečenstwj na zemi,
pak krom Noe počtu malého wsseckyšhladil wodami.

Tak Bůh hřjchy w osskliwosti ráčj mjti,
že gichž nigakž nemůže a nemohl při žádném trpěti.

Ale giž gsme š Pánem Bohem smjřeUi,
Ue z fwých záslUh, ale skrze samo Krystowo wtělenj.
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Pro Krysta odesstěna gest Uassewina, x
žádná Ueprawost nebnde giž přičtěna.

0 d o r :: l.

Přigmiž rosu nebeskaU, o žjžniwá šemě,
srdce skraUssená přigmětež milost fwého Spasytele.

P i s e ň.

Nebesa rosU dala,
země gi přigala,
milost Božj se zgewila,
lidem Ukázala;
bUdiž BohU chwála.

Syn Božj z neoe šstaUpil,
w PanňU ctnau fe wtělil,
pro náš hřjssné se narodil,
dobře Uám poslaužil;
bUdiž gemU chwáta.

QpUstiw dworstwo kráfné,
angelské, nebeské,
přjgal na se tělo lidské
w té schráně panenské; d
bUdiž BohU chwála.

e Snássel pro náš žalosti,
zármutku bolesti,
by nám pomoh7 do radosti,
z anhé swé milosti ;
bUdiž gemu chwála.

Tak gest náš šamilowal,
tak o náš pracowal,
že porom na fmrt se wydal,
wtom lásky dokázal;
bUdiž gemU chwála.
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0 jl o r :: l.

Sláwa Otcy y SyUU y DUchUswatému, ga:
kož byla na počátkU y nynj y wždycky, h na wčky
wčkůw, Amen.

P j s e ň

Sláwa Otcy y SyUU y DUchUswatěmU,
děgž se od náš š ochotnostj,
š plesánjm, š radostj,
také š pobožnostj:

Gakož bhla před wěky,
bUď wzdáwána wždycky,
neboť gest gj od naš hoden,
Bůh Uáš wěčUý geden,
až na wčky, Amen.

jnt!eojt.
RofU dala nebefa a oblakowé dsstili na zemi

Sprawedliwého, kdyžslib fwůg Bůh Qtec wyplnil,
poslaw nám SyUa swého, krerýž se gest pro náš
hřjssné wtělil DUchem Swatým w neporUssenéa bla:
hoslawené Panně Maryi.

K y r y e.

Bože Otče wssemohaucý,
když Uic nemohlo spomocy,
dalš nám Syna kpomocy,
ú smilug se nad námi.

P j f e ň.

Bůh Qtec ráčil nám Syna poslati,
že nechtěl na smrt náš odsUzowati;
y bUďmež wděčni toho,
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odměUUě milugmež ho, 7
plnjce rozkázánj geho.

Bože, genž tak swět milowal,
žeš Shna swého pro něg dal,
abh hřjchy swěca fňal,
ý smilUg se nad námi.

PokUdž gsme byli gesstě nepřátelé,
ráčil nám seslati Wkapitele,
gsaUc giž přátelé geho,
skrz Spasytele swého,
š danánjm wzýweymež samého.

Neráčilš Syna poslati,
bh náš měl odsUzowati, ,
neb wssecky chceš spasyti,
ď smilUg fe nad námi.

Qtče Bože, genž nassj fmrti nechceš,
ale abychom fe káli, tomU chceš;
prosýme twé milosti,
UesUďnáš wprchliwosti,
ale odesť nám nasse zlosti. u

Kryste zDUcha swateho,
genž gsh se wtělil pro hřjssného,
deyž ať přigdem do žiwota wěčUého.

Gakžto sklo swé čistory UeporUssj,
kdhž ge slUncc swaU gafnostj proskočj;
též ta Panna předrahá,
porodiwssi nám Boha,
čistaU PasmaU wždycky zUstala.

Čistý wysselš z čistého,
Kryste žiwota panenského,
odegmiž od náš, což gest nečistého.

)(
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Genž gsy se w čistotě ráčil wtěliti,
zPanny čisté na swět se naroditi;
rač Učiniti čisté
srdce nasse nečisté,
geUž můžcš to sám Gezu Kryste.

chý přisselšhledati,
kteréž měly zahynauti,
nerač Uáš od febe odlUčowati.

Přisselš htedati poblaUdilých owcý,
aby gich nesežrali ďábli wlcy,
rač Uáš též oparřitč,
mezy swé owce wzýti,
w swém owčincy nám bytu přjti.

Pane Kryste Uslyš nasse žádosti,
my hřjssnj profýme rwé Welebnosti,
pro twé Smaté wtčlenj,
odpnsť nám prowinčUj,
ý Kryste smilUg se nad námi.

DUsse swatý, Utčssil gsy,
prwnj otce obžiwil gfy,
když gim Krdsta zasljbřl,
ý smilUg se nad námi.

DUsse swatý, genžš ráčil Utěssiti
prwnj otce, když gim ráčil sljbiti,
že se KrystUš narodj,
zhřjchůw ge wdswobodj,
gehož Panna Marya žplodj.

Řekeš že má sýmě přčgjti,
hlawU ďáblowu setřjti,
náš zmocy geho wzýti,
ý smilug se nad námi.



Prorokům, králům ráčilš oznámiti,
že to sýmě mčlo se naroditi,
skrz něgž gfme požehnáni,
milostj darowánj,
od zatracenj zachowáni.

Protož králowé, prorocy,
bh wyssli z ďábelské mocy,
wolali we dne w nocy,
6 smilug se nad námi.

Prosýme twé milosti, Swatý DUsse,
račiž Uslysseti modlitby nasse,
rač nám swé dary dáti,
ať můžem w dobrém státi,
potom pak ktobč fe dostati.

Crňáuňd

Pane Bože, Králi mocnostj nebeskýchy zem:
ských, odwrať náš hřjssné od hřjchůw h od marno:
stj swčtských, a obrať náš ksobě, ať slaUžjme tobě,
a Ukaž nám obličeg fwůg, a dey ať můžem plniri
zá kon twůg, a tak twé milosti dogdeme, a spaseni
bUdeme. ZbUď náš hřjssné nedbalé, zatwrdilé, ať
w hřjssjch, neprawostech, w marnostech giž nefpjme
ale bdjme, a twého přjchodu čekáme, szdiž také
nesmjrnaU moc twau, a nawsstčw na“ďmilostj swaU;
prolom nebesa, šstUp dolů a přigď aby spasyl a
wykaUpil náš, awywedl zžaláře pekelného, a při:
wedl náš do radosti Otce fwého.
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AslelUja! budiž PánU Bohu chwála!
kterýž poslal angela kU Panně čistě,
genž byla w Nazaretě mčstě,
genž gj pozdrawil mile.

P j s e ň.

Z wysokosti nebeské,
od thé swětlpsti,
poslán angel Gabryel
z té Uebesié wlasti,
do města NazaretU
kU Pannč Maryi,
wssed knj počne prawiti
tato slowa, řka gj:

0 jx o r a la

Zdráwa Marya milosti plná,
ey počneš a porodjš diwného Syna,
a nazůweš gméno geho Gežjš;
ten bude weliký,
a Syn Boha Neywyšssjho w prawdě slaUti bUde,
auxdáťgemU Pán B,ůh Otec stolicy Dawida otce geho,
a kralowati bUde w domu JákobowU na wěky,
a králowstwj gcho, gako Boha prawého, Uebudekonce.

Y řekla gest Marya:
Ey gá djwka Páně,
staniž mi se podlé slowa twého!
A y hned wtčlil fe gest Syn Božj,
a přinesl nám ragskě wěčné zbožj.

, P j s e ň.
Q moc přediwná,

wssak BohU podobná,
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še gsy zDUcha swatěho,
zrodila Syna kmene Božského.

PaUna počala,
Panna porodila,
a Pannau wždy zůstala,
žádUá než Božská moc to gednala.

Wěc neslýchaná,
kteráž gest nám dána,
k wýplatě bjdy nassj,
smysliti každémU wěc .wezdegssj.

Což proti tomU činiti,
každémU hodnč gest polnyslili,
Uic giného Uežli ho chwáliti.

Chwála bUď BohU,
y milémU Sym:,
též y DUchU SwatémU,
gednomu Bohn požehnanémU.

AllelUja, wzdeymež chwálU gemU famémU!

9r08čx.
Poslal Bůh z nebe fám od febe

angcla, sýlU swaU, kU Panně pokorné,
aby š nj o to rožmlUwil,
což Bůh zpočátkU swěta zřjdil.
Dřjw než řeč začal, řjcy počal:
Zdráwa Panno čistá,
počneš Gezu Krysta,
a Spasyrele porodjš,
gemUž gméno bude PáU Gežjš.
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P i s e ňo

Což Bůh zdáwna Uložil
w swé přetegné radě,
to giž zgewně naplnil,
když poslal ku Panně

Archangela Swatého,
z Uebeské wýsosti,
aby gj wyprawowal
nowiuy radosti.

Řka: Ty gsy požehnana
Uádewssecky giné,
chceť mjti Pán nebeský
w tobě bydlenj swé.

A w twém čistém žiwotě
člowěčenstwj wzýti,
Duchem Swatým přediwnč
wssecko působjti.

0 d o r a l.

Když Panna Uslyssela od angela ty řeči,
y hned š báznj, š pokorau počala kněmU řjcy:
Nemjnjmť poznati muže, Ǧabryeli,
wssak Učinjm což Bůh welj

Neb čtaUc w biblj, w swatých pjsmjch, dočtla
gsem se toho,

žeť PáU Bůh diwně působj, mage darůw mnoho,
nechtjc gá Stwořiteli odporna býti,
wjm že to můž Učiniti.

P j s e ňo

Parma se podiwila té angelské řeči,
mysljc kterakě gsaU to oznámené wěcy.
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Angel gj to zwěstowal, že fe Bohem stanaU,
a že nic nepodobné nenj tomU PánU.

Plod swatý w twém žiwotěslautiť má Syn Božj,
na kterýžto Bůh Qtec, moc a čest tU wložj.

Byť na trůnu Dawida na wěky kralowal,
lidi osprawedlňugjc, w fobě pofwěcowal.

, 0 d o r U l.
Rek7 gj angel: NUž Panno ctUá,

přjwoliž ať fe to koná;
řekla: Ey gá djwka Pána mého,
staň mi se wedlé slowa twého.

P j s e ň.
Ey gá, wece, pokorná djwka Pána mého;

staň mi fe posle wěrný podlé slowa twého;
hned w gegjm čistém těle ráčll fe wtěliti,
ten genž fmrri oddané, náš měl obžiwiti.

Chwalmež Boha wesele, spolU zpjwagjce,
a w fwém srdcy pleseyme, čest mU wzdáwagjce,
ztak welikéhodarU, Syna wtěleného,
bUď wččněpožehnáno, Swatě gméno geho.

0 jx o r a !.

J my hřjssnj bnďmež wdččni
toho PáUa, genž gest wěčný,
nebť má dosti na nassj wděčnosti,
wjtey knám milý drahý hosti.

P i s e ň.
they milýGer Kryste,

genž se wtělil w Panně čisté,
aby nasse winy,
sám gsa bez posskwrny,
obmyl a šhladil.
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W tom Ukázal Bůh láskU knám,
že Syna swého poslal knám;
kdoby w něg wěřili,
aby žiwi byli,
skrz něg samého.

OdřeknaUce se wssj zlosti,
obžerstwj, fwětskýchžádostj,
buď žiw fprawedliwě,
sslechetně, střjzliwč
w naděgi Božské.

Čekagjc blahoslawené naděge
přjsstj toho dne,
Boha welikého,
Spasytele swého,
Gežjsse Krhsta.

Neb skrz Krysta máme wssickni,
w gednom dUchUupřjstUp kOtcy,
abychom skrz něho,
Uehledjc giného,
Z wěraU kBohU ssli.

Kdož skrze Krysta nepůgde,
cesty do nebe nenagde,
Uebo cesty nenj
UižádUé k spasenj,
Uežli KrystUš sám.

KrystUš gest nasse Uaděge,
žádnýť nám nic neprospěge,
strhnemli se gcho,
Spasytele swého,
bčda nám bude.

s
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Pane Kryste rač nám dáti,
aťbychom tě mohli znáti„
tebe se držeti,
š rebau wždycky býti,
dehž to Bůh, Amen.

, 0 lx o r a l.
Q de z nám wssem wěčně utěssenj,

Pane ryste, pro twé wtělenj.
P j s e ň.

O Pane Kryste, prockwé wtělenj , twé wtělenj,
rač nám dáti wnitřnj potěssenj, porěssenj;
abychom se zde fwých hřjchůw káli, hřjchůw káli,
Potom š tebau wččnč přebýwali.

P j s e ň.

DěkUgemeť, o Bože náš,
gako Ua stránce 63.

ťdčdt:rčrm.j

Otce wssemohaUcýho,
Stwořitele nebe y země,
w němž složeny wssecky wěcy
widoméy erjditelné.
Y w gednoho Božjho Syna
nám welmi milého,
Pána GxežjsseKrysta,
před wěky žOtce rozeného.
Boha práwč pofslého
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zBoha prawého, zswětla gasného,
genž wěčným fwěrlem oslawen,
Ue;lčiněna wssak thy roweň.
Skrze něhož wssecky wčcy,
nebe, země moře Učiněny,
y rozličUé stwořenj,
w wěčné sláwč angelé nebesstj.
Genž pro náš lidi hřjssné
šstaUpil zwýfosti Uebeské,
nelitowal se gsa Bohem,
nám podobný býti lidem.
DUchem Swatým wtělil se
w žiwotě učistédPanny Marye;
Bůh člowěkom Učiněn,
pro náš hrozně na křjž gest zawěssen.
Ukrutného Piláta mocý hrošně gest Umrtwen,
gsa pohřben wstal třetj den,
podlé swatých prorockých pjsem.
Y wstaupil na nebesa,
sedjUa prawicy Boha the,
přigde š welikaU oslawaU,
aby saUdil žiwé y mrtwé:
Gehož králowstwj wččného
nikdh nepřigde konec,
w chwálách králowstwj geho
každý bUde spasenec.
Wěřjme w DUcha Swatého,
od Otce y Syna posslého,
genž mdlé fýlj, Utěssrlge
smutné, y milosti darUge.
Cýrkew křesťanskaU na swětě zdržUge
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fám w prawě gednotě, gi chránj;
pro zaslaUženj Krysta
dogdem hřjchůw odesstěnj.
Zkřikněme hlasy radostně,
ať gest Pán Bšch náš od náš chwálen,
profmež geho milosti,
ať nám dá š sebaU býti, Amen.

P j s e ň.

Zdráwaš bUďPanno Marya, o Králowno!
crdt. de gako Ua stránce 17.
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0st“jcjum
Ua sstčdrý ch.

úntjpbonš.

O člowěče pozdwihni fwého frdce,
wiz milost swého Boha Tworce,
kteraUž gest zswé lásky Učinil
skrz Syna fwého, gehož nám zgewil ;
Syn přigaw wůli fwého the mile poslUssen
byl geho wždycky každé chwjle we wssem,
š čjm byl poslán toho neopustil,
až y za náš na křjži dUssi wypUstil.
O! přjlissná láskaBožjho Syna,
nebo geho fmrrj sňata zhřjssných wina;
ý! bUď gemU čest, chwála wččná,
neb gest w hřjch padlého zprostil od žlého,
ďábla UkrUtného, zatracenj wččného.

jutroir.
Prorok Jzayáš skrzDUchaSwatého,

wypfal žádost lidU důwěrného;
Bože, dey rosU UebeskaU,
a possli z twých swatých oblakůw
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knám hřjssným dolů Sprawedliwého;
Učiň PannU způsobnaU
kporodU Spasytele žádaného.

P j s e ň.

RosU wzaw oblak znehe,
z stUdnice Uxilostj,
wydal nám spafenj zsebe,
když Syn Božj w tichosti
přigal člowěčenstwj.

SláwU Božj wyprangj nebesa,
a o skUtcých prawice geho zwěstnge oblohh

hwězdnaté okrasa.
To nebeské stwořenj,
w swě krásné gafnosti,
wljwá nám w frdceančenj,
o Božské slawnosti,
mocy y maudrosti.
Sláwa bUď BohU thy h SynU y DUchU

Swatému,
ySlánoU tobě wzdáwáme
Qtče od wěčnosti,
š Synem twým tě wyznáwáme
y š Duchem wraUcnostj,
w twé Božské bytnosti.
Gakož byla hned od počátkU,
tak bUdiž nynj wzdctwánq až Ua wěky wěkůw,

Amen.
K y r y e.

Kyrye angelský slawný Králi,
twogi wěrnj tč chwálj,
fmilUg se Uad námi.
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P j s e fi.

Wčc přediwná neslýchaná,
. od Boha fe stala,

slUncehwězda, Syna Panna
bez mUže počala, ,
magjc slib Božj Ua péči,
wedlé angelowě řeči.

Genž řek: Zdráwa bUď PaUUo ctná,
milosti gsy plná,
počneša porodjš Syna,
Ue tak gako giUá ;
neb to Bůh diwně Učinj,
dUchem sxoým tobě zastjUj.

Marya se w tom ozwala,
řekssi k ctnému hosti: .
Nikdy gsem mUže neznala,
wssak .Božské milosti
wěřjm gá djwka pokorná,
že se twá řeč š skutkem srowUá.

Ač fe prwé welmi lekla
z přjsstj archangela,
wssak když poselstwj wyslechla,
tomu Uwěřila,
že skrz DUcha Těssitele
počne fwčta Spasytele.

0 l: o r a l.

Náš Pane prosýme ať se stane, smilUg se nad námi.

P j s e ň.

Ger Kryste, SynU čisté PaUUy,
genž pro nasse winny na swět poslaný.
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Gsa bleskemsláwy wěčnéhothe,
přisselš fwým bohatstwjm pro nuzné owce.

Myť tebe žádáme swými hlafy,
račiž náš zprawowati po wsseckyčafy.

Bychom Ussli té wěčné pokuty,
kterauž zákon hrozý pro fcestné skUtky.

6 jl o r U l.

Kyrye angelskýslawný Králi,
toběť se děgj chwály,
fmilUg se Uad Uámi.

, P j s e ň.
xQ byť byl prwnj otec náš,

Boha poslaUchal w onen čaš,
kdyžto byl w rági postawen,
bylby člowěk smrti zbawen.

Ale že gest welmi zhřessil,
sám předkem kfmrtč pospjssil,
ďáblu, žeuě dal se swedsti,
Uwedssi náš w též nesstěstj.

Protož Bůh Otec zljtosti,
wyslal Syna swým kžádosti,
aby w tčle fmrt podstaUpjl
a w,sseckywěrné wykaupil.

Q milosrdxxý Bože náš,
Uslyš wolagjcých hlaš,
wzezři na náš tuto chwjli,
dehž bychom wždy wěrnj byli.

0 jl o r U lu

Kryste twau wůlj přisselš knám do aUdolj,
chtjc se smilowati na námi.
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P j s e ň.

Z Marye hwězdh gasné,
Syn Božj to slUncepřekrásné,
ráčil tělo přigjti,
nám krom hřjchUpodobný býti.

EmanUel winný kmen,
zté čistě Panny nám narozen,
sám se pro náš ponjžil,
aby zase š Otcem náš smjřil.

Tak diwného rozenj
nižádně lidské pokolenj
Uemůže wyprawiri,
myslj rozUmem pochopiti.

bUdižš námi, Pane,
tak gak znj gméno tobě daně,
a pro twé zaslauženj
odegmi od náš zlořečenj.

0 lx o r a l.

Kryste Gežjssi Panny SynU,
pohleď Ua swaU rodinU,
a fmilUg se nad námi.

P j s e ňf

Těžkě lkánj, nařjkánj
naplňuge frdce,
když mysljme co způsobil
pád prwnjho otce,
přissla na náš bjda mnohá,
pro potUpUPána Boha.

Hřjchy nasse w každém čase,
hodně Pán Bůh tresce,
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mohxby setoho zhrozyti,
kdož fe káti Uechce,
gak gsaU Sodomsstj hřjssnjcy,
šhlazeni BožskaUprawicý.

Neb kdo zwjry dobre činj,
lásky má Užjti,
kdo činj zlé, tomU Uelze
dobrého dogjti;
erdestil Pán Bůh swémU
lidU ze wssech zwolenémU.

Z ráge wyhnal, w Uauzy wehnal
hned rodiče Uasse,
gakž gsaU gablka zakUsyly
k wůli satanásse;
bylby Nynywe podwrátil,
kdyby se byl erbrátil.

() lx o r š l.

Kryste, tobč slaUžj angelé,
prozpěngjc wesele,
smilug se Uad Uámi.

P i s e ňo

Bez počárkU y konce
slowoBoha the
wzalo lidské přirozenj,
pro nasse spafenj.
Bůh člowčkem Učinčn.

To bylo od wččnosti
U Božské milosti,
skrz něgž wssecko Učiněno,

8
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cožkoliw stwořeno.
Bůh člowěkem Učiněn.

Z toho slowa wěčného,
Otce nebeského,
pochášý nám šbošj hogněa
čafnéy dUchoij.
Bůh člowěkem učiněn.

Protož wěčnémUthh,
a nassemUTworcy,
chwálU wzdáwagjc zpjweyme,
gemU podčkugme.
Bůh člowěkem Učinčn.

0 d o r ď l.

Kyrye! račiž Uám dáti,
zde hřjchůw mrzkých přestáti,
ktobě chwátatč, fmilUg fe!

P j s e ň.

K tobě, Otče nebeský,
máme přjstUp snadný,
fkrze twého Synáčka,
bez něho nižádný
neUgde zatracenj,
nepřigde k spafenj.

TeU pro nasse wjtězstwj,
ráčil knám přigjti,
bychom mohli w něm saměm
rekowstwj dogjti,
přemocy tělo nasse,
swčt y sataUásse.
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Srdcem gemU zpjweyme
w této společnostj,
z dobrodinj djk činjc,
y geho milosti,
žeť náš wždy opatrUge,
Duchem swým darUge.

Q Spasyteli swčta,
newinný Beránku,
genž náš zde očissťngeš,
Uweď y do stcinkU,d
w němžš them swým přebýwáš,
za náš se přimlauwáš.

0 d o r a 1.

Pane Uáš milý,
UebUďUa náš prchliwý,
wssak š Otcem milostiwý,
smilUg fe nad Uámj!

P j s e ň.

Marya Panno,
Bohemť gest to dáno,
žeš w swé čistotě
počawssi, w žiwote
nesla Spasytelcx,
Uestjhlé maUdrosti
fwšta řjditele.

Gestiť wěc gistá,
žeš Panno čistá,
muže neznala,
wssak:šSyna počala,
skrž DUcha Swatého,

ZM
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a to bez Ubljženj
panenstwj twého.

Protožš nazwána
blahoslawená,
kdyžš powolila,
BohU Uwěřila
z řeči archangela,
a takš BožskaU mocý
Krysta porodila.

0 1! o r a l.

Kyrye, deyž nám profýme,
ať přjčlademPanny Marye,
twým Božským slibům wěřjme,
bychom y my š Uctiwostj, tichostj,
přigmaUc w srdce drahého hostť,
wyslaného knám z wýfosti,
slaUžili twé milosti
w slussné poddanosti.
Rač nám přjtomen býti,
dUchem twým náš řjditi,
a smilug se nad Uámi.l

Pj s e ň.

Giž přissel Král náš,
přirozený Mefyáš,
od Otce daný
skurzeporod Panny,
Gežjš wěčnč požehnaný.

Pofel pokoge,
rUssitel rozbroge,
knjže wěčnosti,
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slaUhy smrtelnosti
berq do wěčné radosti.

Q wěčný Králi,
hodeUš od Uáš ,chwály
Uad wssecky giUý
w fwětě lidskč syny,
nebš ty Beránekerinný.

Sámš fwět wykaUpil,
smrt za Uěg podstaUpil,
swázawsse lstného
wraha pekclného,
mocně wzalš kořisti geho.

Z tak drahé práce
tobě děkUgeme,
š dey, ať bršce
UžitkU dogdeme
z tebe, přiweď Uaš do nebe!

Cršáušb
Gako slUnce, kterěž widjme Ua okrfslknuxnebe:

ském, w běhu swém wssemUstwořenj zemskémUswjtj
krásUaU gasnostj, a zrůst dáwá zahřjwagjc ge swaU
horkostj, tak SyU Božj wěčného zbožj Uám UdčlU:
ge, a oswěcUge každého člowěka Ua swět přisslého,
dáwagjc prawé požnánj wůle Otce fwého; a když:
koliwěk Ua Uebe wzhůru patřjme, wždycky se tomU
Učjme, že máme Pána Boha w mocy maUdrousti
nestjhlého a dobrotiwého, kterýž wszžUge srdce
nasse kchwálenj a wetebenj gména fwého slawné:
ho, Uebo y ta swětla Uebeská,slUnce, měsýc š hwěž:
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damč krásnými, proto rukama swýma přediwnč rá:
čil gest stwořiti, abychom toho w tomto aUdolj pla:
čtiwšm wssjm dobrým mohli požjti, we wssem se
geho milosti důwěřiti.

P j f e ň.
Gežjssi náš zástUpce,

oswěciž tmawá srdce,
darnyUcha Swatého,
wszď wjru w tě samého,
bychom tcbe práwě znali,
poznagjc milowali,
w .poddanosti trwali.

Obmčkčiž nekagjcý,
ať gfaU také wčřjcý,
doweď zaš k swémUOtcy,
každaU pobčhlaU owcy,
ať nemilUgem giného,
krom tebe Pána Boha swého,
a the nebeského.

Přispoř nám wssechněmwjry,
zbaw ďábelské newěry,
rač nám w gedUotě dáti,
řečj twých poslaUchati,
a tak w swětle twém choditi,
bychom po časné smrti
mohli k tobě přigjti.

0 11 o r a j.

ChwálU wzdáweyme Pánu Bohn.
, P j s e ň.
O Marya, matko Krhsta Pána,

welikáť gest milost tobě dána,
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že gfy blahoslawená,
nad ženy požchnaná,
pro důstognost swého Syna.

Dobrýš přjklad nám pozůstawila,
žeš se wždycky před Bohem kořila,
cožť Učinil dobrého,
wděčUa gsy byla toho,
welebilaš gméno geho.

Y my také hnuti tjm přjkladem,
děkUgeme BohU pobožným řádem,
z welkého dobrodinj, z
kteréž nám podneš činj,
odansstěgjc w KrystU winy.

A pokUdž náš w swětě ráčj mjti,
hleďmež gemu důwěrně slaužiti,
w pokoře a w tichosti,
w láfce, trpěliwosti,
těssjc fe geho milostj.

0 l: o r o l. j

Prorocy DUchem Swatým gfaUc UadchnUti proe
rokowali,

že fe má Spasytel naroditi,
z žiwota neporUssenéPcmny matky swaté na tento

swět wygjti,
swé wolené gha ďábelského zprostiti.

P j s e ň.

Ke cti thy nebeskémU,
w milém SynU fmjřenémU
prozpěwugme,
sliby geho
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srdce swého
potěssUgme.

Předpowěděl porod PanUy,
a zawřené pewné bráUy
otewřeny
giž prossel Pán,
z nebe poslán
nám k spasenj.

Kořen Ješse wydal swůg kmeU,
neb maličký nám Uaroze:t
EmanUel,
z krcisUéPanny,
čisté schrány,
tak gakž Bůh chtěl.

Tč:k proroctwj UaplUěUa,
nám naděge Udělena,
wěrněxpráwě,
pro šáslUhy
ctUého slúhy,
k wěčné sláwě.

o xx o r a x.

PoděkUgmež PáUU BohU.

j)rošš.
Qd the swětlosti, .

z lásky a milosti,
whslán shlný poseťn
aby kPanUč dossel,
w čistotě bydljcý w Nač;aretm.o
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P j s e ňo

Giž čaš ljbezný přissel ,
křesťanskémU lidU,
genž slawj přjsstj Krystowo
w tUto nassj bde,
gak předeslal angela,
aby Panna wěděla,
co Božj láska chtěla.

Wyslán ten sylný leǧát
z neloeskéjradosti,
gehož pofelstwj wčrnj
přigjmagj š wděčnostj,
do Dawidowa mčsta,
oznámil přjchod Krysta,
že gest nowina gistá.

Začal od pozdrawenj
poselstwj konati,
wyprawil, gak Bůh Syna
Umjnil fwčtUdáti;
tak lidské pokolenj,
začátek wykaUpenj,
wzalo w tomto pozdrawenj.

Giž byla Jozefowi
Marya snanena,
wssak dřjw než gfaU se sessli,
DUchem Swatým wedena,
čistotU tak chowala,
že mUže nepoznala,
a w tom Krysta počala.

)(a
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0 b o r a l.
Pofelstwjm tak slawUým,

nikdy UeslýchaUým,
ošnámil Bůh PaUUč,
gak se porod staUe
SyUa geho, pro náš wtčleUého.

P j s e ň.
W žiwotě PaneUky,

složil se maličký,
by wzal člowččenstwj,
slaUhy podobcnstwj,
wssechwěcý Stwořitel,
wčrUýchthUpitel.

S Otcem od wččnosti,
w swé wssemohaUcUosti,
wssecky UaplňUge,
nebesazprange,
k tomU také zemj
wládne Uadewssemi.

Takowého Pána
žádUá w swčtě schráUa
Uemůžobfáhnauti,
wssak fe chtčl šhrUaUti
w žiwotě Rodičky,
Učiťtěn chUdičký.

O Pane Gcžjssi,
Otcy Ueymilegssj,
geUžš Uáš draze kaUpil,
wraha chytře žlaUpil,
dey Uám swé wjtčšstwj
w dUchownjm králowstwj.
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0 jl o r a l.

Genž nad přirozenj
w swém Božském rozenj,
Král slawný panUge,
swě slúhy zprange,
auod hřjchůw očissťUge.

P j s e ň.

W tom neť!eskémkrálowsiwj
podáwáš wěrným dědictwj,
neb sám krotjš hněw the,
zastáwage fwé mdlé owce,
wěčUý Králi,
hodenš cti, chwály.

Skrz the twého láskU,
deyž nám mjti š sebaU částkU,
a když přčgdeš fauditi,
račiž, wssem milostiw býti,
wěčný Králi,
hodenš cti, chwály.

Pogmi náš do radosti,
ztéto bjdné smrtedlnosti,
kdež š Otcem swým kralUgeš,
na nebi, žemi panUgeš,
wěčný Králi,
hodenš cti, chwály.

Bychom tě wěčně ctili,
zpjwagjc djky činili,
še wssemi wolenými,
milými přátely twými,
wěčný Králi,
hodenš cti, chwály!
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0 1: o r u l. „

Pokorné milUge,
pyssných ponřžuge,
ďábelské wžteklosti d
y swětských mocnostj u
přemáhá swaU statečnostj.

P j s e ňe

Giž Adam nowý poslán,
KrystUš požehnaný PáU,
pro Uáš hřjssné ksmrti oddán.

Pokogem Uáš obdařil,
satanásse porazyl,
kterýž zbožj ragské zmařil.

Scim Pán slaUhy zastaUpil,
wrahU na hrdlo wstaupil,
genž byl wssech prwé zlaupil.

W tom geg králowstwj zbawil,
tak tyranstwj zastawil,
naděgi dobrau šůstawil.

0 lx o r u j.

Z Cýrkwe swé to knjže
swětfké že chce wyhnati,
aUčastnost swé matce,
a wěrnéjčeládce
králowstwj wěčného dáti.

P j s e ň.

Krystuš wtělený zPanny,
Z lásky the swéhǧd
aUčastné činj křestany,
kteřjž zgemU w dUchU,
w prawdč pokloUU činj,



181

a na geho záslUhách
zaťládagj spafenj.

Což y patryarchowé
a swatj prorokowé,
stcile to na mysli měli,
neb oni w pokoře
swaU Uehodnost poznáwali,
aby Bůh seslal SyUa
frdečně gsaU žádali.

Gichžto my UásledUgme,
a od Krysta prostřednjka,
spasenj čečeyme,
žádagjc ať Uáš skrz
DUcha swého hřjchůw zbawj,
a přjbytek w nebi nám
fpolU š sebaU připrawj.

0 jl o r a j.

To wssccko archangel
Maryi powědčl,
že bUde zgeweno,
Krystem wykonáUo,
což o Uěm fčǧurowáno.

P j s e ň.

Poznáwáme zmodlitby Uassj,
an srdce neprawost pássj,
gakž Adam prowiUil,
swé„potomky winné Učinil.

Zeť gfme měli ZahyUaUti,
šďábly zatraceni slaUti,
bez Božj milosti,
geho pmché dobrotiwoski.
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On fe nad Uámi smilowal,
Sym: milémU to w moc dal,
byť se za náš zmařil,
kagjcým žiwotem obďařjl.

Pomozyž wssem Pane Kryste,
gonž tě ctj U wjře gisté,
ďábla přemáhati,
chytrostem geho odolati.

0 lx o r a 1.

Přissed knj pozdrawil,
co Bůh chtěl wyprawil,
řka: Dosslaš milosti,
od Pána twčho Z wýsosti,
nebogž se předrahého hosti.

P j s e ň.
SlUssUaU chwálU wzdeyme,

srdečně zpjweyme
wjtězy slawnémU,
genž moc hadu lstněmU,
ráčilgest odnjti,
hřjch y smrt zkazyti.

Ey giž přissel teU čaš,
w němž Pán Bůh wzhled na náš,
dal nám zlůna swého
SyUáčka milého,
k nassemn fpafenj,
wedlé zasljbenj.

Protož geg wjteyme,
kUěmU se přizneyme,
neb on fwých chce dáti,
když bUdaUdanati,
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to wččné dědictwj,
w nebesiém králowstwj.

.they, wččnýKráli!
přigmiž nasse chwály,
Spasyteli swčta
a dárce žiwota,
popřeg w nebi částkh,
zswé nesmjrné lásky!

0 b o r U l.

Přiǧmiž Panno wděčně,
slowo Otce wěčné,
genž má se wtěliti,
a z tebe naroditi,
wssak čistoty twé neerssiti.

P j s e ňo

Giž člowčk š weselostj,
dčkUge Bošj milosti,
zbawen ďábelské wzteklosti.

Qd Ewy hřjch počatý,
sierzPanny Syna odňatý,
Ueb oU sám nalezen swatý.

Otewřel ragskaU bránU,
pro hřjch prwotnjzawřenú,
přigawssi náš w swaU obranU.

Tak lidské pokolenj
dosáhlo wyswobozenj
zpekla hrozného wězenj.

0 lx o r :x j.

Gakž Marya to poselstwjwěrau přigala,
Syna Božjho počala h porodila,
ta Uowina swětn diwná bhla.
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P j s c ň.

Poselstwj Pána swého
Panna mjsto dala,
w frdce swé ge složila,
takto propowěděla,
řkauc: Ey gá djwka Páně,
wěřjm zmilosti dané,
že se wssecko stane.

PánU BohU nassemU
y my také wěřjme,
což ráčil zasljbiri,
to pilnč w srdcých složme;
přiřekssidal nám Syna,
aby byla šhlažena

uč;ewssech kagjcých wina.

Neb proto lékař z nebe
ráčil knám přigjti,
by léčil nedUžiwé,
genž chtěgj zdrawi býti;
swých hřjchůw litUgjce
w zásluhách swého smjrce,
danánj swé magjce.

Spafyteli Gežjssi
neymilostiwěgssj,
odefť hřjchy swé čeládce
w swětě neybjdněgssj,
žiwota ctnaU UowotU,
odegma wssecku psotU,
dey nám pro swaU dobrotU!
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0 ť: o r a l.

Tak Syn Božj prostřednjkem nassjm Učiněn,
Božstwj spogil š člowěčenstwjm, w nčmž byl Umrt:

wen,
aby od potomkůw swých byl wždy ctěn.

P 1 s e ň.

Wtělenj Krysta památčU
obnongjc w ctnémpořáde,
bUďmež kU přjkladU giným
zpozdilegssjm nassjm bližnjm.

S ochotnostj chwalmežBoha,
dobrodinj gcho mnohá,
wspolečnostč rožgjmagjc,
srdečně gemU špjwagjc.

Že nasse wssecky UedUhy
a nesnesytelné dthy xx
Krystuš ráčil Ua se wzýti,

e za ně dosti učiniti.
Z lásky té chtěge dowedsti,

muka hrozná musyl fnesti
w tom přigatém člowěčenstwj,
tak naplněna proroctwj.

0 ťl o r U l.

QU sám rač nám dáti hřjchůw odesstěnj
w pokogněm fwědomj
pro swé Božské wtělenj;
po fmrti š sebau w nebi byďlenj.

P j s e ň.

Qtče wssemohaucý,
DUcha twého mocý
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o račiž nám dáti,
we.sele čekati,
přxssrj poslednjho,
ksaUdUSyna twého!

ťčdtrom.
Wěřjme w Boha gednoho,

a Otce wssemohaUcýho,
genž stwořil překrásné Uebe,
žemi, moře sám od sebe.
Wsseckywěcy widitelné,
y takéeriditelné :
zwěř, ryby, ptactwo Uesčjslné,
quody zemskérozličné.
Clowčka kobrazU swémU
Učinil a potěssenj.
Nadto swého požehnánj,
wssemU tworU kzachowánj,
w rozplozenj UdělUge,
wssecko krmy opatřUge.
Wěřjme y Syna gcho,
Gežjsse Pána nasseho,
genž před wěky possel zOtce,
gako paprsslek od slUnce.
TeU gfa Bůh zBoha prawého,
a fwštlo ž swětla wěčného,
BohU Orcy w Božsťwj roweň,
skrz něgž wesskereU swšt stwořen.
Když čaš wykaUpenj přissel,
žlúUa the fwého wyssel,
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ráčil znebe k nám šstaUpiti,
DUchem fwatým se wtěliti.
Z žiwota Marye Panny,
zté neporUssené schrány,
když se ráččl naroditi,
a člowěkemprawým býti.
Tčžce Ua fwětč pracowal,
cestU knebi Ukazowal,
zpekelného zaweder,
wydal se za náš kmařenj.
Pontský Pilát časU toho,
mjsto cýsaře Řjmského,
zprawowal JůdskaU kraginU,
když Gežjš pro nassi winU
dobrowolně dal fe gjti,
podstaUpil mrskánj, bitj,
naposledy přibit kkřjži,
tak se welmi pro náš snjžil.
Na tom křjži dUssi pUstil, d
Otcy swémU gj porUčil,
od Jozefa 8 křjže složen,
a w hrob kamenUý položen.
Potom ráUo dne třetjho,
wstal zhrobU zpečetčného,
židům nemohli prospčti,
strážUj ani gich pečetj
Tak ďcibla statečně swázal,
zápiš Uám odporný smazal,
osten wččné smrti odňal,
spasenj nasse dokonal.
A podtakowém rekowstwj,
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bral fe w nebeské králowstwj,
sedj Otcy po prawici, x
přimlauwá se za wěřjcý.
OdtUd slawně má přigjti,
žiwé y mrtwé saUditi,
gehož králowstwj mázstáti,
na wěky wěkůw trwati.
Gehož š Otcem, š Synem ctjme,
Božstwj gcho se klanjme,
tenť w prorocých gest wygewen,
aby byl od náš weleben.
Wěřjme w DUcha swatého,
Pána obžingjcýho,
genž pocházý zOtce, SyUa,
gichž podstata gest gediná.
Wyznáwáme býti gednu,
na tomto fwětě obecnú,
aposstolskaU Cýrkew SwataU,
w gednotUwjry pogatau.
thnáwáme gediný křest,
genž kpogisstčnj toho gest,
že gsme w Krystu očissrěni,
Duchem Swatým obnoweni.
Wěřjme že mrtwá tčla
wstanaU obžiwená celá,
w nichžto š nassjm Krr,xstem PáUem
w žiwor wěčný fe dostanem.

P 1 fe ňe

Zdráwaš bUďPanno Marya, o Králownol
a. t. d. gako Ua straně 47.
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Yrawidla ústŽUUU
..oéáčotmj mo. esmm We,wmwosee,bogee

w Praze.

„ Antonjn Hanikhť, erjesulta a dUchownjpastýť
wCiměři, duděgowickédiécesi, umjnil sobě, w čase stoleté pa:
mátkd)za Swatěho whhlcissenj sw. Jana Nepomu:
ckě h o,xw roce 1829. na čest sw. J a na, na památkU té prwnj
stoleté slawnosti, a pod g m én e m siJana zaloščti ústaw, gjmšby
dobré wzdělawatelně knihh w gazhkU mateťském, giž wázaně,
w ceně nehlaciněgssj podáwánh byly. Požádal k tomU cšli a konci
arcibiskupskau konsistoť PražskaU, bh ústaw ten we swé wedenj
pťkgala; kčemUš, gakožto základem, 1000 zl. na stř. přiložil,
a sobě wyšádal, bd ústaw ten gměno Dedictwj fw. JaUa
Nepomnckťýo nesl; ku„kterěmnžby wesskeréobecenstwo w spolu:
aUdstwi pozwáno bylo. Zádost tu w. d. konsistoť whplnila, Geho
Majcstárstař a král Frantissek l. dne26. Řxgna1833,
prawčdla geho potwrdil, a ústaw ten š rokem 1835, wydáUjm
prwnj knibo, pod Uázwem: „Proe gfem Katoljkem?e.e w ži:
wot a aučinkowánj swé wstaUpčl. i

Prawidla geho gsaU následngjcj:

l. pčjďtUp ňpolxcaUdů.
1. SpotuaudemDšdictwj sw. Jana Nepommkčýo státi

se může kašdý, bUď Ustanoweni)m peněžitým přjspěwkem, kterýš
sc gednau na wždycky zaprawj: anebopodánjm pjfemnjch
praťj, kteréž k podotčenémU aučelu smčřugj, a ohcednč ijtřUj
cenh swě k wydánj za hodně Uznány bUdaU. .

2. Kdokoliw ktěmUž ústawn 100 zl. na stť. pťispěge, po:
wažowánbUdeza spoleaklaďatele.

Z. Kdo, gednaU na wždycky, podá:
40 zl. na stťp, gest téhoš spoanUdem l. tťjdh.
20 ll.
10

: pnu b p p
ljll jssjl

lck n m u llle u



Menssj pťjspěxa pťigme se wděčně za dobrodinj.

a. Řehole, celě wikarčácy, farnj okresy, ssčocnjmládeš, celě
rodiny wstupugj dwognásobni)m pťjspčwkem ďo nadťečenť)chtťjd.

5 Doplněnjm základU we wyšssj tťjdě take do těž tťjdy
kašdémU pťistaUpiti wolno

6. Kdo w pořádnosti swč Dědictwj dotčenčmlloďkáše ch
neš100zl. na stř.,powašowánbUdeza spoleakl adatele;
přč menssjm odkazu pťipočte se k dobrodincům.

7. Spisowatelě, kteťjž swě práce témUž ústawU obětUgi, ge:
ťťťoš po náležčtém oceněnj ktiskU Ustanowrnw bUdaU, dodywagj
sobě, dle obssjrnosti, důlešitostč a gadrnostč fpisů swych, pxáwo
spoluaudůbUď l., bUď ll. bUď lll. tčjdy. Podánjm che důkla:
dnych pracj wstaUpj spisowatel do wyšssj třjdy.

8. Kdo těmUš ústawU zdařilě přeloženj k nadťečeněmU aU:
čelU přjbodně knihh podá stane se spoanUdem lll. tťjdy; uu
opětowanym podánjm postaupj wysse.

9. Dle poslednj wůle zakladatelowy šadagj se dUchownj spo:
anUdowě téhož ústawU, abh mezi osmidnem slawnosti sw. Jana
NepomUckěho,za Neywyšssj staťskch rodim:, gakoši za šiwě
a za mrtwě spoanUdy tél)ož Dedictwj, dle pohodlnostčgedml
mssiswatauslaUžili.uu Čjm tedy každy spoanUd pro
swě dnsse spaser tolik neyswětěgssj obětj aU:
ťUstUť)m se stawá! u Neopomiň ale žádny, pťi této po:
božnosti Ua saměho zakladatele wraUcUě pamčtlin byti.

ll. !Uýbody ďpal:la:rdú.
10o Kašďč knihy, ti)mž ústawem a w témš rocc wydaně, od:

dršj na pččnčgssxmpapjťe:

a) Spoleakladatelowč :
b) Spoluaudowé l. tťjdy
o) Spoanudowé ll. třjdy
el) SpoanUdowé lll. tťjdy ,

A to tak, bez dalssjbo pťiplaceni, po celě šiwobytj.

Stogi ale swatan powirmostj každemu fpoluandu, knčh
nakladem Dědictloj Swatojanfkého wydani)chco mošna
rošssjřowatč, a gini)ch k tomu nadjzeti; neb nstaw ten gedině

4 wi)tiskh darmod

u uu
luuslj uuuU ujiujl ullxjlB uwm



proto zaweden gest, a knihy gediné proro gjm se wydáwagj,
by rozssiťené, lid wžděláwali; což ginák dosjci nelze.

11. Spčsowatelě, gichž preice nákladcm oňstawu wydežny blť:
dau, obdržj ztěhož wydánj 21 wi)tisků; preklaďatelcǧžďe, gel,l:
koš pťeklad gegich se přigal ana swětlo wyssel, obdrzj 12 wy:
tisků darem. u QpětowanaU zásluhau za sp o l Uz a k l ada tele
gmenowáni bi)ti mohau.

12. Wydáwagj se pak knihy giž wázaně. Na prwnjm ljstku
pťčtisstěno bude znamenj těhož ústawu, gakož i krámská cena,
kteráž bude wždy neylaciněgssi.

13. Pánč spoluaudowě obdržj tčsstěni) ljstek, na němš se
odebraně wi)tisky pokaždě oďepjssj.

14. .Tyto wýtisky wydáwány budau bUď w kanceláťi knjš.
arc. konsistoťe, aneb U redakcj.

lll. ďoťr.aejlčmjwýtiďbú.
15. Welebně duchowenstwo arcidiěcesi obdršj zapsaně wý:

tisky skrze swě wikariáty.

Ostatnjxn slawni)m Konsistoťjm zasilati se bUdaU, we
wlastnxch bednách, franko.

Gednotliwi)m spoluaudům nemůše ústaw kněh zwlásstč
zasilatč, nhbrš gedenkaždi) sám se obstaratčmusj, by, gať se wy:
dánj kterě nowé kniby w nowinách oznámj, proukázánjm swébo
Upsaněho ljstču zwlásstnj osobaU, buď w kanceláťi arcibiskupskě
čonsixstoře,neb U redakcj wyzdwihnauti si dal.

16e Konsistornj e:pcdicj, kteráž fe tčmuž rozesjlánj přjwě:
tiwě pobdrolila, každé knčbkupectwj, tak i kašdý gini) zběratel
oďbčratelů obdržj na 10 wi)tisků dwccxšdarma.

17. Po:.namenánj spoluaUdůk Čafopifll pro katolickč
dUchoU!enstwo se pťipogugj.

Kdo pak se o wšrůstu, prospěchU, proměnách a zwlásstnjch
UdeilostcchDčd.ictwj Swatojanfkěbo dowědčri chce, ten ať
spolu odebjrá Cafopiš pro katolickě dnchowrnstwoe krcrý
podepsaný redaktor, gmenem w. d. arcibiskupskě konjistořc, roč:
ně, we 4 swašcjch, za 2 šl. wydáwá.

18. Kašdá kU prospěchu těhoš Dšdtctwj a krozssjťenj



obecně Ušitečnosti ubětencl rada še strany redakcj wdččně se pťi:
gme a slussně ocenj. uo Žádá wssak redakcj, aby pťjpisy cakowě
frano se zesllali. ep

Do konce měsjce Řjgna 1838 sesslo se giž 352 spolu:
audů; a na knihách bylo giš wydáno 31,500 wi)tisků.

Dědictwjm giž wybanč knihh gsaU:
1. Proč gsem Katolskem
2o Bohomil : 3 2
3. Panna ereanská :

uu

ddluluu

Uuxnuu uUUUU

sijD

4. Náboženstwj w rozmluwách 24 uu uo u
5. Rodina Bohowěrmi)ch : : 80 uu uu uu
6. SwatodexmjPoťádeč : : : : 5 n u uu
7. Pane, zůstaňš námi. l djt. : : 20 u uo u

Qd redakcj Tč)ěld,ie:twjfn,ddJana Nepomuckěho.

Wčxel. M: Pessixm,
kanownjk konsistor. rada, a ředitel Dčdiptxďjy


