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PŘEDMLUVA

K Písmu sv. nebo ke kterékoli jeho části se můžeme rozličně 
blížiti. Ale nad přiblížení vědecké, umělecké nebo obecně ná
boženské jest duchovní a životní pojetí Písma sv. Neboť tako
vým pojetím je přijímáme v jeho nejvlastnějším účelu a po
slání. Pojetí jiná jsou nebo mohou býti v nejlepším případě 
přípravou, nejsou však dokonalým splněním úmyslů Božích 
o Svatých knihách, aby byla vůdci a dárci spásy věčné. 
Avšak i mezi posvátnými texty jsou rozdíly. I mezi nimi jed
na kniha jest blíž plnému určení Písma svatého než jiná. Je-li 
vlastním a nejvyšším smyslem lidského života poznati Boha 
a dojiti plněním jeho vůle věčného života v něm, pak jistě 
všechno, co je člověku dáno na životní cestu, má nejdoko
nalejší určení ve službě tomuto nejvyššímu lidskému cíli.
Tim spíše, ano eminentně, Písmo svaté. A tím spíše ony knihy 
z něho, které tomuto cíli více slouží než jiné. A slouží mu 
hlavně ony, které nejen že zjevují božské pravdy a zákony, 
nýbrž je obsahují proměněné v modlitbu a životní rady. A me
zi takovéto knihy náleží především Žaltář. To jest jeho vy
soké místo mezi knihami Písma svatého, že spojuje pravdu 
a vůli Boží s lidským životem v jeho různých fázích.
A s druhé strany jest právě tento Žaltář vložen jako životní 
každodenní průvodce do ruky knězi a řeholníkovi. Stává se 
tedy životní knihou z dvojího důvodu, z důvodu vnitřního
1 z důvodu příkazu. Avšak dlužno říci, že mnohému knězi ubí
hají dny života ve dvou proudech, které se, bohužel, téměř 
nestýkají: jedním jsou hodiny strávené povinnou modlitbou 
officia a druhým jest jeho ostatní denní život. Jeden proud 
nepomáhá druhému, ano, spíše bere jeden druhému čas a sílu, 
mnohdy i radost. Avšak tento dvojí proud jest nezákonný, 
nežádoucí, smutný a nedobrý.
Jest velikým darem a přínosem pro život, spojí-b' se tyto dva 
proudy v jeden, aby se doplňovaly, osvěcovaly, posilovaly. 
Teprve tím nabude Žaltář v officiu vlastního, zamýšleného
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místa. Stane se zdrojem spojení s Bohem, svatých vznětů, 
pramenem rozjímání, útěchy, stane se výmluvným průvod
cem denního, týdenního, celého života. Žaltář a officium do 
duchovního života! Žaltář a officium jako důležitá složka du
chovního života,Jako souhrn rozjímání, duchovní éetby, stu
dia Písma svatého, apoštolských a pastýřských námětů a po
vzbuzení!
To však nebylo možno bez výkladu, jaký si nemůže opatřit 
každý, nýbrž jen ten, kdo se ponořil do studia Žaltáře, kdo 
vynaložil léta času a píle, aby z jeho hlubin vynesl na denní 
světlo jeho skryté poklady, vztahy a porozumění. Jedním 
z velmi výmluvných výkladů jest i tento. Jako u některých 
jiných soudobých zjevů theologických, i při komentáři Žaltá
ře se musíme divit, že dřívější staletí je takto pro život ne
upravila a že je možno i nám přinášeti něco nového do tisíci
letého theologického dění.
Kdo se modlil třicet, čtyřicet let denně s upřímnou snahou 
sv. officium a smutně pročítal tak mnohá němá místa Žaltáře, 
třebas hledal občas v překladech jejich výklad a znovu jej za
pomínal, anebo vůbec srozumitelného překladu nenašel, ten 
vroucně zaplesal, že právě v době jeho života došla znalost 
původního textu Žaltáře té dokonalosti, že jest téměř celý 
srozumitelný. A když se mu dostane do ruky i tento komen
tář, který s tolika různých hledisek spojuje týdenní žaltář 
s denním životem, stoupá jeho radost, že Žaltář a denní offi
cium dokonaleji mluví a mění se v živou součást jeho dnů. 
Takovouto úpravou a porozuměním vstupuje Žaltář do du
chovního života kněze a řeholníka, jako jeho nový prostředek, 
jakým, leč v daleko menší míře, dříve nebyl. A v tomto spat
řujeme veliký duchovní přínos a výchovný význam jak Žal
táře vůbec, tak i jeho podání v této úpravě. Neváhám říci, 
že my, dnešní kněží, bychom měli v přiblížení Žaltáře denní
mu životu spatřovati zvláštní milost pro sebe, ano, že může 
toto oživení Žaltáře spolupůsobiti i na celkové zvroucnění a 
zvýšení duchovního života současné kněžské a řeholní gene
race. A s těmito slovy a nadějemi jej poroučím upřímně kněž
ským a řeholním spolubratřím.

V Praze 1. prosince 1946.
P. Dr Jan Ev. Urban O. F. M.



ÚVODEM

Proč jsem dělal tento Žaltář?
Aby především kněží, ale také zbožní laici plné využili síly 
Ducha svatého, jež sálá ze slov žalmů k posílení svého du
chovního života;
aby pohlédli do hloubek věčných pravd, které s básnickým 
vzletem svatopisci podávají, a nechali se strhnout úžasem nad 
nimi a nadšením pro ně;
aby prožili, a ve svém životě uskutečnili bezprostřednost, 
upřímnost a přímo dětskou důvěřivost ve vztahu člověka 
k Bohu, jak teple hřeje na tolika místech žalmů; a konečně: 
aby shdeénost Boha živého zasadili do svých dnů jako jejich 
přepevný střed, jako jejich světlo a teplo, jako smysl jejich 
radostí i strastí, jejich pokoje i bojů, jako jejich cíl nejpo
slednější.
Kéž On, Otec nejdobrotivější, sám dá, aby žaltář vším tím 
byl!

Když je stavba dokončena, vyúčtovává stavitel se všemi svý
mi spolupracovníky. I na mně leží tato milá povinnost spra
vedlnosti.
Hledíme-li na stavbu Žaltáře, zastaví se náš pohled nejprve 
u jeho podstaty: íalrnů. Při jejich překladu jsem pilně užíval 
českého textu Dr Hegra, který se novému latinskému vydání 
nejvíce blížil. Při censuře knihy Dr Heger překlad přehlédl 
a svými četnými opravami podstatně zlepšil.
Hymny. Většina překladů je z pera dp. Dokulila; nedělní hym
ny jsou podle Dr Fuchse, jednotlivé, v překladech chybějící 
strofy jsem přeložil sám.
Výklad. Jeho kostra je podle Pia Parsche „Wochenpsalter“, 
přizpůsobená novému textu žalmů a našim českým potře
bám.
Na konec srdečné díky všem, jež jsem výše jmenoval, a kteří 
mají na knize největší podíl; censorům: kan. Dr A. Střížovi,
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P. Dr J. Urbanovi - a všem těm z mých spolubratři, kteří 
pomáhali při zdlouhavé korektuře.
Zaplať Bůh!

V Praze u P. M. Sněžné na Květnou neděli 1947.

P. Jan B. Bárta O. F. M.



Bratři,

sám Bůh, pokrm života, se nám důvěrně 

nabízí skrze modlitbu a hodinky, když je 

správně říkáme.

Sv. František, Opuscula.





ĚÁD BOŽSKÉHO OFFICIA

PŘED BOŽSKÝM OFFICIEM

Jest chvályhodné pomodliti se před započetím modlitby:
Áperi, Dómine, os meum ad 
benedicéndum nomen san
ctum tuum: munda quoque 
cor meum ab ómnibus vanis, 
pervérsis et aliénis cogitatio
nibus; intelléctum illúmina, 
afféctum inflamma, ut digne, 
atténte ac devóte hoc Offi
cium recitáre váleam, et ex
audiri mérear ante conspé- 
ctum divinae Majestatis tuae. 
Per Christum, Dóminum nos
trum. •
Iji. Amen.
Dómine, in unione illius divi
nae intentionis, qua ipse in 
terris laudes Deo persolvisti 
hás tibi Horas (vel hanc tibi 
Horam) persolvo.

Otevři, Pane, ústa má, abych 
velebil svaté jméno tvé; očisti 
též mé srdce ode všech mar
ných, převrácených a nevhod
ných myšlenek; osvěť rozum, 
zapal srdce, abych se důstoj
ně, pozorně a zbožně mohl 
modliti tyto božské hodinky 
a stal se hodným vyslyšení 
před tváří tvé božské Veleb
nosti. Skrze Krista, Pána na
šeho.

íji. Amen.
Pane, ve spojení s oním bož
ským úmyslem, s nimž ty sám 
jsi na zemi vzdával chvály 
Bohu, konám tobě tyto ho
dinky (nebo tuto hodinku).

(100 dní odpustků.)
Před jednotlivými hodinkami se modlíme:
Pater noster, qui es in caelis, 
Sanctificétur nomen tuum. 
Advéniat regnum tuum. Fiat 
volúntas tua, sicut in caelo et 
in terra. Panem nostrum quo
tidiánum da nobis hódie. Et 
dimitte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debi-

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. Přijď 
království tvé. Bud vůle tvá 
jako v nebi tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dejž nám 
dnes. A odpusť nám naše vi
ny, jakož i my odpouštíme na
šim vinníkům. A neuvod nás
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tóribus nostris. E t ne nos in
dúcas in tentatiónem: sed lí
bera nos a malo. Amen.
Ave, María, grátia plena; Dó
minus tecum: benedícta tu in 
muliéribus et benedictus fru
ctus ventris tui Jesus. Sancta 
María, Mater Dei, ora pro no
bis peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen.

Před jitřní a První se přidá tiše:
Credo in Deum, Patrem Om
nipoténtem, Creatórem caeli 
et terrae. Et in Jesum Chri
stum, Fílium ejus Únicum, 
Dóminum nostrum: qui con
céptus est de Spíritu Sancto, 
natus ex María Vírgine, pas
sus sub Póntio Piláto, cruci
fíxus, mórtuus, et sepúltus: 
descéndit ad ínferos; tertia 
die resurréxit a mórtuis; a- 
scéndit ad caelos; sedet ad déx
teram Dei Patris Omnipotén
tis: inde ventúrus est judicá
re vivos et mórtuos. Credo in 
Spíritum Sanctum, sanctam 
Ecclésiam cathólicam, Sanc
tórum communiónem, remis
siónem peccatórum, carnis re
surrectiónem, vitam aetér
nam. Amen.

v pokušení, ale zbav nás od 
zlého. Amen

Zdrávas, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou; požehnaná tys 
mezi ženami a požehnaný plod 
života tvého Ježíš. Svatá Ma
ria, Matko Boží, pros za nás 
hříšné nyní i v hodinu smrti 
naší. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemo
houcího, Stvořitele nebe i ze
mě. I v Ježíše Krista, Syna 
jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se poěal z Ducha svaté
ho, narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Pontským Pilátem, 
ukřižován umřel, i pohřben 
jest; sstoupil do pekel, třetí
ho dne vstal z mrtvých; vstou
pil na nebesa, sedí na pravici 
Boha, Otce všemohoucího; od
tud přijde soudit živých i 
mrtvých. Věřím v Ducha sva
tého, svatou Církev obecnou, 
svatých obcování, odpuštění 
hříchů, těla vzkříšení a život 
věčný. Amen.
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JITŘNÍ

počíná modlitbou: Pater noster, Ave, Credo. Potom se modlíme jasným 
hlasem:

y. Dómine, lábia mea apéries. Pane, otevři mé rty. 
fy E t os meum annuntiábit fy A ústa má budou hlásati 
laudem tuam. tvou chválu,
y. Deus, in adjutorium meum y.- Bože, ku pomoci mi při- 
inténde. fy Dómine, ad adju- spěj.
vándum me festína. fy Pane, pomáhat mi pospěš.
Glória Patri, et Fílio, et Spirí- Sláva Otci i Synu i Duchu 
tui Sancto. Sicut erat in prin- Svatému. Jakož bylo na po- 
cípio, et nunc, et semper, et čátlcu i nyní i vždycky a na 
in sáecula saeculórum. Amen. věky věků. Amen.
Allelúja. Aleluja.

Od Devítníku do Bílé soboty se místo Aleluja říká:
Laus tibi, Dómine, Rex aetér- Chvála tobě, Pane, Králi věč- 
nae glóriae. né slávy.
Následuje přlsluSné Invitatorium, které se před žalmem 94. opakuje dva- 
krát. U ostatních části žalmu vždy podle udání; bud celé nebo jen poslední 
část.

Psalmus 94: Veníte, exsulté- 
mus Domino, acclamémus 
Petrae salútis nostrae: acce
damus in conspéctum ejus 
cum láudibus, cum cánticis 
exsultémus ei.
Opakujeme celé invitatorium.
Nam Deus magnus est Dómi
nus, et Rex magnus super om
nes deos: in manu ejus sunt 
profúnda terrae, et altitúdi
nes montium ipsius sunt.

Žalm 94: Pojďte, plesejme Pá
nu, chválu vzdejme Skále své 
spásy: s oslavou vstupme před 
jeho tvář a písněmi chválu 
mu vzdej mel

Neboť Bůh jest veliký Pán a 
veliký Král nad všemi bůžky; 
v jeho ruce jsou hloubky ze
mě, jemu patří horské výšiny.

Opakujeme druhou část invitatoria. Při slovech venite* adorémus et pro- 
cidámus, et génua fiectámus Dómino poklekáme.



16 Rád k jitřní

Ipsius est mare: nam ipse fe
cit illud, et terra sicca, quam 
formavérunt manus ejus: ve
níte, adorémus et procidamus, 
et génua flectamus Dómino, 
qui fecit nos. Nam ipse est 
Deus noster; nos autem pó
pulus pascuae ejus et oves 
manus ejus.
Opakujeme celé invitatorium.
Utinam hódie vocem ejus au
diátis: „Nolíte obdurare cor
da vestra ut in Meríba, ut die 
Massa in desérto, ubi tentavé- 
runt me patres vestri, proba- 
vérunt me, etsi víderant ópe
ra mea.
Opakujeme druhou část invitatoria.
Quadraginta annos taeduit me 
generatiónis illius, et dixi: 
„Pópulus errans corde sunt, et 
non novérunt vias meas. Ideo 
juravi in ira mea: non introi
bunt in réquiem meam.“

Opakujeme celé invitatorium.
Glória Patri, et Fílio, et Spí
ritui Sancto. Sicut erat inprin- 
cípio, et nunc et semper, et in 
sáecula saeculórum. Amen.

Jeho jest moře, stvořil je přec 
- i souš - rukou ji udělal. Pojd- 
te, klaňme se, padněme, po
klekněme před Pánem, jenž 
nás stvořil. Jest Bůh náš; my 
lid jsme na jeho pastvě a ovce 
na jeho ruce.

Kéž byste dnes jeho uslyšeli 
hlas: „Nezatvrzujte srdce jak 
v Meriba, neb jako v Massa 
na poušti, kde mě dráždili ot
cové vaši, zkoušeli, ač zřeli dí
la má!

Čtyřicet let jsem ošklivost měl 
z pokolení toho a pravil jsem: 
„To lid je se srdcem oblouze
ným, cesty mé poznati nechtě
jí. Proto rozhněván přísahal 
jsem: Nevkročí na místo, kde 
je můj klid.“

Sláva Otci i Synu i Duchu sva
tému. Jakož bylo na počátku 
i nyní i vždycky a na věky 
věků. Amen.

Opakujeme druhou část invitatoria.
Nyní opakujeme celé invitatorium; a počínáme hymnus, invitatoriu od
povídající.
O všech nedělích během roku (mimo ty, které spadají do oktávy vánoc, 
Zjevení a Božího těla) se modlíme invitatorium a hymnus ze žaltáře. 
Invitatorium a hymnus pro všední dny během roku (též pro dny od Po
peleční středy do příští soboty) nalezneme v Žaltáři u příslušného dne.

V doM adventní.
Od 1. neděle adventní do soboty před 3. nedělí adventní včetně:
Invit. Regem ventúrum Dó- Invit. Přicházejícímu Králi,
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minum: * Venite, adorémus. Pánu, * Pojdte, klaňme se mu. 
Psalmus 94: Venite, exsulté- Žalm 94: Pojďte, plesejme Pá- 
mus (str. 15). nu, chválu (str. 15).
Od 3. neděle adventní do vigilie vánoc:
Invit. Prope est jam Dóminus Invit. Blízko jest již Pán. * 
* Veníte, adorémus. Pojdte, klaňme se mu.
Psalmus 94: Venite, exsulté- Žalm 94: Pojdte, plesejme Pá- 
mus Domino (str. 16). nu, chválu (str. 15).
Vigilie vánoc, i kdyby na ni připadla 4. neděle adventní, má invitatorium 
již vlastní.

Hymnus (snad od sv. Ambrože) 
V erbům supérnum, pródiens 

E Patris aetérni sinu,
Qui natus orbi súbvenis, 
Labénte cursu témporis: 

Illúmina nunc péctora, 
Tuóque amóre cóncrema;
Ut cor caduca déserens 
Caeli volúptas impleat.

Ut, cum tribúnal Júdicis 
Damnábit igni noxios,
E t vox amica débitum 
Vocábit ad caelum pios;

Non esca flammárum nigros 
Volvámur inter túrbines, 
Vultu Dei sed compotes 
Caeli fruámur gáudiis.

Patri, simúlque Fílio, 
Tibíque, Sancte Spíritus, 
Sicut fuit, sit júgiter 
Saeclum per omne glória. 
Amen.

Hle, věčné Slovo vyšlo již 
k nám z lůna Otce věčného. 
Ty, narodiv se, pomáháš, 
když svět se v čase kolísá.

Vlij osvícení v naší hruď, 
v ní zapal oheň lásky své, 
nechť srdce marnost zanechá 
a naplní je nebe slast.

Až odsoudí pak Velký Soud 
ty, kdož jsou hříšní, věčný 
v žár;
a přátelský až pozve hlas 
v slast nebes ty, kdo zbožni 
jsou;

Nechť neupadnem v temný 
proud,
kořistí jsouce plamenů, 
však Boží tvář kéž spatříme 
ráj nebes požívajíce.

Bud Otci, Synu chvála, čest, 
i tobě, Duchu přesvatý, 
jak bylo, nechať stále jest 
ti vzdána sláva na věky. 
Amen;

V doM postní.
Od 1. neděle postní do soboty před Smrtelnou nedělí se říká:
Invit. Non sit vobis vanum Invit. Nepokládejme za mar-
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mane súrgere ante Iucem: * 
Quia promísit Dóminus coró
nam vigilantibus.
Psalmus 94: Veníte, exsulté- 
mus Domino (str. 15).

Hymnus (ze školy sv. Řehoře)
Ex more docti mýstico 

Servémus hoc jejúnium,
Deno diérum circulo 
Ducto quater notissimo.

Lex et Prophétae primitus 
Hoc praetulérunt,póstmodum 
Christus sacrávit, ómnium 
Rex atque factor témporum.

Utámur ergo pártius 
Verbis, cibis et potibus, 
Somno, jocis, et árctius 
Perstémus in custódia.

Vitémus autem nóxia,
Quae súbruunt mentes vagas: 
Nullúmque demus callidi 
Hostis locum tyrannidi.

Flectámus iram vindicem, 
Plorémus ante Júdicem, 
Clamámus ore supplici, 
Dicamus omnes córnui: 

Nostris malis offéndimus 
Tuam, Deus, cleméntiam: 
Effunde nobis désuper, 
Remissor, indulgéntiam.

Meménto quod sumus tui, 
Licet caduci, plásmatis:
Ne des honórem nóminis 
Tui, precamur, álteri.

Laxa malum, quod fécimus, 
Auge bonum, quod poscimus: 
Placére quo tandem tibi 
Possímus hic, et pérpetim.
Následující strofa se nikdy nemění:

nost vstávati před úsvitem, * 
vždyť Pán slíbil věnec slávy 
bdícím.
Žalm 94: Pojdte, plesejme Pá
nu, chválu (str. 15).

Jak duchovní nás uěí mrav, 
chcem konat tento svatý půst 
po čtyři desetidení, 
jež tvoří uzavřený kruh.

Jak zprvu Zákon, proroci 
kdys kázali a později 
jak Kristus Pán půst posvětil, 
jenž Tvůrce jest a věků Král.

Nuž, mírněji chcem užívat 
slov, pokrmů a nápojů, 
spánku i žertu, přísněji 
chcem vytrvati na stráži.

škodných se věcí varujme, 
jež ruší mysl těkavou; 
a místa neměj prohnaná 
moc nepřítele tyrana.

Chcem uchlácholit Boží hněv 
a s nářkem pěti žalozpěv; 
volejme k Bohu zkroušení 
a rceme všichni skloněni: 

„My hříchy uráželi jsme 
tvé, Bože, milosrdenství; 
ty, Slitovníče, sešli nám 
své odpuštění v milostil“

Že tvoji jsme, se rozpomeň, 
tvorové, třeba křehcí jen 
a Jména svého nedej čest 
jinému, o to prosíme.
Ach,zmírni účin skutků zlých 

a rozmnož dobro žádoucí, 
jímž bychom se ti líbili 
zde v čase a pak na věky.
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Praesta, beáta Trinitas, 
Concéde, simplex Unitas, 
U t fructuósa sint tuis 
Jejuniorum múnera. 
Amen.

To blažená dej Trojice, 
to splň nám, svatá Jednoto, 
by lidu tvému na prospěch 
byl půst, jejž sobě uložil. 
Amen.

V dobí utrpení.
Od Smrtelné nedéíe do středy Svatého týdne včetně:
Invit. Utinam hódie vocem 
Dómini audiátis: * Nolíte ob- 
duráre corda vestra.
Psalmus 94: Veníte, exsulté- 
mus Dómino (str. 15).

Invit. Uslyšíte-li dnes hlas Pá
ně, * nezatvrzujte svých srd
cí I
Žalm94: Pojdte, plesejme Pá
nu, chválu (str. 16).

Ve 4. verši žalmu 04 vynechávají sc slova Invitatoria a recituje se ihned: 
ut in Meriba.
Na konci žalmu 94. se v těchto dnech vynechává Glória Patri. Totéž 
piati pro responsoria v jitřní a v malých hodinkách.

Hymnus (od Ven. Fortunata kol
Pange, lingua, gloriósi 

Láuream certáminis,
E t super Crucis Tropháeo 
Dic triúmphum nóbilem: 
Quáliter Redémptor orbis 
Immolátus vicerit.

De paréntis protoplásti 
Fraude Factor condolens, 
Quando pomi noxiális 
In necem morsu ruit:
Ipse lignum tunc notávit, 
Damna ligni ut solveret.

Hoc opus nostrae salútis 
Ordo depoposcerat; 
Multiformis proditoris 
Ars ut artem fálleret,
Et medélam ferret inde, 
Hostis unde láeserat.

Quando venit ergo sacri 
Plenitúdo témporis,
Missus est ab arce Patris

r. 600)
Zvěstuj boje vznešeného, 

jazyku náš, vítězství, 
hlásej nad trofeje kříže 
triumf slávy vítězné, 
kterak Vykupitel světa 
obětován zvítězil.

S otcem prvním Bůh, jejž 
stvořil,
podvedeným soucit měl, 
jablko když požil škodné, 
požitím se zřítil v smrt; 
dřevo stromu poznamenal, 
škody dřeva léčící.

Toto dílo naší spásy 
odvěký zažádal řád, 
umění by podvodníka 
umění též předčilo, 
lék pak aby přišel odtud, 
odkud zranil nepřítel.

Když se tedy naplnila 
ona svatá doba let, 
seslán z hradu Otce svého
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Natus, orbis Cónditor; 
Atque ventre virginali 
Came amictus pródiit.

Vagit infans inter arcta 
Cóndrtus praesépia: 
Membra pannis involúta 
Virgo Mater álligat:
E t Dei manus pedésque 
Stricta cingit fáscia.

Sempitérna sit beátae 
Trinitati glória,
Aequa Patri, Filioque;
Par decus Paráclito;
Uníus Trini que nomen 
Laudet univérsitas. Amen.

Syn, jenž vesmír založil, 
vzešlý z lůna panenského, 
oděn tělem člověka.

Pláče malé nemluvňátko 
v těsných jeslích složené, 
údy chatrnou jen plenkou 
Panna Matka ovíjí,
Boží ruce, Boží nohy 
svírá úzký povijan!

Stálá sláva proto budiž 
Nejsvětější Trojici.
Rovná Otci, rovná Synu, 
rovná Utěšiteli.
Jméno Trojjediné hlásej 
věčně vesmír veškeren. Amen.

V dóbl velikonoční.
Od Bílé neděle do vigilie Nanebevstoupení Páně:
Invit. Surréxit Dóminus ve
re, * Allelúja.
Psalmus 94: Veníte, exsulté- 
mus Domino (str. 16).

Hymnus (aa; z 5. stol.)
Rex sempitérne cáelitum, 

Rerum Creátor omnium, 
Aequális aute saécula 
Semper Parénti Fílius: 

Nascénte qui mundo faber 
Imáginem vultus tui 
Tradens Adámo, nobilem 
Limo jugásti spíritum.

Cum livor et fraus dáemonis 
Foedásset humánum genus: 
Tu, carne amictus, pérditam 
Formam reformas ártifex.

Qui, natus olim e Vírgine, 
Nunc e sepúlcro násceris,

Invit. Pán vpravdě vstal z 
mrtvých, * aleluja.
Žalm 94: Pojdte, plesejme Pá
nu, chválu (str. 15).

Tys nebešťanů věčný Král 
a Stvořitel jsi věcí všech, 
jsi Otci roveň od věků,
Syn Boží po veškeren čas.

Tys umně stvořil všechen 
svět,
svůj odlesk sdělils Adamu, 
by on obrážel svoji tvář 
a ducha svého vdechls mu.

Když závist, podvod zlodu
cha
však poskvrnila lidský rod, 
tys oděl tělo, chtěje tak, 
co znetvořeno, napravit.

Tak, kdysi z Panny narozen, 
ted z hrobu vstáváš vzkříšený
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Tecúmque nos a mortuis 
Jubes sepúltos súrgere.

Qui, pastor aetérnus, gregem 
Aqua lavas baptismatis: 
Haec est lavácrum méntium: 
Haec est sepúlcrum criminum.

Nobis diu qui débitae 
Redémptor affixus cruci, 
Nostrae dedisti prodigus 
Prétium salútis sánguinem.

Ut sis perénne méntibus 
Paschále, Jesu, gáudium,
A morte dira criminum 
Vitae renátos líbera.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mortuis 
Surréxit, ac Paráclito,
In sempitéma sáecula.
Amen.

a kážeš, bychom též i my 
kdys pohrobeni vstali již.

Ty, věčný Pastýř, obmýváš 
své stádo proudem křestních 
vod,
jenž koupelí je pro mysl 
a jenž je hrobem našich vin. 
Trest,který dávno patřil nám, 

sňals - Vykupitel - na kříži, 
zázračně za nás prolil jsi 
krev drahou, cenu spasení.

Bys ty byl v mysli radostí 
ted, v době Paschy, Ježíši, 
od hrozné smrti hříšníků 
nás obrozené vysvobodí

Bud Bohu Otci sláva, čest 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu Utěšiteli 
bud chvála všechen věků věk. 
Amen.

Touto doxologií končí všechny hymny až do deváté vigilie Nanebe
vstoupení Páně (nemajl-li zakončení vlastni).
Invitatorium a hymnus svátků svatých nalezneme v Commune Sancto
rum; pro oktávy: vánoční, Zjevení, Nanebevstoupení a Božího těla 
v Proprium de tempore.

Fo hymnu následuje příslušná antlfona. Je-li svátek aspoň duplex, celá 
před i po žalmu. Je-li svátek méně než duplex, recituje se před žalmem 
antifona po hvězdičku (asteriskus), po žalmu celá.

I. NOCNl HLÍDKA

Má tři antlfony a tři žalmy; po posledním žalmu a antlfoně je předepsaný 
verš. Fo něm se v každé noční hlídce tiše recituje:

Pater noster... (secreto usque ad) OtČC nás... (tiše až k) 
y. E t ne nos indúcas in ten- f .  A neuvoď nás v pokušení, 
tatiónem. íji. Sed líbera nos a PJ». Ale zbav nás od zlého, 
málo.

Absolutio. Exáudi, Dómine Je- Absoluce. Vyslyš, Pane Ježíši 
su Christe, préces servórum Kriste, prosby svých služeb-
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tuórum, et miserére nobis: Qui níků a slituj se nad námi; jenž 
cum Patre et Spíritu Sancto žiješ a kraluješ s Otcem a Du- 
vivis et regnas in sáecula sae- chem svatým na věky věků. 
culórum. Iji. Amen. íji. Amen.
y. Jube, domne, benedicere, y . Pane, raé požehnati.
Mimo chór, při soukromé modlltbé je V: Jube, Dómine, benedicere. 
Podobné v první a v doplňku. Následuje požehnáni:

Pro •první Mění:
Benedictio. Benedictione per
pétua benedícat nos Pater ae
térnus. Iji. Amen.
Na konci každého čteni se říká:
y. Tu autem, Dómine, mise
rére nobis. Iji. Deo grátias.
Pak příslušné responsorium.

Pro druhé Meni:
Bened. Unigénitus Dei Fílius 
nos benedicere et adjuváre 
dignétur. Iji. Amen.

Pro třetí Menl:
Bened. Spíritus Sancti grátia 
illúminet sensus et corda nos
tra. Iji. Amen.

Poíehnání. Ustavičným po
žehnáním žehnej nám věčný 
Otec. íj>. Amen.

y. Ty pak, Pane, smiluj se 
nad námi. IJ. Bohu díky.

Poíehnání. Jednorozený Syn 
Boží nám rač požehnati a po
máhati. íj>. Amen.

Poíehnání. Milost Ducha sva
tého osvěť naši mysl i srdce. 
Jj.’. Amen.

II. n o Cn í  h l íd k a

Absolutio. Ipsius pietas et mi- Absoluce. Toho dobrotivost a 
sericórdia nos ádjuvet, qui milosrdenství nám pomáhej, 
cum Patre et Spíritu Sancto jenž s Otcem a Duchem sva- 
vivit et regnat in sáecula sae- tým žije a kraluje na věky vě- 
culórum. lý. Amen. ků. lý. Amen.

Pro Mvrté Itení:
Bened. Deus Pater omnípo- Poíehnání. Bůh Otec všemo- 
tens sit nobis propítius et cle- houcí slituj se nad námi a bud 
mens. lý. Amen. nám milostiv, lý. Amen.
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Pro páté íteni:
Bened. Christus perpétuae det Požehnáni. Kristus dej nám ra- 
nobis gáudia vitae. fy. Amen. dosti věčného života.fy. Amen.

Pro Šesté íteni:
Bened. Ignem sui amóris ac- Požehnáni. Oheň své lásky za- 
céndat Deus in córdibus nos- něť Bůh v našich srdcích, 
tris. fy Amen. fy Amen.

III. n o Cn í  h l íd k a

Absolutio. A vinculis peccató- Absoluce. Z pout našich hří- 
rum nostrórum absólvat nos chů osvoboď nás všemohoucí 
omnípotens et miséricors Dó- a milosrdný Hospodin, 
minus. fy. Amen. fy. Amen.

Pro sedmé íteni:
Bened. Evangélica léctio sit Požehnáni, čtení evangelia 
nobis salus et protéctio. budiž nám spásou a ochranou,
fy. Amen. fy. Amen.

Pro osmé íteni: ai O nedělích a svátcích Páně:
Bened. Divinum auxílium má- 
neat semper nobíscum.
b) O svátcích Panny Marie: 
Bened. Cujus festum cólimus, 
ipsa Virgo Vírginum intercé- 
dat pro nóbis ad Dóminum.
c) O svátcích svatých:
Cujus (vel quorum aut qua
rum) festum cólimus, ipse (vel 
ipsa aut ipsi vel ipsae) inter- 
cédat (vel intercédant) pro no
bis ad Dóminum, fy. Amen.

Pro deváté íteni:
Bened. Ad societátem civium 
supernorum perdúcat nos Rex 
Angelórum.

Požehnáni. Pomoc Boží zůstá
vej vždycky s námi.

Požehnání. Jejíž svátek slaví
me, sama Panna panen, nechť 
za nás prosí u Hospodina.

Ten (ta, ti, ty), jehož (jejíž, 
jichž) svátek slavíme, nechť 
za nás prosí u Hospodina, 
fy. Amen.

Požehnání.Ve společenství ne
bešťanů uveď nás Král andě
lů.
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Cte-Ii se t devátém čtení evangelium jiného svátku, čte se:
Sened. Per evangélica dieta Požehnání. Slovy svatého e- 
deleántur nostra delicta. vangelia shlad Bůh naše pro- 
fy. Amen. vinění. fy. Amen.

V o†ficiích se třemi čteními:
Officium ze dne, vigilie a jednoduché svátky mají jen jednu noční hlídku 
se třemi čteními. Recituje se antlfona po hvězdičku a pak devět žalmů 
bezprostředné za sebou. Responsorium bereme z třetí noční hlídky; 
pak se tiše modlíme:

Pater noster (secreto usque ad) Otče náš (tiše až k) 
y. E t ne nos indúcas in ten- y. A neuvoď nás v pokušení, 
tatiónem. fy. Sed líbera nos a fy Ale zbav nás od zlého, 
málo.
V pondéli a ve čtvrtek bereme absoluci z I. noční hlídky: Exaudi, Dó
mine-. v úterý a v pátek z II. noční hlídky: l-psíus píetas; ve středu a 
v sobotu z III. noční hlídky: A. tínculis.

Cte-li se evangelium a homilie, dávají se následující požehnáni:
1 Bened. Evangélica léctio sit 
nobis salus et protéctio. fy A- 
men.
2 Bened. Divinum auxílium 
máneat semper nobíscum, fy. 
Amen.
3 Bened. Ad societátem cívium 
supemórum perdúcat nos Rex 
Angelórum, fy. Amen.

1. Požehnání. Ctění evangelia 
budiž nám spásou a ochranou, 
fy. Amen.
2. Požehnání. Pomoc Boží zů
stávej vždycky s námi. fy. A- 
men.
3. Požehnání. Ve společenství 
nebešťanů uved nás Král an
dělů. fy. Amen.

Neöte-ll se evangelium, bereme pro pondělí a čtvrtek požehnání z I. 
noční hlídky; pro úterý a pátek z II. noč. hlídky; pro středu a sobotu 
jsou následující:
1 Bened. Ille nos benedícat, 
qui sine fine vivit et regnat, 
fy. Amen.
2 Bened. Divinum auxílium 
máneat semper nobíscum, fy 
Amen.
3 Bened. Adsocietátem cívium 
supernórum perdúcatnos Rex 
Angelórum, fy. Amen

1. Požehnání. Ten nás požeh
nej, jenž žije a kraluje na vě
ky. fy. Amen.
2. Požehnání. Pomoc Boží zů
stávej vždycky s námi. fy. A- 
men.
3. Požehnáni. Ve společenství 
nebešťanů uved nás Král an
dělů. fy. Amen.
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0  svátcích svatých:
1 Bened. Ille nos benedícat, 
qui sine fine vivit et regnat, 
fy Amen.
2 Bened. Cujus (vel quorum 
aut quarum) festum cólimus, 
ipse (vel ipsa aut ipsi vel ip
sae) intercédat (vel intercé- 
dant) pro nobis ad Dóminum, 
fy Amen.
3 Bened. Ad societátem civium 
supernórum perdúcat nos Rex 
Angelórum, fy Amen.

1. Požehnání. Ten nás požeh
nej, jenž žije a kraluje na vě
ky. fy Amen.
2. Požehnání. Ten (ta, ti, ty), 
jehož (jejíž, jichž) svátek sla
víme, nechť za nás prosí u 
Hospodina, fy Amen.

3. Požehnání. Ve společenství 
nebešťanů uved nás Král an
dělů. fy Amen.

O svátku P. M. v sobotu, bereme požehnáni v offlciu udaná.
Te Deum se modlíme vždy po třetí noční hlídce:
1. o všech nedělích od velikonoc do adventu a od vánoc do předpostí; 
o všech ostatních nedělích je místo něho deváté responsorium;
2. o všech svátcích s devíti nebo třemi čteními, mimo svátek Mláďátek, 
přlpadne-lí na všední den;
3. o všech všedních dnech velikonoční doby do vigilie Nanebevstoupení 
Páně včetně; vyňato je jen prosebné pondělí.
Te Deum laudámus: * te Dó
minum confitémur.
Te aetérnum Patrem * omnis 
terra venerátur.
Tibi omnes Angeli, * tibi Cae
li, et univérsae Potestátes: 
Tibi Chérubim et Séraphim * 
incessábili voce proclámant: 
„Sanctus, * Sanctus, * San
ctus * Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra * ma- 
jestátis glóriae tuae.“
Te gloriosus * Apostolórum 
chorus,
Te Prophetárum * laudábilis 
númerus,
Te Mártyrum candidátus * 
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum * san
cta confitétur Ecclésia,

Tebe, Bože, chválíme, * tebe, 
Pane, slavíme.
Tebe, Otče věčný, * celá země 
velebí.
Tobě všichni andělé, * tobě 
nebesa i všecky moci,
Tobě Cherubové a Serafové * 
bez ustání provolávají: 
„Svatý, * svatý, * svatý * 
Hospodin, Bůh zástupůl 
Plna jsou nebesa i země * tvé 
slavné velebnosti.“
Tebe slavný * sbor apoštolů,

Tebe proroků * ctihodných 
řada,
Tebe chválí * bělostné šiky 
mučedníků.
Tebe po širém světě * slaví 
svatá Církev;
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Patrem * imménsae majestá- 
tis;
Venerándum tuum verum * 
et Únicum Fílium;
Sanctum quoque * Parácli- 
tum Spíritum.
Tu Rex glóriae, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es 
Fílius.
Tu, ad liberandum susceptú- 
rus hóminem, * non horruisti 
Vírginis útemm.
Tu, devícto mortis acúleo, * 
aperuísti credéntibus regna 
caelórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * 
in glória Patris.
Judex créderis * esse ventú
rus.
Následující verS se říká v kleče:

Te ergo quaésumus, tuis fa
mulis súbveni, * puos pretió
so sánguine redemisti.

Aetérna fac cum Sanctis tuis 
* in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, * et bénedic heredi- 
táti tuae.
E t rege eos, * et extolle illos 
usque in aetérnum.
Per singulos dies * benedíci
mus te;
Et laudámus nomen tuum in 
sáeculum, * et in sáeculum 
sáeculi.
Dignáre, Dómine, die isto * 
sine peccáto nos custodíre.

Tebe, Otče, * nesmírné ve
lebnosti,
Tvého veškerého cti hodného, 
pravého * a jediného Syna, 
jakož i * svatého Ducha Utě
šitele.
Tys Král slávy, * Kriste!
Tys Otcův * věčný Syn.

Ty, hodlaje státi se člověkem, 
abys ho osvobodil, * nehrozil 
ses lůna Panny.
Ty, zlomiv osten smrti, * ote
vřel jsi věřícím říše nebeské.

Ty sedíš na pravici Boží * ve 
slávě Otcově.
Věříme, * že přijdeš jako 
Soudce.

Proto tě prosíme: Přispěj na 
pomoc svým služebníkům, * 
které jsi předrahou krví vy
koupil.
Dej, abychom k tvým svatým 
* ve slávě věčné byli připo
čteni.
Spas svůj lid, Pane, * a žeh
nej dědictví svému.

Kraluj mu * a vyvyš jej na 
věky.
Každého dne * dobrořečíme 
tobě.
A chválíme tvé jméno po vě
ky * a až na věky věků.

Rač nás, Pane, tohoto dne * 
chrániti od hříchu.
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Miserére nostri, Dómine, * mi- Smiluj se nad námi, Pane, * 
serére nostri. smiluj se nad námi.
Fiat misericórdia tua, Dómi- Sestup milosrdenství tvé na 
ne, super nos, * quemádmo- nás, * jak v tebe doufáme, 
dum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: * non V tebe, Pane, doufám, * ne- 
confúndar in aetérnum. budu zahanben na věky! 
Ihned počínají chvály. Kdo se modlí Offlcium soukromé, může jitřní od
děliti od chval; pak se ale nyní modlí:
y. Dóminus vobíscum. y. Pán s vámi.
fy E t cum spíritu tuo. Ffj. I s duchem tvým.
Tento verš se nemodlí, kdo není alespoň jáhnem; zde 1 v jiných hodin
kách říká místo něho:
y. Dómine, exáudi oratiónem 
meam.
fy Et clámor meus ad te Vé
niat.
Orémus.
A modlí'se denní modlitbu. Potom: 
y. Dóminus vobíscum.

. Et cum spíritu tuo.

. Benedicámus Dómino, 
ífi. Deo grátias, 
ý . Fidélium ánimae per mise
ricórdiam Dei requiéscant in 
pace. fy Amen.
A říká se potichu Otče nái.

y. Pane,vyslyš modlitbu mou.

fy A volání mé k tobě přijď.

Modleme se.

y. Pán s vámi.
. I s duchem tvým.
. Dobrořečme Pánu. 

fy Bohu díky.
y. Duše věrných zemřelých 
pro milosrdenství Boží nechť 
odpočívají v pokoji, fy Amen.

CHVÁLY.

V chóru se smí jitřní od chval odděliti jen o vánocích (na Hod Boží). 
Kdo jitřní od chval oddělil, modlí se nyní potichu Pater noster a Ave, 
Maria; jinak však počínají přímo:

y. Deus, in adjutorium meum y. Bože, ku pomoci mi při- 
inténde. spěj.
Gloria Patri. Sicut erat. Sláva Otci. Jakož bylo. 
Allelúja, vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
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Nyní se recituji příslušné antifony a žalmy, potom následuje kapitulum, 
hymnus a verš podle předpisu:
O předpostnlch a postních nedělích bereme kapitulum z Proprium de 
témpore, hymnus a verš ze Žaltáře.
O nedělích během roku, mimo oktáv vánoc, Zjevení a Božího Těla, 
bereme kapitulum, hymnus i verš ze žaltáře.
Pro všední dny roku (i od Popeleční středy do příští soboty) bereme 
kapitulum, hymnus i verš též ze Žaltáře.

V době adventní.
Kapitulum pro neděle a vigilii vánoční nalezneme v Proprium de tempore; 
pro všední dny zní:
Capitulum, Is. 2, 3. Veníte, et Kapitulum, Iz. 2, 3. Pojďte a
ascendámus ad montem Dó
mini, et ad domum Dei Ja
cob, et docébit nos vias suas, 
et ambulábimus in sémitis e- 
jus: quia de Sion exibit lex, 
et verbum Dómini de Jerúsa
lem. IJ. Deo grátias.
Deo grátias se odpovídá po každém

Hymnus (ze školy sv. Ambrože).
En clara vox redárguit 

Obscúra quaeque, pérsonans: 
Procul fugéntur sómnia:
Ab alto Jesus promicat.

Mens jam resúrgat, tórpida 
Non ámplius jacens humi: 
Sidus refúlget jam novum,
Ut tollat omne noxium.

En Agnus ad nos mittitur 
Laxáre gratis débitum: 
Omnes simul cum lácrimis 
Precémur indulgéntiam;

Ut, cum secúndo fúlserit, 
Metúque mundum cinxerit, 
Non pro reátu púniat,
Sed nos pius tunc protegat.

Virtus, honor, laus, glória 
Deo Patri cum Fílio,

vystupme na horu Páně, do 
domu Boha Jakubova! Ať nás 
naučí svým cestám a budeme 
choditi po jeho stezkách! Vy
jde ze Sionu nauka a Slovo 
Páně z Jerusalema.
Iji. Bohu díky.

kapitulu.

Hlas jasný všecko proniká, 
co temného jest, proráží, 
ať sny již prchnou do dáli, 
s výšin se Ježíš zaskvívá!

Již vstávej, mysli malátná, 
již déle nelpěj na zemi; 
hle, hvězda nová zasvitla, 
by zaháněla všecko zlé.

Vždyť je k nám vyslán 
Beránek,
by zdarma dluhů zbavil nás, 
my všichni hlasem jednotným 
Jej prosme, by nám odpustil.

By po druhé, až zaskví se, 
a svět až sevře pouto hrůz, 
nás nepotrestal podle vin, 
leč láskyplně chránil nás.

Moc, chvála, čest i sláva bud 
Bohu Otci i se Synem
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Sancto simul Paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.
f .  Vox clamántis in desérto: 
Paráte viam Domini.
1$. Rectas fácite sémitas ejus.

i s Duchem Utěšitelem 
vždy, od věků až na věky. 
Amen.
y. Hlas volajícího na poušti: 
Připravujte cesty Páně!
R. Přímé ěiňte stezky jeho!

V doM postní:
Kapitulum pro neděle v postě nalezneme v Proprium de témpore; pro 
všední dny od pondělí po I. neděli postní zní:
Capitulum, Is. 58. 1. Clama, Kapitulum, Iz. 58, 1. Volej, 
ne cesses, quasi tuba exálta nepřestávej, pronikavě jak 
vocem tuam, ,et annúntia pó- trouba zvuč tvůj hlas; oznam 
pulo meo scélera eórum, et dó- lidu mému zločiny jeho, domu 
mui Jacob peccáta eórum. Jakubovu hříchy jeho.

H ym n u s  (snad z 6. Btoletl).
O Sol salútis, intimis,

Jesu, refúlge méntibus,
Dum, nocte pulsa, grátior 
Orbi dies renáscitur.

Dans tempus acceptábile, 
Da lacrimárum rivulis 
Laváre cordis victimam, 
Quam laeta adúrat cáritas.

Quo fonte manávit nefas, 
Fluent perénnes lácrimae,
Si virga poeniténtiae 
Cordis rigorem cónterat.

Dies venit, dies tua,
In qua reflórent ómnia: 
Laetémur et nos, in viam 
Tua redúcti déxtera.

Následujíc! strofa se nikdy nemění:
Te prona mundi máchina, 

Clemens, adóret, Trinitas,
E t nos novi per grátiam

Ó Slunce spásy niterné, 
Ježíši, zazař v mysli nám, 
když noc již prchá do dáli, 
den vzchází, světu milejší.

Ty dáváš dobu příhodnou: 
dej též, by slzí našich tok 
tu oběť srdcí očistil, 
již spálí slastné lásky žár.

Kéž z pramene, z nějž vze
šel hřích,
též teče slzí stálý proud, 
když kajícnosti pravé prut 
nám tvrdost srdce ukrotí.

Hle, vzejde den, hle, vzejde 
tvůj,
v němž všecko zase rozkvete! 
Nuž, radujme se také my, 
že ruka tvá nás vedla zpět.

Nechť skloněn všeho světa 
stroj
milostnou chválí Trojici.
My, obnoveni milostí
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Novum canámus cánticum. 
Amen.
y. Angelis suis DeUs mandá- 
vit de te.
IJ. Ut custódiant te in omni
bus viis tuis.

pak píseň novou zpívejme. 
Amen.
y. Svým andělům Bůh přiká
zal.
Iji. Aby nad tebou bděli na 
všech tvých cestách.

V době utrpení:
Kapitulum pro neděle nalezneme 
dny zní:
Capitulum, Jer. 11, 19. Vení
te, mittámus lignum in pa
nem ejus, et eradámus eum 
de terra vivéntium, et nomen 
ejus non memorétur ámplius.

■ Proprium de tempore; pro všední

Kapitulum, Jer. 11,19. Pojď
me, zkazme strom i s ovocem 
jeho, vytněme jej ze země ži
vých; nebudiž památky po 
jeho jméně.

Hymnus (Vener. Fortunatus 530-60).
Lustra sex qui jam perégit, šest když prožil pětiletí,

Tempus implens córporis, 
Sponte líbera Redémptor 
Passióni déditus,
Agnus in Crucis levátur 
Immolándus stipite.

Felle potus ecce languet: 
Spina, clavi, láncea 
Mite corpus perforarunt: 
Unda manat, et cruor:
Terra, pondus, astra, mundus, 
Quo lavántur flúminel

Crux fidélis, inter omnes 
Arbor una nóbilis:
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore germine:
Dulce ferrum, dulce lignum, 
Dulce pondus sústinent.

Flecte ramos, arbor alta, 
Tensa laxa víscera,
E t rigor lentéscat ille 
Quem dedit nativitas;

naplnil se těla čas.
Vykupitel z vlastní vůle 
utrpení odevzdán:
Na kůl kříže vyvýšen jest 
v oběť Boží Beránek.

Žluč a trny, hřeby, kopí 
o sílu jej připraví; 
něžné tělo probodali, 
prýští z něho voda, krev. 
Země, moře, hvězdy, vesmír 
jaká řeka obmývá!

Kříži věrný mezi všemi 
jeden strome vznešenýl 
V žádném lese nevyrůstá 
listí, květ a símě tvél 
Sladké dřevo, sladké hřeby, 
sladké břímě, strome, máš.

Skloň své větve, strome 
kříže,
popust údům rozpjatým, 
nechať zvláční ona tuhost, 
kterou dalo zrození.
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Et supérni membra Regis 
Tende míti stipite.

Sola digna tu  fuisti 
Ferre mundi victimam; 
Atque portum praeparare 
Arca mundo naufrago,
Quam sacer cruor perúnxit, 
Fusus Agni córpore.

Sempitérna sit beátae 
Trinitáti glória,
Aequa Patri, Filioque 
Par decus Paráclito:
Unius Triníque nomen 
Laudet univérsitas. Amen. 
f .  Eripe me de inimícis meis, 
Deus meus. Iji. E t ab insur- 
géntibus in me libera me.

Kůle kříže, budiž mimy 
ke Králi všech království I

Vždyť ty  jediný byls hoden 
nésti Žertvu světa sám, 
sám jsi přístav připravoval, 
archo, svět když v troskách 
Plul,
svatá Krev ji pomazala, 
z boku Beránkova proud.

Neustálá chvála budiž 
věčně Boží Trojici, 
rovná Otci, rovná Synu, 
rovná Utěšiteli;
Jméno Trojjediné hlásej 
věčně vesmír veškeren! Amen. 
y. Vytrhni mne, Pane, z mo
ci mých nepřátel, lý. A od 
protivníků mých mne osvo
bodí

V době velikonoční.
Kapltulum pro neděle doby velikonoční (t. j. od Bilé neděle do 5. neděle 
po velikonocích včelně) nalezneme kapltulum v Proprium de tempore; 
pro všední dny od pondělí po Bilé neděli do vigilie Nanebevstoupení 
Páně zní:

Capitulum, Rom. 6, 9-10. 
Christus resurgens ex mortuis 
jam non moritur, mors illi ul
tra non dominábitur. Quod 
enim mórtuus est peccáto, 
mórtuus est semel: quod au
tem vivit, vivit Deo.

Hymnus (asi z 5. století).
Auróra caelum púrpurat, 

Aether resultat láudibus, 
Mundus triumphans jubilat. 
Horrens avérnus infremit: 

Rex ille dum fortissimus 
De mortis inférno specu

Kapitulum, Řím. 6, 9-10. 
Kristus, vstav z mrtvých, již 
neumírá, smrt nad ním již ne
panuje. Neboť že zemřel, ze
mřel pro hřích jednou, že však 
žije, žije pro Boha.

Svit jitřní nebe zardívá 
a vesmír zvučí chválami, 
svět jásá v ranním triumfu 
a zuby skřípe pekelník.

Vždyť nejmocnější ze všech 
Král
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Patrum senátům liberum 
Edúcit ad vitae jubar.

Cujus sepúlcrum plúrimo 
Custode signábat lapis, 
Victor triumphat, et suo 
Mortem sepúlcro fúnerat.

Sat fúneri, sat lacrimis,
Sat est datum doloribus: 
Surréxit exstinctor necis, 
Clamat coruscans Angelus.

Ut sis perénne méntibus 
Paschále, Jesu, gaudium,
A morte dira criminum 
Vitae renátos líbera.

Deo Patri sit glória,
E t Fílio, qui a mortuis 
Surréxit ac Paráclito,
In sempitéína sáecula. Amen.

y. In resurrectióne tua, Chri
ste, allelúja. fy. Caeli et terra 
laeténtur, allelúja.
Po příslušné antifonö následuje:

Benedíctus. (Lk. 1, 68-79.) 
Benedictus Dóminus, Deus 
Israel, * quia visitávit et re- 
démit populum suum,
Et eréxit cornu salútis nobis * 
in domo David, servi sui,

Sicut locútus est per os san
ctorum, * qui olim fuérunt, 
Prophetárum suorum:
Ut liberáret nos ab in im icis 
nostris, * et e manu ómnium, 
qui odérunt nos,

ze smrti hlubin vyvedl 
sbor Otců, vysvobodiv jej, 
dav zřít jim záři života.

Byl střežen mocně jeho hrob 
a označen byl kamenem, 
však triumfuje Vítěz již,
On, jenž svým pohřbem po
hřbil smrt.

„Již zmlkni pláč, již zmlkni 
kvil,
již dosti dáno bolestil 
Hle, povstal smrti Ničiteli“ 
Tak volá anděl zářící.

Všem srdcím věčně, Ježíši, 
bud velkonočním plesáním. 
Od hrozné smrti hříšníků 
ochraň nás, k žití zrozené.

Bud Bohu Otci sláva, čest 
a Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu Utěšiteli 
bud chvála všechen věků věk. 
Amen.
y. Z tvého zmrtvýchvstání, 
Kriste, aleluja. Iji. Raduje se 
nebe i země, aleluja.

Požehnán bud Hospodin, Bůh 
Izraele, * že navštívil a vy
koupil svůj lid; 
a že nám vyzdvihl roh spásy * 
v domě Davida, služebníka 
svého.
Jakož byl mluvil ústy svatých 
* kteří kdysi byli, svých pro
roků.
Že nás vysvobodí od nepřátel 
našich, * a z ruky všech, kte
ří nás nenávidí,
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Ut fáceret misericórdiam cum 
patribus nostris * et recorda- 
rétur fóederis sui sancti: 
Juxisjurándi, quod jurávit 
Abrahae, patri nostro, * da
turum se nobis,
Ut sine timóre, e manu inimi
córum nostrórum liberáti, * 
serviámus illi
In sanctitáte et justítia coram 
ipso * ómnibus diébus nos
tris.
Et tu, puer, prophéta Altíssi
mi vocáberis: * praeibis enim 
ante fáciem Dómini ad parán- 
das vias ejus,
Ad dandam pópulo ejus scién
tiam salútis * in remissione 
peccatórum eórum;
Per víscera misericórdiae Dei 
nostri, * qua visitábit nos 
Oriens ex alto,
Ut illúminet eos, qui in téne
bris et in umbra mortis se
dent, * ut dirigat pedes nos
tros in viam pacis.
Glória Patri. Sicut erat.

aby učinil milosrdenství s na
šimi otci * a rozpomenul se na 
svou svatou úmluvu; 
přísahu to, jíž byl přísahal 
Abrahamovi, našemu Otci, * 
ze nam da,
abychom beze strachu, vysvo
bozeni jsouce z rukou svých 
nepřátel, * jemu sloužili 
ve svatosti a spravedlnosti 
před ním * po všechny dny 
své.
Ty pak, dítko, prorokem Nej
vyššího slouti budeš, * neboť 
předejdeš před Pánem připra
vovati jeho cesty, 
abys oznámil spásu jeho lidu 
* odpuštěním hříchů jejich;

pro srdečné milosrdenství Bo
ha našeho, * jímž nás navští
vil Vycházející z výsosti, 
aby posvítil těm, kteří sedí ve 
tmách a ve stínu smrti, * aby 
řídil kroky naše na cestu po
koje.
Sláva Otci. Jakož bylo.

Glória Patri končí všechna Cantica, není-li udáno jinak.
Po Benedictus a antifoné následuje Dóminus vobíscum s modlitbou.

Preces.
Následující modlitby se modlíme ve vSednl dny doby adventní, postní, 
okvatembrech (vyjímajíc svatoduSní) a o vigiliích svatých po Benedictus:

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Pane, smiluj se nad námi. 
Kýrie, eléison. Kriste, smiluj se nad námi.
Pater noster (quod dicitur a solo Pane, smiluj se nad námi. 
Hebdomadario totum clara voce, Otče náš (v chóru se modlíme na- 
usque ad:) hIa9 až p0:)

y. Etně nos indúcas intentati- y. A neuvod nás v pokušení. 
ónem.Pji. Sedlíberanos amalo. íji. Ale zbav nás od zlého.
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y. Ego dixi: Dómine, miseré
re mei. Pfi. Sana ánimam me
am, quia peccávi tibi.

y . Convértere, Dómine, ús- 
quequo? PJi Et deprecabilis 
esto super servos tuos, 
y. Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos. 1$. Quemád
modum sperávimus in te. 
y. Sacerdótes tui induántur 
justítiam. lý. E t sancti tui ex- 
súltent.
y . Orémus pro beatissimo Pa
pa nostro N. 1$. Dóminus con- 
sérvet eum, et vivificet eum, 
et beátum fáciat eum in ter
ra, et non tradat eum in áni
mam inimicórum ejus, 
y . Orémus pro Antistite nos
tro N. Iji. Stet et pascat in for- 
titúdine tua, Dómine, in sub- 
limitáte nóminis tui.

y . Pravím: Pane, smiluj se 
nade mnou. Iji. Uzdrav mou 
duši, neboť jsem před tebou 
zhřešil.
y. Obrať se opět k nám, Pa
ne! lý. A bud opět milostiv 
svým služebníkům, 
y. Sestup na nás tvé milosr
denství, Pane. Iji. Jak v tebe 
doufáme.
y. Tvoji kněží nechť se oblé
kají ve spravedlnost, lý. A tvo
ji svatí nechť se radují, 
y. Modleme se za svého nej
vyššího Pastýře N. lý. Hospo
din ho ochraňuj, živého za
chovej i šťastným ho učiň na 
zemi a nevydávej ho v ruce 
jeho nepřáteli
y . Modleme se též za svého 
biskupa N. lý. Nechť pevně 
stojí a pase své stádce ve tvé 
síle a vznešenosti tvého jmé
na, Pane!

Tento verS fle v Římč nemodlí; za písmenu Be vloží jméno píisluSného 
diecesánnlho biskupa. Není-li papežský či biskupský trůn obsazen, pří
slušný verš s responsorlem se vynechá.

y. Dómine, salvum fac regem, 
íji. E t exáudi nos in die, qua 
invocavérimus te. 
y . Salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, et bénedic hereditáti 
tuae. Fp. Et rege eos, et extol
le illos usque in aetérnum, 
y. Meménto Congregationis 
tuae. í{i. Quam possedisti ab 
initio.
y . Fiat pax in virtúte tua. Ifi. 
E t abundántia in túrribus 
tuis.

y. Spasiž, Pane, krále! íji. A 
vyslyš nás v den, v němž tě 
vzýváme.
y. Spasiž svůj lid, Pane, a 
žehnej svému dědictví.lý.Kra- 
luj mu a vyvyšuj jej na věky.

y. Bud pamětliv své družiny, 
lý. Která je tvou od počátku.

y. Bud pokoj ve tvých zdech, 
lý. A hojnost ve tvých domech.
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y. Orémus pro benefactoribus 
nostris. R. Retribúere digná
re, Dómine, ómnibus nobis bo
na faciéntibus propter nomen 
tuum, vitam aetérnam. Amen, 
y. Orémus pro fidélibus de
functis. fy. Réquiem aetérnam 
dona eis, Dómine, et lux per
pétua lúceat eis. 
y. Requiéscant in pace, 
fy. Amen.
y. Pro frátribus nostris ab- 
séntibus. 1$. Salvos fac servos 
tuos, Deus meus, sperántes in 
te.
y. Pro afflictis et captivis. 1$. 
Libera eos, Deus Israel, ex om
nibus tribulationibus suis, 
y. Mitte eis, Dómine, auxi
lium de sancto. 1$. E t de Sion 
tuére eos.y. Dómine, Deus virtútum, 
convérte nos. Fj>. E t osténde 
fáciem tuam, et salvi érimus, y. Exsúrge, Christe, ádjuva 
nos. 1$. Et líbera nos propter 
nomen tuum.y. Dómine, exáudi oratiónem 
meam. 1$. Et clámor meus ad 
te Véniat.

y. Modleme se za své dobro
dince! R. Pane, rač odplatit 
všem, kteří nám z lásky k to
bě dobře činí, životem věč
ným. Amen.
y. Modleme se za věrné ze
mřelé! fy. Věčné odpočinutí 
dej jim, Pane, a světlo věčné 
ať jim svítil
y . Ať odpočívají v pokojil 
fy. Amen.
ý. Za naše nepřítomné brat
ry. fy. Spasiž, Bože můj, své 
služebníky, doufající v tebe.

y. Za utlačované a uvězněné, 
fy. Vysvobod je, Bože Izraele, 
ze všech jejich běd. 
y . Sešli jim, Pane, pomoc ze 
svatyně, fy. A se Sionu je o- 
chraňuj!
y. Hospodine, Bože zástupů, 
obrať nás. fy. Ukaž nám svou 
tvář a budeme zachráněni, 
y . Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám! fy. A spas nás pro jmé
no své.
y. Pane, vyslyš modlitbu mou. 
fy. A volání mé k tobě přijd.

Po těchto modlitbách nebo ve dnech, kdy nejsou předepsány Ihned po 
antifoně po Benedictus, následuje Dóminus vobíscum 8 příslušnou modlit
bou; resp. s připomínkami.

Suffrágia.
Přímluvy (suffrágia) se modlíme denně mimo duplex-svátků a oktáv. 
Též mimo vigilii Zjevení a dvou dnů před svatodušními svátky; mimo 
advent, půst a vigilii Všech svatých.

Ant. Beáta Dei Génitrix Vir- Ant. Blahoslavená Boží Ro
go María, Sanctíque omnes in- dičko, Panno Maria a všichni
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tercédant pro nobis ad Dómi
num.
y. Mirificávit Dóminus San
ctos suos. fy. Et exaudívit eos 
clamántes ad se.
Orémus. A cunctis nos, quáe- 
sumus, Dómine, mentis et cór
poris defénde periculis: et, in- 
tercedénte beáta et gloriosa 
semper Vírgine Dei Genitrice 
María, cum beáto Joseph, be
atis Apóstolis tuis Petro et 
Paulo, atque beáto N. et óm
nibus Sanctis, salútem nobis 
tribue benignus et pacem; ut, 
destructis adversitátibus et 
erroribus univérsis, Ecclésia 
tua secúra tibi sérviat liber
táte. Per eúndem Dóminum, 
fy. Amen.

svatí, orodujte za nás u Pána.

y. Podivuhodně oslavil Pán 
své svaté. fy. Vyslyšel je, když 
k němu volali.
Modleme se: Prosíme, Pane, 
ochraňuj nás ode všech nebez
pečí duše i těla, a na přímlu
vu blahoslavené a přeslavné 
vždy Panny, Rodičky Boží 
Marie, se svatým Josefem, se 
svými svatými apoštoly Pet
rem a Pavlem, jakož i se sv. 
N. a všemi svatými, uděl nám 
dobrotivě spásu a mír, aby 
tvoje Církev, po zničení pro
tivenství a bludů, mohla ti 
sloužiti s bezpečnou svobo
dou. Skrze téhož Pána. 
fy. Amen.

Za písmenu N se zařadí jméno patrona kostela, není-li již v modlitbé 
jmenován. Je-li jím Andél nebo sv. Jan Křtitel, jmenujeme jej před 
sv. Josefem.
Při offlclu P. M. v sobotu a o vigilii mariánského svátku počíná suf
fragium ihned slovy Sancti omnes.
Od Bílé neděle do Nanebevstoupení Páně modlíme se místo předcháze
jícího suffragium De cruce;
Ant. Crucifíxus surréxit a mór- 
tuis, et redémit nos, allelúja. 
allelúja.
y . Dícite in nationibus, alle
lúja. fy. Quia Dóminus regná- 
vit a ligno, allelúja.
Orémus. Deus, qui pro nobis 
Fílium tuum Crucis patibu
lum subire voluísti, ut inimíci 
a nobis expélleres potestátem: 
concéde nobis, fámulis tuis; 
ut resurrectionis grátiam con- 
sequámur. Per eúmdem Dó
minum. fy. Amen.

Ant. Ukřižovaný vstal z mrt
vých a vykoupil nás, aleluja, 
aleluja.
y . Zvěstujte národům, alelu
ja. fy. Že Pán na kříži kralu
je, aleluja.
Modleme se: Bože, jenž jsi 
chtěl, aby pro nás tvůj Syn 
zemřel na popravném dřevě 
kříže a tak zlomil moc nepříte
le nad námi, uděl nám, svým 
služebníkům, abychom do
sáhli milosti vzkříšení, skrze 
téhož Pána. fy. Amen.
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Po poslední modlitbě následuje: 
y. Dóminus vobíscum. 
íj>. Et cum spiritu tuo. 
ý. Benedicámus Domino.

. Deo grátias.

. Fidélium ánimae per mi
sericórdiam Dei requiéscant in 
pace. Iji. Amen.
Potichu se modlíme 'Pater noster a
y. Dóminus det nobis suam 
pacem.
Iji. Et vitam aetérnam. Amen.

y. Pán s vámi.
Iji. I s duchem tvým. 
y. Dobrořečme Pánu.

. Bohu díky.

. Duše věrných zemřelých 
pro milosrdenství Boží odpo
čiňte v pokoji! Ijr. Amen.

y. Pán dej nám svůj mír.

lý. A život věčný. Amen.

Nyní se modlíme příslušnou mariánskou antifonu, jež je uvedena na 
konci pořadu. Chvály končíme veršem:

y. Divinum auxílium máneat y . Pomoc Boží zůstávej vždy- 
semper nobíscum. I}?. Amen. cky s námi. Iji. Amen.

PRVNÍ

Pater noster, Ave Maria et 
Credo.
y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri. Sicut erat. 
Allelúja, vel Laus tibi, Dómi
ne.

Hymnus (ze školy sv. Ambrože).
Jam lucis orto sidere,

Deum precémur súpplices,
Ut in diúmis áctibus 
Nos servet a nocéntibus.

Linguam refráenans témpe- 
ret,
Ne litis horror ínsonet: 
Visum fovéndo contegat,
Ne vanitátes háuriat.

Otče náš, Zdrávas Maria a 
Věřím.
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci. Jakož bylo. 
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.

Již vzešla jasná denice, 
i prosme Boha pokorně, 
ať ve všem denním konání 
nás chrání od všech úkladů.

Dejž uzdu, mírnost jazyku, 
nechť nepovstane hrozný svár- 
nechť také chráněn j e náš zrak, 
by po marnostech nebažil.
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Sint pura cordis intima, 
Absistat et vecórdia:
Carnis terat supérbiam 
Potus cibíque parcitas.

Ut cum dies abscésserit, 
Noctémque sors reduxerit, 
Mundi per abstinéntiam 
Ipsi canámus glóriam.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne sáeculum. 
Amen.

Nechť čisté naše srdce jest, 
nechť rozum není porušen, 
nechť pýchu těla zkrocuje 
nám střídmost v jídle, nápoji.

Až den pak tento odejde 
a nastane zas noční čas, 
my, světa zříkajíce se, 
nechť chválu Bohu vzdáváme.

Bud Bohu Otci sláva, čest 
i chvála Synu Jednomu 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.

Poslední strofa hymnu (doxologle) mění se podle dob.
Antifonu pro neděle během roku (mimo neděle v oktávě vánoční, Zjevení 
a Božího těla) nalezneme v žaltáři.
Antifona pro neděle adventní bere se vždy z chval příslušné neděle. 
Vyňato jest 6 posledních dní před vánocemi, které mají vlastní antlfony. 
Od pondělí po I. neděli postní se modlíme:
Ant. Vivo ego, * dicit Dómi- Anť. Vpravdě žiji,* praví Pán: 
nus: Nolo mortem peccatóris, Nechci smrti hříšníka, nýbrž 
sed ut magis convertátur, et aby se obrátil a žil. 
vivat.
Pro všední dny v době utrpení:
Ant. Líbera me, Dómine, * et Ani. Vysvoboď mne, Pane, * 
pone me juxta te: et cujúsvis a postav mne vedle sebe; pak 
manus pugnet contra me. může proti mně bojovati, kdo

chce.
Antlfony pro první tří dny Svatého týdne nalezneme v Proprium de 
tempore.

Během, roku:
se nyní modlíme 3 v žaltáři udané žalmy; pak následuje kapitulum, jež 
o všech nedělích a svátcích zní:
Capitulum, 1. Tim. 1,17. Re- Ka-pitulum, 1. Tim. 1,17. Krá- 
gi saeculórum immortáli etin- li věků nesmrtelnému a nevi- 
visíbili, soli Deo honor et gló- ditelnému, jedinému Bohu 
ria in sáecula saeculórum. A- čest a sláva na věky věků. 
men. Amen.
Ve všední dny mimo dobu velikonoční:
Zach. 8,19. Pacem et veritá- Zach. 8, 19. Milujte pokoj a
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tem diligite, ait Dóminus om
nípotens.
Následuje krátké responsorium:
1$. Christe, Fili Dei vivi, * mi
serére nobis.
A opakuje se:
Christe, Fili Dei vivi, * mise
rére nobis.
f .  Qui sedes ad déxteram Pat
ris.
1$. Miserére nobis.

pravdu, praví Pán všemohou
cí.

fy Kriste, Synu Boha živého, 
* smiluj se nad námi.

Kriste, Synu Boha živého, * 
smiluj se nad námi. 
y. Jenž sedíš po pravici Ot
cové.
fy Smiluj se nad námi.

Místo tohoto verše se o některých svátcích modlíme jiný.
y. Glória Patri, et Fílio, et y. Sláva Otci i Synu i Duchu
Spíritui Sancto. svatému.
fy Christe, Fili Dei vivi, mise- fy Kriste, Synu Boha živého,
rére nobis. smiluj se nad námi.
y. Exsurge, Christe, ádjuva y. Povstaň, Kriste, a pomoz
nos. nám.
fy Et líbera nos propter no- fy A vysvoboď nás pro jméno
men tuum. své.

V době adventní:
Antifona z chval předcházející neděle; v responsoriu verš:
y. Qui ventúrus es in mun- f .  Který přijdeš na svět. 
dum.
fy Miserére nobis. fy Smiluj se nad námi.

F  době utrpení: do středy Svatého týdne:

fy Christe, Fili Dei vivi, * Mi- fy Kriste, Synu Boha živého, 
serére nobis. Christe, y . Qui * Smiluj se nad námi, Kriste, 
sedes ad déxteram Patris. Mi- f .  Jenž sedíš po pravici Otco- 
serére. vě. Smiluj se.
Christe, Fili Dei vivi. Miseré- Kriste, Synu Boha živého,
re nobis. Smiluj se nad námi.
y. Exsúrge, Christe, ádjuva y. Povstaň, Kriste, a pomoz 
nos. nám.
fy Et líbera nos propter no- fy A vysvoboď nás pro jmé- 
men tuum. no své.
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V době velikonoční:

Iji. Christe, Fili Dei vivi, mi
serére nobis, * Allelúja, alle
luja. Christe, y. Qui surrexísti 
a mortuis. Allelúja, allelúja.

Glória Patri. Christe, 
y. Exsúrge, Christe, ádjuva 
nos, allelúja. 1$. E t líbera nos 
propter nomen tuum, allelúja.

Iji. Kriste, Synu Boha živého, 
smiluj se nad námi, * Aleluja, 
aleluja. Kriste, f .  Jenž jsi z 
mrtvých vstal. Aleluja, ale
luja.
Sláva Otci. Kriste, 
y. Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám, aleluja. Iji. A vysvoboď 
nás pro jméno své, aleluja.

Takto ee modlíme krátké responsorium až do soboty po svatodušních 
svátcích.

Malé preces.
Následující modlitby se vypouštějí o duplex-svátcích; během oktáv; 
o vigilii Zjevení a svatodušních svátků; v pátek po oktávě Nanebe
vstoupení Páně; a o všech i menších svátcích, je-li ve chválách připo
mínán duplex-svátek nebo oktáva.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster... (secreto usque ad) 
y. Et ne nos indúcas in ten
tatiónem.
Ff>. Sed líbera nos a malo. 
Credo in Deum (secreto usque ad) 
y. Carnis resurrectiónem.
Ffi. Vitam aetérnam. Amen, 
y. Et ego ad te, Dómine, cla
mávi. Iji. Et mane orátio mea 
praevéniet te.
y. Repleátur os meum laude, 
íji. Ut cantem glóriam tuam, 
tota die magnitúdinem tuam.

y. Dómine, avérte fáciem tu
am a peccátis meis, fy E t om
nes iniquitátes meas dele, 
y. Cor mundum crea in me,

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otíe náš... (potichu až k) 
y. A neuvod nás v pokušení.

Iji. Ale zbav nás od zlého. 
Věřím v Boha (potichu až k) 
y. Těla vzkříšení, 
lý. A život věěný. Amen. 
ý. A já volám k tobě, Hospo
dine. Iý. A modlitba má zjitra 
tě předstihne.
y. Nechť jsou má ústa napl
něna chválou. Iji. Abych zpí
val tvou slávu a po celý den 
tvou velikost.
y . Pane, odvrať svůj obličej 
od mých hříchů. 1$. A zahlaď 
všecky moje nepravosti, 
y. Srdce čisté stvoř ve mně,
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Deus. fy E t spíritum rectum 
innova in viscéribus meis, 
y. Ne projicias me a fácie tua. 
fy E t Spíritum sanctum tuum 
ne auferas a me. 
y . Redde mihi laetitiam sa
lutaris tui. fy E t spíritu prin
cipali confirma me. 
y . Adjutórium nostrum in no
mine Dómini, fy Qui fecit cae
lum et terram.

Bože. fy A ducha přímého ob
nov v mém nitru, 
y . Nezapuzuj mne od své tvá
ře. fy A svatého Ducha svého 
mi neodnímej.
y . Navrať mi radost z ochra
ny své. fy K dobrému posilni 
vůli moji.
y . Pomoc naše ve jménu Pá
ně. fy Který učinil nebe i ze
mi.

Velké preees.
Modlíme se kleče ve vžedni dny v adventé, v posti, v dobč utrpení, 
o dnech kvatembrových (mimo kvatembr svatodušní) a o vigiliích svátků 
svatých:

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster (secreto usque ad) 
y. Et ne nos indúcas in ten
tatiónem.
fy Sed líbera nos a malo. 
Credo in Deum (secreto usque ad) 
y. Camis resurrectiónem, fy 
Vitam aetérnam. Amen, 
y. Et ego ad te, Dómine, cla
mávi. fy E t mane orátio mea 
prae véniet te.
y. Repleátur os meum laude, 
fy Ut cantem glóriam tuam, 
tota die magnitúdinem tuam.

y. Dómine, avérte fáciem tu
am a peccátis meis, fy E t om
nes iniquitátes meas dele, 
y. Cor mundum crea in me, 
Deus, fy E t spíritum rectum 
innova in viscéribus meis, 
y. Ne projicias me a fácie tua.

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otče náš (potichu až k) 
y. A neuvod nás v pokušení.

fy Ale zbav nás od zlého. 
Věřím v Boha (potichu až k) 
y . Těla vzkříšení, fy A život 
věčný. Amen.
y. A já volám k tobě, Hospo
dine. fy A modlitba má zjitra 
tě předstihne.
y. Nechať jsou má ústa na
plněna chválou, fy Abych zpí
val tvou slávu a po celý den 
tvou velikost.
y . Pane, odvrať svůj obličej 
od hříchů mých. fy A zahlaď 
všecky moje nepravosti, 
y . Srdce čisté stvoř ve mně, 
Bože. fy A ducha přímého ob
nov v mém nitru, 
y. Nezapuzuj mne od své tvá-
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Iff. E t spíritum tuum ne áufe- 
ras a me.
y. Redde mihi laetitiam salu
taris tui. fy. E t spíritu princi- 
páli confirma me. 
y. Eripe me, Dómine, ab ho
mine malo. fy. A viro iniquo 
éripe me.
y. Eripe me de inimícis meis, 
Deus meus. 1$. E t ab insur- 
géntibus in me líbera me.

y. Eripe me de operantibus 
iniquitátem. 1$. E t de viris 
sánguinum salva me. 
y . Sic psalmum dicam nómi
ni tuo in sáeculum sáeculi. 1$. 
Ut reddam vota mea de die 
in diem.
y. Exáudi nos, Deus, salutá- 
ris noster, fy. Spes omnium fi
nium terrae, et in mari longe, 
y. Deus, in adjutóriummeum 
inténde. 1$. Dómine, ad adju- 
vándum me festína, 
y. Sanctus Deus, Sanctus for
tis, Sanctus immortális. fy. 
Miserére nobis, 
y. Bénedic, ánima mea, Dó
mino. fy. E t ómnia, quae in
tra me sunt, nómini sancto 
ejus.
y . Bénedic, ánima mea, Dó
mino. fy. Et noli oblivisci om
nes retributiónes ejus, 
y. Qui propitiátur omnibus 
iniquitátibus tuis. fy. Qui sa
nat omnes infirmátes tuas, 
y . Qui rédimit de intéritu vi
tam tuam. fy. Qui corónat te

ře. fy. A svatého Ducha svého 
mi neodnímej.
y. Navrať mi radost z ochra
ny své. fy. K dobrému posilni 
vůli moji.
y. Vytrhni mne, Pane, od 
zlých lidí. fy. A zachraň mne 
před zločinci.
y. Vytrhni mne, můj Bože, 
z moci mých nepřátel, fy. A 
osvoboď mne od těch, kteří 
mne utlačují.
y. Vytrhni mne z moci zlo
činců. fy. A před vražedníky 
mne ochraň.
y. Chci tvému jménu zpívati 
chvalozpěvy, fy. A tak každo
denně plniti svůj slib.

y . Vyslyš mne, Bože, má spá
so. fy. Naděje světa a moř
ských dálek.
y. Bože, ku pomoci mi při
spěj, fy. Pane, pomáhat mi po
spěš.
y. Svatý Bože, Svatý Silný, 
Svatý Nesmrtelný, fy. Smiluj 
se nad námi.
y. Dobrořeč, duše má, Pánu. 
fy. Celá má bytost jeho svaté
mu jménu.

y. Dobrořeč, duše má, Pánu. 
fy. A nezapomínej, kolik dob
rého pro tebe učinil! 
y. Milostivě ti odpouští tvé 
viny. fy. A hojí všechny tvé 
slabosti.
y. Od záhuby vykoupil tvůj 
život. fy. A korunoval tě v lás-
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in misericórdia et miseratió- 
nibus.
y. Qui replet in bonis desidé
rium tuum. 1$. Renovábitur 
ut áquilae juvéntus tua. 
y. Adjutórium nostrum in nó
mine Dómini. IJi. Qui fécit cae
lum et terram.

kyplném slitování.

y. Tvou touhu uskuteřnil. fji. 
Jako orlovi obnovuje tvou 
mladost.
y. Pomoc naše ve jménu Pá
ně. Iji. Který učinil nebe a ze
mi.

Hebdomadarius počne vyznáni:
Confíteor Deo omnipoténti, 
beátae Maríae semper Virgi
ni, beáto Michaéli Archánge- 
lo, beáto Joánni Baptistae, 
sanctis Apóstolis Petro et Pau
lo, ómnibus Sanctis, et vobis, 
fratres, quia peccávi nimis co- 
gitatióne, verbo et ópere: mea 
culpa, mea culpa, mea máxi- 
ma culpa. Ideo precor beátam 
Maríam semper Vírginem, be
átum Michaélem Archánge- 
lum, beátum Joánnem Bap
tistam , sanctos Apóstolos Pet
rum et Paulum, omnes San
ctos, et vos, fratres, oráre pro 
me ad Dóminum Deum nos
trum.
Chór odpovídá:
Misereátur tui omnípotens 
Deus, et, dimissis peccátis tu
is, perdúcat te ad vitam ae
térnam. Amen.

Vyznávám se Bohu všemo
houcímu, blahoslavené Marii 
vždy Panně, svatému Micha
eli archandělu, sv. Janu Křti
teli, svatým apoštolům Petru 
a Pavlu, všem svatým a vám, 
bratři, že jsem mnoho zhřešil 
myšlením, řečí a skutky: má 
vina, má vina, má největší vi
na. Proto prosím blahoslave
nou Marii vždy Pannu, svaté
ho Michaela archanděla, sva
tého Jana Křtitele, svaté apo
štoly Petra a Pavla, všecky 
svaté a vás, bratři, modlete se 
za mne k Pánu Bohu našemu.

Smiluj se nad tebou všemo
houcí Bůh a po odpuštění 
tvých hříchů doved tě do ži
vota věčného. Iji. Amen.

Při opakováni vyznáni říká se místo vobis, fratres a vos, fratres tibi, pater 
a te, pater. Pak se modlí hebdomadarius:
Misereátur vestri omnípotens Smiluj se nad vámi všemo- 
Deus, et, dimissis peccátis houcí Bůh a po odpuštění va- 
vestris, perdúcat vos ad vi- šich hříchů doved vás do ži- 
tam aetérnam. í$. Amen. vota věčného. Ffi. Amen. 
Indulgéntiam, absolutionem, Odpuštění, rozhřešení a pro-
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et remissiónem peccatórum minutí našich hříchů uděliž 
nostrórum tribuat nobis om- nám všemohoucí a milosrdný 
nípotens et miséricors Dómi- Hospodin. ífi. Amen. 
nus. 1$. Amen.
Při soukromé modlitbě božského Officia recituje se vyznáni jedenkrát
a vynechávají se slova: et vobu 

Po absoluci:
y. Dignáre, Dómine, die isto, 
ty. Sine peccáto nos custodíre, 
y . Miserére nostri, Dómine, 
ty. Miserére nostri, 
ý . Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos. 1$. Quemád
modum sperávimus in te. 
y . Dómine, exáudi oratiónem 
meam. ty. E t clamor meus ad 
to Véniat.

, fratres.

y. Chraň nás, prosíme, Pane, 
dnešního dne. ty. Od hříchu, 
y. Smiluj se nad námi, Pane. 

. Smiluj se nad námi.

. Sestup milosrdenství tvé 
na nás. ty. Kteří v tebe dou
fáme.
y. Pane,vyslyš modlitbu mou. 
ty. A volání mé k tobě přijď.

Po prosbách nebo, odpadajl-li, ihned po krátkém respousoriu následuje:
y. Dóminus vobíscum. ty. Et 
cum spiritu tuo.
Orémus. Dómine Deus omní
potens, qui ad principium hu
jus diéi nos perveníre fecísti: 
tua nos hódie salva virtúte; 
ut in hác die ad nullum decli- 
némus peccátum, sed semper 
ad tuam justítiam faciéndam 
nostra procédant elóquia, di- 
rigántur cogitatiónes et ópe
ra. Per Dóminum, ty. Amen, 
y. Dóminus vobíscum. 1$. E t 
cum spíritu tuo. 
y . Benedicámus Dómino, 
ty. Deo grátias.

y . Pán s vámi. If>. I s duchem 
tvým.
Modleme se. Pane, Bože vše
mohoucí, jenž jsi nám dal do- 
čkati se počátku tohoto dne, 
chraň nás dnes svou mocí, aby
chom se nesklonili k žádnému 
hříchu, nýbrž aby všecky na
še výroky, myšlenky a skut
ky směřovaly k vykonávání 
tvé spravedlnosti. Skrze Pána 
našeho, ty. Amen. 
y . Pán s vámi. ty. I s duchem 
tvým.
y. Dobrořečme Pánu. ty. Bo
hu díky.

V chóru se nyní čte martyrologium. Chvalitebné jest čísti je též při 
soukromé modlitbě. Potom následuje:
y. Pretiosa in conspéctu Dó- y.DrahocennájevočíchPáně. 
mini, ty. Mors Sanctórum ejus. ty. Smrt jeho spravedlivých.
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A prosté, bez oremus:
Sancta María, et omnes San
cti intercédant pro nobis ad 
Dóminum, ut nos mereámur 
ab eo adjuvari et salvári, qui 
vivit et regnat in saécula sae
culórum. 1$. Amen. 
f .  Deus, in adjutorium meum 
inténde. ty. Dómine, ad adju- 
vándum me festína.
Verš se říká třikrát; pak se přidává
Glória Patri, et Fílio, et Spi
rítui Sancto. Sicut erat in prin
cípio, et nunc, et semper, et 
in saécula saeculórum. Amen. 
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster (secreto usque ad) 
y. Et ne nos indúcas in ten
tatiónem. 1$. Sed líbera nos a 
malo.
y. Réspice in servos tuos, Dó
mine, et in ópera tua, et di
rige fílios eórum. 1$. E t sit 
splendor Dómini Dei nostri su
per nos, et ópera manuum nos
trárum dirige super nos, et o- 
pus manuum nostrárum diri
ge-y. Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. 1$. Sicut erat 
in princípio, et nunc, et sem
per, et in saécula saeculórum. 
Amen.
Orémus. Dirigere et sanctifi
cáre, régere et gubernáre dig
náre, Dómine Deus, Rex caeli 
et terrae, hódie corda et cór
pora nostra, sensus, sermones

Svatá Maria a všichni svatí, 
orodujte za nás u Pána, aby
chom si zasloužili pomoci a 
spásy od toho, který žije a 
kraluje na věky věků. 
ty. Amen.
y. Bože, ku pomoci mi při
spěj . ty. Pane, pomáhat mi po
spěš.

Sláva Otci i Synu i Duchu sva
tému. Jakož bylo na poěátku 
i nyni i vždycky i na věky vě
ků. Amen.
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otěe náš (potichu až k) 
y. A neuvod nás v pokušení, 
ty. Ale zbav nás od zlého.

y. Shlédni na své služebníky, 
na svá díla a řiď jejich syny. 
ty. Zazářiž lesk Hospodina, Bo
ha našeho, nad námi; spravuj 
činy našich rukou a dávej směr 
jejich dílům.

y. Sláva Otci i Synu i Duchu 
svatému, ty. Jakož bylo na po
ěátku i nyní i vždycky i na 
věky věků. Amen.

Modleme se: Rač dnes řídit, 
posvěcovat, spravovat a ovlá
dat, Pane Bože, Králi nebe i 
země, naše srdce, těla, smys
ly, řeěi i skutky podle svého
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et actus nostros in lege tua, et zákona a podle svých přiká- 
in opéribus mandatórum tu- zání, abychom si zasloužili zde 
órum: u t hic, et in aetérnum, i na věčnosti spásy a svobody 
te auxiliánte, salvi et liberi s pomocí tvou, Spasiteli svě- 
esse mereámur, Salvátormun- ta, který žiješ a kraluješ na 
di: Qui vivis et regnas in sáe- věky věků. Amen. 
cula saeculórum. íj. Amen.
Následuje krátké čtení; před nim prosí recltátor o požehnáni:
y. Jube, domne, benedicere, y . Pane, rač požehnati. 
Bened. Dies et actus nostros Požehnání. Naše dny a skut- 
in sua páce dispónat Dóminus ky pořádej ve svém pokoji vše- 
omnipotens. Iji. Amen. mohoucí Hospodin. Fji. Amen.

Během, rohu:
Od 14. ledna do soboty před I. neděli postní; od pondělka do středy po 
svátku nejsv. Trojice a od pátku po oktávě Božího těla do soboty před
1. neděli adventní včetně se modlíme:

2. Thess. 3,5. Dóminus autem 2. Soluň. 3, 5. Pán pak nechť 
dirigat corda et córpora nos- řídi naše srdce i těla v lásce 
tra in caritáte Dei et patiéntia Boží a trpělivosti Kristově. - 
Christi. - Tu autem, Dómine, Ty pak, Pane, smiluj se nad 
miserére nobis. íji.Deo grátias, námi. íji. Bohu díky.

Od první neděle adventní do vánoční vigilie čteme:
Is. 33, 2. Dómine, miserére Iz. 33, 2. Smiluj se nad námi, 
nostri: te enim exspectávimus: Pane, očekáváme tě; bud naší 
esto bráchium nostrum in ma- ochranou každého rána a na
ne, et salus nostra in témpore ší záchranou v čas nouze. - Ty 
tribulatiónis. - Tu autem... pak...

Od první neděle postní do soboty před nedělí Smrtelnou včetně:
Is. 55, 6. Quáerite Dóminum, Iz. 55, 6. Hledejte Pána, do- 
dum inveniri potest; invocáte kud je možno nalézti ho; vzý- 
eum, dum prope est. - Tu au- vejte ho, dokud je blízko. - Ty 
tem... pak...

Od neděle Smrtelné do středy Svatého týdne čteme:
Is. 50, 6-7. Faciem meam non Iz. 50, 6-7. Svůj obličej ne- 
avérti ab increpántibus, et skrývám před šlehy a slinami 
conspuéntibus in me. Dómi- zlých; Pán Bůh je mým o-
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nus Deus auxiliátor meus, et 
ideo non sum confúsus. - Tu 
autem...

chráncem; proto nebudu za
hanben. - Ty pak, Pane, smi
luj se nad námi.

V době velikonoční:
Od Hodu Božího do vigilie Nanebevstoupení Páné:
Col. 3, 1-2. Si consurrexistis 
cum Christo, quae sursum sunt 
quáerite, ubi Christus est in 
déxtera Dei sedens: quae sur
sum sunt sápite, non quae su
per terram. - Tu autem...

Kol. 3, 1-2. Jestliže jste po
vstali s Kristem, usilujte o to, 
co je shora, kde sedí Kristus 
po pravici Boží; o to pečujte, 
co svrchu jest, ne o to, co jest 
na zemi. - Ty pak...

O svátcích bereme místo krátkého Čtení kapltulum z deváté hodinky 
svátku a uzavíráme je opět Tu autem, Domine.

Fo krátkém Čteni se modlíme: 
f .  Adjutorium nostrum in nó
mine Dómini. Ijr. Qui fecit cae
lum et terram, 
y. Benedícite.
Iji. Deus.
Bened. Dóminus nos benedí
cat, et ab omni malo defén
dat, et ad vitam perdúcat ae
térnam. Et fidéhum ánimae 
per misericórdiam Dei requi- 
éscant in pace, 
lý. Amen.
Nepřlpojuje-li se třetí, modlíme se '

y. Pomoc naše ve jménu Pá
ně. Tji. Který učinil nebe i ze
mi.
y. Proste o požehnání, 
ty. Boha.
Požehnání. Hospodin nás žeh
nej, chraň nás ode všeho zlé
ho a doved nás do života věč
ného. A duše věrných zemře
lých pro milosrdenství Boží 
odpočiňtež v pokoji, 
ty. Amen.

iše Pater noster.

TŘETÍ

Pater noster et Ave María, 
y. Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri. Sicut erat. 
Allelúja,
vel Laus tibi, Dómine.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, Iru pomoci.
Sláva Otci. Jakož bylo. 
Aleluja
nebo Chvála tobě, Pane.
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Hymnus (snad od SV. Ambrože).
Nunc, Sancte, nobis, Spíri

tus,
Unum Patri cum Fílio, 
Dignáre promptus ingeri 
Nostro refúsus péctori.

Os, lingua, mens, sensus, 
vigor
Confessionem pérsonent, 
Flamméscat igne cáritas, 
Accéndat ardor proximos.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

A nyní, Duchu přesvatý, 
jenž s Otcem,Synem, jedno jsi, 
rač sestoupiti mocně k nám, 
rač ve hrudi se rozliti.

Ret, jazyk, smysl, síly dar 
necht zazní jedním vyznáním. 
Nechť ohněmplane láska vnás, 
žár vznítí plamen ve bližních.

To dejž nám Otec laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem, 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

O svátcích svatodušních a po celou jejich oktávu modlíme se místo 
tohoto hymnu V tni Creátor.
Po hymnu se modlíme antifonu po asterlskus (*), pak 3 žalmy a nakonec 
opakujeme antifonu celou.

Během rohu:
O všech nedělích, kromě předpostnlch a postních a oktáv vánoc, Zjevení 
a Božího těla, čteme následující:
Capitulum. 1. Jo. 4,16. Deus 
cáritas est; et qui manet in 
caritáte, in Deo manet et De
us in eo.
1$. Inclína cor meum Deus, * 
In testimonia tua. Inclína, 
y . Avérte óculos meos, ne vi
deant vanitátem: in via tua 
vivifica me. In testimónia. 
Glória Patri. Inclína... 
y. Ego dixi: Dómine, miseré
re mei. Iji. Sana ánimam me
am, quia peccávi tibi.

Kapitulum. 1. Jan 4,16. Bůh 
jest láska; a kdo zůstává v lás
ce, zůstává v Bohu a Bůh v 
něm.
Iji. Nakloň srdce mé, Bože, * 
Ke svým přikázáním. Nakloň, 
y . Odvrať mé oči, aby nevi
děly marnosti; na své cestě 
mne oživuj. Ke svým přiká
záním. Sláva Otci. Nakloň... 
y . Pravím: Pane, smiluj se 
nade mnou. lý. Uzdrav mou 
duši, neboť jsem zhřešil před 
tebou.

Ve všedních dnech během roku * též od Popeleční středy do příští soboty 
včetně se modlíme:
Capitulum, Jer. 17, 14. Sana Kapitulum,Jer. 17,ří.Uzdrav
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me, Dómine, et sanábor: sal
vum me fac, et salvus ero: 
quóniam laus mea tu es.

1$. Sana ánimam meam, * Quia 
peccavi tibi. Sana. y. Ego di
xi: Dómine, miserére mei. 
Quia. Glória Patri. Sana.

y. Adjutor meus esto, ne de
relinquas me. Iji. Neque despí- 
cias me, Deus, salutáris meus.

mne, Hospodine, a budu u- 
zdraven; pomoz mi, a bude mi 
pomoženo; neboť ty jsi mou 
slávou.
Iji. Uzdrav mou duši, * Neboť 
jsem zhřešil před tebou. U- 
zdrav. y. Pravím: Pane, smi
luj se nade mnou. Neboť. Slá
va Otci. Uzdrav, 
y . Bud mým pomocníkem a 
neopouštěj mne. Iji. Neopovr
huj mnou, Bože, Spasiteli můj.

V době adventní:
Antifonu pro nedéle bereme z chval (drahou); též kapitulum je z chval; 
pro všední dny bereme druhou antifonu z chval předcházející neděle. 
Šest dní před vigilií vánoc má vlastní antifony.

Capitulum. Jer. 23, 5. Ecce Kapitulum. Jer. 23, 5. Hle, 
dies véniunt, dicit Dóminus, přijdou dnové, praví Pán, kdy 
et suscitábo David germen Davidovi vzbudím potomka 
justum: et regnábit rex, et sá- spravedlivého; krále, jenž bu- 
piens erit: et fáciet judícium de panovati moudře; a bude 
et justítiam in terra. na zemi vykonávati právo a

spravedlnost.
Responsorium je stejné pro neděle i pro všední dny:
íj>. Veni ad liberándum nos, * fji. Přijď, abys nás vykoupil, 
Dómine Deus virtútum. Veni. * Pane, Bože zástupů. Přijď, 
y. Osténde fáciem tuam, et y . Ukaž svou tvář a budeme 
salvi érimus. Dómine. Gloria spaseni. Pane. Sláva Otci. 
Patři. Veni. Přijď,
y. Timébunt Gentes nomen f .  Budou se báti národové 
tuum, Dómine. íji. E t omnes tvého jména, Pane. řji. A vši- 
reges terrae glóriam tuam. chni králové země slávy tvé.

V době postní:
Antifonu a kapitulum pro všechny neděle postni nalezneme v Proprium 
de tempore; antifona pro všední dny zní:
Ant. Advenérunt nobis * dies Ant. Nadešly nám * dni poká- 
poeniténtiae, ad rediménda ní, abychom se za své hříchy 
peccáta, ad salvándas ánimas, káli a spasili své duše.
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Capitulum, Joel 2,12-13. Con- Kapitulum, Joel 2,12-13. Ob
vertimini ad me in toto corde raťte se ke mně celým svým 
vestro, in jejúnio, et fletu, et srdcem, s postem, v pláči a 
planetu. E t scindite corda ves- kvilení. Roztrhněte srdce svá 
tra et non vestiménta vestra, a ne roucha, praví Pán Bůh 
ait Dóminus omnípotens. všemohoucí.
Responsorium je pro ned&le 1 všední dny stejné:
ty. Ipse liberávit me * De lá- ty. On mne osvobodí, * Ze 
queo venántium. Ipse... Uf. E t smyčky lovců. On... y . A od 
a verbo áspero. De láqueo, zlých úkladů. Ze smyčky. Slá- 
Glória Patri. Ipse... va Otci. On...
f .  Scápulis suis obumbrávit y. Svými křídly tě zastíní. ty. 
tibi. ty. Et sub pennis ejus A pod jeho perutěmi budeš 
sperábis. doufati.

V dobS utrpení:
Antlfonu a kapitulum pro nedéle nalezneme v Proprium de tempore; 
antlfona pro všední dny zni:
Ant. Judicásti, Dómine, * cau- Ant. Byl jsi, Pane, ochráncem 
sam ánimae meae,defénsorvi- * mé duše a strážcem života 
taemeae, Dómine, Deusmeus. mého, Hospodine, Bože můj.
Antlfonu pro prvni tři dny Svatého týdne bereme z chval příslušného dne 
(druhou); společné kapitulum a responsorium pro celou dobu utrpení až 
do středy Svatého týdne zni:
Capitulum, Jer. 17,13. Dómi
ne, omnes qui te derelinquunt, 
confundéntur: recedéntes ate, 
in terra scribéntur; quóniam 
dereliquérunt venam aquá- 
rum vivéntium Dóminum.

ty. Erue a frámea, * Deus, áni
mam meam. Erue... y . Et de 
manu canis únicam meam.
Deus... Erue... 
y . De ore leónis líbera me,
Dómine, ty. E t a córnibus uni
cornium humilitátem meam.

Kapitulum, Jer. 17, 13. Hos
podine, všichni, kteří od tebe 
odpadají, budou zahanbeni; 
kteří od tebe odstupují, bu
dou zapsáni do prachu; neboť 
opustili pramen vod živých, 
Hospodina.
ty. Nenech mne, Pane, * Pad
nouti kopím. Nenech... y . A 
před smečkou psů ochraň můj 
život. Padnouti... Nenech... 
y. Vysvoboď mne z tlamy lví, 
Pane. ty. A z rohů zubrů mne 
poníženého.
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V dobé velikonoční:
Antifona a kapltulum pro neděle po velikonocích (včetně pátá) nalez
neme v Proprium de tempore; od pondělí po Bílé neděli do vigilie Nanebe- 
varoupenl Páně čteme:

Capitulum, Rom. 6,9-10. Chri- Kapirulum, Řím. 6,9-10. Kris- 
stus resiirgens ex mórtuis jam tus vstav z mrtvých již neu- 
non móritur, mors illi ultra mírá; smrt nad ním již nepa- 
non dominábitur. Quod enim nuje. Neboť že zemřel, zemřel 
mórtuus est peccáto, mórtuus pro hřích jednou; že však žije, 
est semel; quod autem vivit, žije pro Boha. 
vivit Deo.
Responsorium pro neděle I věedni dny doby velikonoční;
fy Surréxit Dóminus de se
pulcro, * Alleluja, allelúja. 
Surréxit. Qui pro nobis pe
péndit in ligno. Allelúja, alle
lúja.
Glória Patri. Surréxit. 
y. Surréxit Dóminus vere, al
lelúja. fy E t appáruit Simoni, 
allelúja.

fy Pán vstal z hrobu, * Ale
luja, aleluja. Pán... f .  Jenž 
pro nás pně) na dřevě kříže. 
Aleluja, aleluja.

Sláva Otci. Pán vstal... 
y . Vpravdě vstal Pán z mrt
vých, aleluja, fy A zjevil se 
Šimonovi, aleluja.

Preces.
Ve dnech, kdy se modlíme preces ve chválách, modlíme se 1 následující:
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster (secreto usque ad) 
y. E t ne nos indúcas in ten
tatiónem. fy Sed líbera nos a 
malo.
y. Dómine, Deus virtútum, 
convérte nos. fy E t osténde 
fáciem tuam, et salvi érimus, 
y . Exsúrge, Christe, ádjuva 
nos. fy Et líbera nos propter 
nomen tuum.
y. Dómine, exáudi oratiónem 
meam, fy E t clamor meus ad 
te Véniat.

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otěe náš (tiSa ai k) 
y . A neuvoď nás v pokušení, 
fy Ale zbav nás od zlého.

y. Hospodine, Bože zástupů, 
obrať nás k sobě. fy Ukaž svou 
tvář a budeme zachráněni, 
y . Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám. fy A spas nás pro své 
jméno.
y. Pane,vyslyš modlitbu mou. 
fy A volání mé k tobě přijď.
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Nemodllme-li se preces, Ihned po responsoriu se říká:
y. Dóminus vobíscum. fy. E t f .  Pán s vámi. fy. I s duchem
cum spiritu tuo. tvým.
a příslušná modlitba. Ukončení je jako ve chválách.
Nenásleduje-li ihned šestá hodinka, modlíme se tiše Pater noster.

ŠESTÁ

Pater nostér et Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri. Sicut erat. 
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus (snad od sv. Ambrože).
Rector potens, verax Deus, 

Qui témperas rerum vices, 
Splendore mane illúminas, 
E t ignibus meridiem: 

Exstingue flammas litium, 
Aufer calorem nóxium, 
Confer salútem córporum, 
Verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci. Jakož bylo. 
Aleluja nebo Chvála tobě.

Svět řídí mocně pravdy Bůh, 
jenž uspořádal doby dne, 
čas jitřní září zanítil, 
horkem označil poledne.

Zhas plameny všech rozepří, 
zlému odejmi palčivost, 
dej také zdraví pro těla 
a do srdcí vlej pravý mír.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

Po hymnu se modlíme antifonu až po asteriskus; pak následují 3 žalmy 
a nakonec se opakuje antifona celá.

Během roku:
O všech nedělích, kromě předpostních a postních a oktáv vánoc, Zjeveni 
a Božího těla, čteme následující:
Capitulum. Gal. 6, 2. Alter al- 
térius ónera portáte, et sic 
adimplébitis legem Christi, 
fy. In aetérnum, Dómine, *

Kapitulum. Gal. 6, 2. Neste 
břemena jeden druhého a tak 
naplňte zákon Kristův, 
fy. Na věky, Pane, * Potrvá
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Pérmanet verbum tuum. In slovo tvé. Na věky... 
aetérnum...
y. In sáeculum sáeculi Véritas y . Na věky věků pravda tvá. 
tua. Pérmanet... Gloria Pat- Potrvá... Sláva Otci. Na vě- 
ri. In aetérnum. ky...
f .  Dóminus regit me, et nihil y . Pán jest můj Pastýř, ne- 
mihi déerit. fy. In loco pás- budu míti nedostatku. fy. Po- 
cuae ibi me collocávit. stavil mne na místech pastvy.
Ve všedních dnech během roku - též od Popeleřní středy do příští soboty 
vřetně - se modlíme:
Capitulum. Rom. 13, 8. Nemi
ni quidquam debeátis, nisi ut 
invicem diligátis: qui enim di
ligit próximum, legem implé
vit.
fy. Benedicam Dóminum * In 
omni témpore. Benedicam... 
y. Semper laus ejus in ore 
meo. In omni. Glória Patri.
Benedicam...
y. Dóminus regit me, et nihil 
mihi déerit. 1$. In loco pás- 
cuae ibi me collocávit.

V době adventui:
Antifonu pro neděle bereme z chval (třetí); šestá má vlastni kapitulum 
(viz Proprium de tempore); pro všední dny bereme třetí antifonu z chval 
předcházející neděle. Šest dni před vánoci má vlastni antifony.

Capitulum. Jer. 23, 6. In dié- Kapitulum. Jer. 23,6. V oněch 
bus illis salvábitur Juda, et dnech dojde Juda spásy a 
Israěl habitábit confidénter: Izrael bude bydliti bezpečně; 
et hoc est nomen, quod vocá- a toto je jméno, jímž ho na
bunt eum, Dóminus justus zvou: „Hospodin naše spra- 
noster. vedlnost.“
Responsorium Je stejné pro neděle i všední dny:
fy. Osténde nobis, Dómine, * If>. Ukaž nám, Pane, * Milo- 
Misericórdiam tuam. Osténde, srdenství své. Ukaž... y. A u- 
y. Et salutáre tuum da nobis, děl nám svou spásu. Milosr- 
Misericórdiam. Gloria Patri, denství své. Sláva Otci. Ukaž 
Osténde... nám...

Kapitulum. Řím. 13, 8. Niko
mu nezůstávejte nic dlužni, 
leč byste se milovali vespolek: 
neboť kdo miluje bližního, zá
kon naplnil.
fy. Dobrořečím Pánu, * V kaž
dý čas. Dobrořečím... y . Stá
le bud jeho chvála v mých 
ústech. V každý čas. Sláva 
Otci. Dobrořečím... 
y. Pán je můj Pastýř, nebu
du míti nedostatku, fy. Posta
vil mne na místech pastvy.
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y. Meménto nostri, Dómine, W- Vzpomeň v milosti, Pane, 
in beneplacito populi tui. fy. na svůj lid. 1$. Navštiv nás se 
Visita nos in salutári tuo. svou spásou.

V době postní:
Antifonu a kapltulum pro všechny nedéle postní nalezneme v Proprium 
de tempore; antlfona pro všední dny zní:
Ant. Commendémus nosmet- 
ípsos, * in multa Patiéntia, in 
jejúniis multis, per arma jus
títiae.
Capitulum. Is. 55, 7. Derelin
quat impius viam suam, et vir 
iniquus cogitationes suas, et 
revertátur ad Dóminum, et 
miserébitur ejus, et ad Deum 
nostrum, quóniam multus est 
ad ignoscéndum.
1$. Scápulis suis * Obumbrá- 
bit tibi. Scapulis... y. E t sub 
pennis ejus sperábis. Obum- 
brábit. Glória Patri. Scápulis 
suis.
y . Scuto circúmdabit te Vé
ritas ejus. 1$. Non timébis a 
timóre noctúrno.

Ant. Osvědčíme se * ve velké 
trpělivosti a v mnoha postech 
zbraněmi spravedlnosti.

Kapitulum. Iz. 55, 7. Nechť 
opustí bezbožný svou cestu a 
nešlechetný své smýšlení; ať 
se vrátí k Pánu, a slituje se 
nad ním; k našemu Bohu, ne
boť hojně odpouštívá.

íji. Svými křídly, * Tě zastíní. 
Svými... y. A pod jeho pe
rutěmi budeš doufati. Tě za
stíní. Sláva Otci. Svými...

y. Jako štít tě obklopí jeho 
věrnost. IJ. Nebudeš se báti 
temnot noci.

V době utrpení:
Antifonu a kapltulum pro nedéle nalezneme v Proprium de tempore; 
antifona pro vSednl dny jest:
Ant. Pópule meus, * quid feci Ant. Lide můj, * co jsem ti 
tibi? Aut quid moléstus fui? učinil? Cím jsem se ti stal ob- 
Respónde mihi. tížným? Odpověz mil
Antifonu pro první tři dny Svatého týdne bereme z chval příslušného 
dne (třetí); společné kapitulum a responsorium pro celou dobu utrpení 
až do středy Svatého týdne jsou:
Capitulum. Jer. 17, 18. Con- Kapitulum. Jer. 17,18. Ať jsou 
fundántur qui me persequún- zahanbeni odpůrci moji; já 
tur, et non confúndar ego: pá- však ať nejsem zahanben; ne- 
veant illi, et non páveam ego: chať oni pozbývají mysli, ale
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induc super eos diem afflictio
nis, et dúplici contritione con
tere eos, Dómine, Deus noster.

1$. De ore leónis * líbera me, 
Dómine. De ore... F. E t a cór
nibus unicornium humilita
tem meam. Líbera... De ore... 
F. Ne perdas cum impiis, De
us, ánimam meam. Fji. Et cum 
viris sánguinum vitam meam.

ať jí nepozbývám já; uved na 
ně dny utrpení a roztříšti je 
na padrti Hospodine, Bože 
náš.
ífi. Z tlamy lví, * Vysvobod 
mne, Pane. Z tlamy... F- A 
z rohů zubrů mne ponížené
ho. Vysvobod... Z tlamy...
F. Neznič mne, Pane, s bez
božnými. íji. A můj život s vra
žedníky.

V době velikonoční:
Antifonu a kapltulum pro neděle po velikonocích (včetně páté) nalez
neme v Proprium de tempore; od pondělí po Bílé neděli do vigilie Nanebe
vstoupení Páně čteme:

Capitulum. 1. Cor. 15,20. Chri
stus resurréxit a mortuis pri
mitiae dormiéntium: quóniam 
quidem per hóminem mors, et 
per hóminem resurréctio mor
tuorum. E t sicut in Adam om
nes moriuntur, ita et in Chri
sto omnes vivificabúntur.

Kapitulum. 1. ke Kor. 15, 20. 
Kristus vstal z mrtvých ja
kožto prvotina zesnulých; a 
j ako skrze člověka přišla smrt, 
též zmrtvýchvstání přichází 
skrze člověka. Neboť jako v 
Adamovi všichni zemřeli, tak 
budou v Kristu všichni oži
veni.

Responsorium pro neděle i všední dny doby velikonoční:
íj>. Surréxit Dóminus vere, * 
Aflelúja, alleluja. Surréxit... 
F. Et appáruit Simóni. Alle- 
lúja, allelúja. Glória Patri. 
Surréxit...
F. Gavisi sunt discipuli, alle
lúja. 1$. Viso Dómino, alle
lúja.

Iji. Pán vpravdě vstal z mrt
vých, * Aleluja, aleluja. Pán 
... F. A zjevil se Šimonovi. 
Aleluja, aleluja. Sláva Otci. 
Pán...
F. Zaradovali se učedníci, ale
luja. Iji. Když uzřeli Pána, ale
luja.

Preces.
Ve dnech, kdy se modlíme preces ve chválách, modlíme se i následující:
Kýrie, eléison. Pane, smiluj se nad námi.
Christe, eléison. Kriste, smiluj se nad námi.
Kýrie, eléison. Pane, smiluj se nad námi.
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Pater noster (secreto usque ad) 
y. E t ne nos indúcas in ten
tatiónem. Pji. Sed líbera nos a 
málo.
y. Dómine, Deus virtútum, 
convérte nos. 1$. E t osténde 
fáciem tuam, et salvi érimus, 
y. Exsúrge, Christe, ádjuva 
nos. Iji. E t libera nos propter 
nomen tuum.
y . Dómine, exáudi oratiónem 
meam, Iji. Et clamor meus ad 
to Véniat.

Otče náš (potichu až k)
y. A neuvoď nás v pokušeni.
1$. Ale zbav nás od zlého.

y. Hospodine, Bože zástupů, 
obrat nás k sobě. 1$. Ukaž svou 
tvář a budeme zachráněni, 
y. Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám. Iji. A spas nás pro své 
jméno.
y . Pane,vyslyš modlitbu mou. 
Iji. A volání mé k tobě přijď.
Ukončeni jako u třetí hodinky.

DEVÁTÁ

Pater noster et Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri. Sicut erat. 
Alleluja vel Laus tibi.

H ym n u s  (snad od sv. Ambrože).
Rerum, Deus, tenax vigor, 

Immótus in te pérmanens, 
Lucis diurnae témpora 
Succéssibus detérminans: 

Largíre lumen véspere,
Quo vita nusquam décidat, 
Sed práemium mortis sacrae 
Perénnis instet glória.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci. Jakož bylo. 
Aleluja, nebo Chvála tobě.

Bože, světa stálá sílo, 
jenž v sobě trváš nepohnut, 
a časy světla denního 
jsi ustanovil řádem svým;

Ó, dej k večeru světla svit, 
by nezapadl život nám 
a svaté smrti odměnou 
by byla sláva na věky.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

Po hymnu se modlíme antifonu až po asterískus; pak tři žalmy a nakonec 
se opakuje antiforra celé.



flád k deváté 57

Bčhem roku:
O všech nedělích mimo předpostní a postní a oktáv vánoc, Zjeveni a 
Božího těla čteme:
Capitulum. 1. Cor. 6,20. Emp- Kapitulum. 1. ke Kor. 6, 20. 
ti enim estis prétio magno. Jste vykoupeni za velikou ce- 
Glorificáte et portáte Deum nu! Oslavujte a noste Boha 
in córpore vestro. ve svém těle!
fy Clamávi in toto corde meo: fy Volám z celého srdce: * Vy- 
* Exáudi me, Dómine. Clamá- slyš mne, Pane. Volám... ý. 
vi... y. Justificationes tuas re- Chci zachovávati tvá přikázá- 
quíram. Exáudi... Gloria Pat- ní. Vyslyš... Sláva Otci. Vo- 
ri. Clamávi... lám...
f .  Ab occúltis meis munda V. Z tajných hříchů mých mě 
me, Dómine, fy E t ab aliénis očisti, Pane. fy A před cizími 
parce servo tuo. chraň svého služebníka.
Ve vSedních dnech béhem roku - též od Popeleční středy do přIStí soboty 
včetné - se modlíme:
Capitulum. 1. Petr 1, 17. In Kapitulum. 1.Petr 1,17.Vbáz- 
timóre incolátus vestri tém- ni stravte čas svého putová- 
pore conversámini: sciéntes ní; vždyf víte, že jste ze své- 
quod non corruptibilibus auro ho prázdného života nebyli 
vel argénto redémpti estis, sed vykoupeni, porušitelným zla- 
pretióso sánguine quasi Agni tem nebo stříbrem, nýbrž dra- 
immaculáti Christi. hou krví Krista, jakožto Be

ránka bez úhony.
fy Rédime me, Dómine, * E t fy Spas mě, Pane, * A smiluj 
miserére mei. Rédime... se nade mnou. Spas... 
y. Pes enim meus stetit in via y. Noha má stojí na přímé 
recta. E t miserére... Gloria cestě. A smiluj se... Sláva Ot- 
Patri. Rédime... ci.Spas...
y. Ab occúltis meis munda f .  Z tajných hříchů mých mě 
me, Dómine, fy E t ab aliénis očisti, Pane. fy A před cizími 
parce servo tuo. chraň svého služebníka.

V době adventní:
Antifonu pro neděle bereme z chval (pátou); devátá má vlastni kapitulum 
(viz Propriumde témpore; pro všední dny bereme pátou antifonu z chval 
předcházející neděle. Šest dní před vánoci má ve svých chválách vlastní 
antifony.
Capitulum. Is. 14,1. Prope est Kapitulum. Iz. 14,1. Blíží se 
ut Véniat tempus ejus, et dies již jeho doba a jeho dny ne-
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ejus non elongabúntur: mise- jsou daleko; neboť Hospodin 
rébitur enim Dóminus Jacob, se slituje nad Jakubem a Izra- 
et Israel salvábitur. ele opět vyvolí.
Responsorium je stejné pro neděle 1 všední dny:
íji. Super te, Jerúsalem, * Ori- Pji. Nad tebou, Jerusaleme, * 
étur Dóminus. Super te... y . Vzejde Pán. Nad tebou... y. 
Et gloria ejus in te Vidébitur. A jeho slávu v tobě bude vi- 
Oriétur. Glória Patri. Super děti. Vzejde Pán. Sláva Otci. 
te... Nad tebou...
y . Veni, Dómine, et noli tar- f .  Přijď, Pane, a neprodlévej, 
dáre. Iji. Reláxa íacínora plebi lý. Zmírni zločiny svého lidu. 
tuae.

V době postní:
A,ntifomi a kapitulum pro všechny neděle postní nalezneme v Proprium 
de tempore; antifona pro všední dny:
Ant. Per arma justítiae * vir
tútis Dei commendémus nos- 
metípsos in multa patiéntia. 
Capitulum. Is. 58, 7. Frange 
esuriénti panem tuum, et egé- 
nos vagósque induc in domum 
tuam: cum videris nudum, ó- 
peri eum, et carnem tuam ne 
despéxeris.
íji. Scuto circúmdabit te * Vé
ritas ejus. Scuto... y. Non ti- 
mébis a timóre noctúrno. Vé
ritas. Glória Patri. Scuto...

y. Angelis suis Deus mandá- 
vit de te. fji. Ut custodiant te 
in ómnibus viis tuis.

Ant. Zbraněmi spravedlností 
* a silou Boží osvědčíme se 
v trpělivosti.
Kapitulum. Is. 58, 7. Lámej 
lačnícímu chléb; nuzné a po
cestné uváděj do svého domu; 
uvidiš-li nahého, přioděj ho - 
a tvůj bližní ať neujde tvé po
zornosti!
Iji. Jako štít tě obklopí * Je
ho věrnost. Jako štít... y. Ne
budeš se báti temnot noci. Je
ho věrnost. Sláva Otci. Jako 
štít...
y. Bůh přikázal svým andě
lům. Iji. Aby nad tebou bděli 
na všech tvých cestách.

V dobl utrpení:
Antlfonu a kapitulum pro neděle nalezneme v Proprium de tempore; 
antifona pro všední den:
Ant. Numquid rédditur * pro Ant. Zdaž nesplácejí * dobré 
bono malum, quia fodérunt zlým, když kopají hrob mé 
foveam ánimae meae? duši?
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AntifoDU pro první tři dny Svatého týdne bereme z chval přlsluBného 
dne (pátou); společné kapitulum a responsorium pro celou dobu utrpení 
až do středy Svatého týdne jsou:

Capitulum. Jer. 18,20. Recor- 
dáre, quod stéterim in con
spéctu tuo, ut lóquerer pro eis 
bonum, et avérterem indigna
tionem tuam ab eis.

Ne perdas cum impiis, * 
Deus, ánimam meam. Ne per
das... y. Et cum viris sángui- 
num vitam meam. Deus. Ne 
perdas...
y. Eripe me, Dómine, ab hó- 
mine malo. Ijj. A viro iniquo 
éripe me.

Kapitulum. Jer. 18, 20. Vzpo
meň, že jsem stával před te
bou, abych se za ně přimlou
val a abych od nich odvrátil 
tvůj hněvl
1$. Neznič mne, * Pane, s bez
božnými. Neznič... y. A můj 
život s vražedníky. Pane. Ne
znič...

y . Vytrhni mne, Pane, od 
zlých lidí. 1$. A zachraň mne 
před zločinci.

V době velikonoění:
Antifonu a kapitulum pro nedčle po velikonocích (vČetné páté) nalez
neme v Proprium de tempore; od pondéll po Bílé nedélldo vigilie Nanebe
vstoupení Páně čteme:

Capitulum. 1. Petr 3,18. Chri- Kapitulum. 1. Petr 3,18. Kris- 
stus semel pro peccátis nostris tus zemřel jednou pro naše hří- 
mórtuus est, justus pro injús- chy - spravedlivý za nespra- 
tis, ut offéret Deo, mortificá- vedlivé -, aby nás přivedl k 
tus quidem carne, vivificátus Bohu; podle těla byl sice za- 
autem spiritu. bit, ale podle duše obživen.
Responsorium pro neděle 1 vSední dny doby velikonoční:
Iý. Gavisi sunt discipuli, * Al- 
lelúja, allelúja. Gavisi... f .  
Viso Dómino. Allelúja, allelú
ja. Glória Patri. Gavisi...

y. Mane nobíscum, Dómine, 
allelúja. Quóniam adve
speráscit, allelúja.

Iji. Zaradovali se učedníci, * 
Aleluja, aleluja. Zaradovali se 
...y . Když uzřeli Pána. Ale
luja, aleluja. Sláva Otci. Za
radovali se...
y . Zůstaň s námi, Pane, ale
luja. íji. Neboť se připozdívá, 
aleluja.

Preces.
Kdykoli se modlíme preces ve chválách, modlíme se i následující
Kýrie, eléison. Pane, smiluj se nad námi.
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Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster (secreto usque ad) 
? . Et ne nos indúcas in ten
tatiónem. íji. Sed libera nos a 
malo.
y. Dómine, Deus virtútum, 
convérte nos. fy. Et osténde 
fáciem tuam et salvi érimus, 
y . Exsúrge, Christe, ádjuva 
nos. lý. E t líbera nos propter 
nomen tuum.
y. Dómine, exáudi oratiónem 
meam. IJ. E t clamor meus ad 
te Véniat.

Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otče náš (potichu až k) 
y. A neuvod nás v pokušení. 
Ij?. Ale zbav nás od zlého.

y. Hospodine, Bože zástupů, 
obrať nás k sobě. Iý. Ukaž svou 
tvář a budeme zachráněni, 
y . Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám. íji. A spas nás pro své 
jméno.
y. Pane,vyslyš modlitbu mou. 
iji. A volání mé k tobě přijď.
Zakončeni jako u třetí hodinky.

NEŠPORY

Pater noster et Ave María, 
y. Deus, in adjutorium. 
Glória Patri. Sicut erat. 
Allelúja
vel Laus tibi, Dómine.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci... 
Sláva Otci. Jakož bylo. 
Aleluja
nebo Chvála tobě, Pane.

Nyní se modlíme pět žalmů s příslušnými antifonami; po poslední anti- 
foně následuje kapitulum, hymnus a verš.

Během roku:
Kapitulum pro všechny neděle doby předpostni a postní nalezneme 
v Proprium de témpore; hymnus a ver5 bereme ze sobotních nešpor. 
Hymnus a verš k 2. nešporám jest v žaltáři, v nedělních nešporách. 
Pro ostatní neděle, vyjímajíc neděle v oktávě vánoční, Zjeveni a Božího 
těla, bereme kapitulum, hymnus a verš k 1. nešporám z nešpor sobotních 
a k druhým nešporám z nedělních (viz žaltář).
Pro všední dny bereme kapitulum, hymnus i verš ze žaltáře.

V době adventní:
Kapitulum pro všechny neděle adventní (i k 1. nešporám 4. neděle 
adventní) nalezneme v Proprium de tempore.
Pro všechny ostatní dny jest;
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Capitulum. Gen. 49, 10. Non Kapitulum. Gen. 49, 10. Ne- 
auferétur sceptrum de Juda, bude odňato Judovi žezlo, ani 
et dux de fémore ejus, donec král, pocházející z jeho krve, 
véniat qui mitténdus est: et dokud nepřijde Ten, jenž má 
ipse erit exspectatio Géntium, býti poslán, a jenž bude oče

káváním národů.

Hymnus (snad od sv. Řehoře Vel.
Creátor alme siderum, 

Aetérna lux credéntium, 
Jesu, Redémptor ómnium, 
Inténde votis súpplicum.

Qui dáemonis ne fráudibus 
Periret orbis, ímpetu 
Amóris actus, lánguidi 
Mundi medéla factus es.

Commúne qui mundi nefas 
Ut exspiáres, ad crucem 
E Vírginis sacrário 
Intácta prodis víctima.

Cuius potéstas glóriae 
Noménque cum primum so
nat,
Et cáelites et inferi 
Treménte curvátur genu.

Te deprecámur ultimae 
Magnum diéi Judicem,
Armis supémae grátiae 
Defénde nos ab hóstibus.

Virtus, honor, laus, glória 
Deo Patri cum Fílio,
Sancto simul Paráclito,
In sáeculorum sáecula.
Amen.
y. Roráte, caeli, désuper, et 
nubes pluant justum. Iý. Ape
riátur terra, et gérminet Sal
vátorem.

Ty dobrý Stvořiteli hvězd 
a věčné světlo věřících, 
Ježíši, Vykupiteli, 
hlas žádostivé prosby slyš.

Vždyť, aby lid tvůj nevy- 
mřel
lstí démona, Tys příbojem 
své lásky světu zchřadlému 
sám stal se svatým Lékařem.

Tys všechnu světa nepra
vost
chtěl usmířit a tak jsi šel 
až na kříž z lůna Marie.
Tys za svět Oběť přečistá!

Když zahřmívá moc slávy 
Tvé,
tvé jméno zazní vesmírem, 
na výšinách i v podsvětí 
koleno se sklání v třesení.

Ted prosíme Tě, hrozného 
Soudce v den velký, poslední: 
Rač zbraní vyšší milosti 
nás chránit před nepřáteli.

Moc, chvála,; čest i sláva bud 
Bohu Otci i se Synem 
i s Duchem Utěšitelem 
vždy, od věků až na věky. 
Amen.
y. Rosu dejte, nebesa, a obla
kové dštěte spravedlivého. Iji. 
Otevři se země a vypuč Spa
sitele.
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V době postní:
Kapltulum pro neděle doby postní nalezneme v Proprium de tempore; 
od pondělí po 1. neděli postní jest:
Capitulum. Joel 2, 17. Inter Kapitvlum. Joel 2,17. Mezi sl- 
vestíbulum et altáre plorá- ní a oltářem at. pláčí kněží, 
bunt sacerdótes, ministři D6- sluhové Hospodinovi a říkají: 
mini, et dicent:,, Parce, Dómi- „Odpusť, Pane, odpusť svá
né, parce pópulo tuo: et ne mu lidu, nedávej svého vlast- 
des hereditátem tuam in op- nictví v pohanu, aby nad nim 
próbrium, ut dominéntur eis pohané panovali!“ 
natiónes".
Pro všechny dny doby postní: 

Hymnus.
Audi, benigne Cónditor, 

Nostras preces cum flétibus, 
In hoc sacro jejúnio 
Fusas quadragenário.

Scrutátor alme córdium 
Infírma tu scis vírium:
Ad te revérsis éxhibe 
Remissiónis grátiam.

Multum quidem peccávimus, 
Sed parce confiténtibus:
Ad nóminis laudem tui 
Confer medélam lánguidis.

Concéde nostrum conteri 
Corpus per abstinéntiam; 
Culpae ut relinquant pábulum 
Jejúna corda criminum.
Následující strofa se nikdy nemění:

Praesta, beáta Trinitas, 
Concéde, simplex Unitas;
Ut fructuósa sint tuis 
Jejuniórum munera. Amen.

y. Angelis suis Deus mandá- 
vit de te. 1$. Ut custódiant te 
in ómnibus viis tuis.

Slyš, Stvořiteli předobrý, 
hlas našich proseb a náš pláč, 
jak k Tobě zní dní čtyřicet, 
když nastal svatopostní čas.

Víš, naše moc jak slabá je, 
vždyť v srdce zrakem orlím 
zříš.
Všem, kdož se k Tobě vrátili, 
své odpuštění uštědři.

My sice mnoho zhřešili, 
však pro vyznání šetři nás; 
pro slávu svého jména dej, 
ať chorým lék je uděleni

Dej, ať své tělo krotíme 
od světa zdrženlivostí; 
by krmě hříchu zřeklo se 
kající srdce v postu tvém.

Pomoz nám, Bože v Trojici 
jediný toho dosíci, 
by tento svatý, postní čas 
nám plodů hojnost uchystal. 
Amen.
y. Bůh o tobě přikázal svým 
andělům, fji. Aby tě opatro
vali na všech tvých cestách.
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V době utrpení:
Kapitulum pro neděle nalezneme v Proprium de tempore; ve vSedni dny 
až do středy Svatého týdne ěteme:

Capitulum. Jer. 11,20. Tu au
tem, Dómine Sábaoth, qui jú- 
dicas juste, et probas renes et 
corda, videam ultionem tuam 
ex eis: tibi enim revelávi cau
sam meam, Dómine, Deus 
meus.

Kapitulum. Jer.llfi0 .1y  pak, 
Hospodine zástupů, Soudce 
spravedlivý, který vyšetřuješ 
ledví i srdce, dej, ať vidim tvo
ji pomstu nad nimi, neboť to
bě svěřuji svou při, Hospodi
ne, Bože můjl

Hymnus a verš je společný pro neděle 1 vSedni dny:

Eymnus (od Ven. Fortunata).
Vexilla Regis pródeunt: 

Fulget Crucis mystérium, 
Qua vita mortem pértulit,
Et morte vitam prótulit.

Quae, vulneráta lánceae 
Mucróne diro, criminum 
Ut nos laváret sórdibus, 
Manávit unda et sánguine.

Impléta sunt quae cóncinit 
David fidéli cármine,
Dicéndo nationibus:
Regnávit a ligno Deus.

Arbor decóra et fulgida, 
Ornáta Regis purpura, 
Elécta digno stipite 
Tam sancta membra tángere.

Beáta, cujus bráchiis 
Prétium pepéndit sáeculi, 
Statéra facta córporis, 
Tulitque praedam tártari.

Jdou blíže Krále korouhve, 
kříž září jasem tajemným; 
tam Život v smrti zanikl 
a smrtí život pronikl.

Jejž zranil ostrý kopí hrot, 
by z kalu hříchu obmyl nás, 
a aby očistil nás z vin, 
dal téci vodě s krví svou.

Splněno již, co hlásala 
pravdivá píseň Davida, 
jenž hlásal světa národům, 
že bude s dřeva vládnout Bůh.

Ó strome vážný, vznešený, 
hle, purpur Krále zdobí tě, 
tvůj tvrdý kmen byl vyvolen, 
by svatých údů dotkl sel 

Ó blahý, jemuž na loktech 
kdys cena světa visela I 
Ty, váho těla svatého, 
jsi kořist peklu odnesla.

Následující strofu se modlíme kleče; poslední se nikdy neménl.

Ó Crux, ave, spes única, Ó, zdráv bud, Kříži, naděje 
Hoc Passiónis témpore ty jediná v čas soužení!
Piis adáuge grátiam, Rač zbožným milost rozmno-
Reísque dele crimina. žit

a vinným hříchy s čela smaž.
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Te, fons salútis, Trinitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quibus Crucis victóriam 
Largiris, adde práemium. 
Amen.

f .  Eripe me, Dómine, ab hó- 
mine malo. fji. A viro iniquo 
éripe me.

Ty zdroji spásy, Trojice, 
bud od všech duchů chválena. 
Nám všem dej s křižem zvítě
zit,
nám povždy dej se slávou 
skvít. Amen.
y. Vytrhni mne, Pane, od 
zlých lidí. lý. A zachraň mne 
před zločinci.

V době velikonoěm:
Kapitálům pro neděle velikonoční - od Bílé do 6. po velikonocích včetně - 
nalezneme v Proprium de témpore; ve všední dny od pondělí po Bílé 
neděli do vigilie Nanebevstoupení čteme:

Capitulum. Rom. 6,9. Christus 
resúrgens ex mórtuis jam non 
moritur, mors illi ultra non 
dominábitur. Quod enim mór
tuus est peccáto, mórtuus est 
semel: quod autem vivit, vi
vit Deo.

Kapitulum. K  Řím. 6,9. Kris
tus vstav z mrtvých již neu
mírá, smrt nad ním již nepa
nuje. Neboť že zemřel, zemřel 
pro hřích jednou; že však žije, 
žije pro Boha.

Hymnus a verá jsou společné pro neděle 1 všední dny:

Hymnus
Ad régias Agni dapes, 

Stolis amicti cándidis,

Post transitům Maris Rubri, 
Christo canámus Principi: 

Divina cujus cáritas 
Sacrum propinat sánguinem, 
Almíque membra córporis 
Amor sacérdos immolat.

Sparsum cruórem postibus 
Vastátor horret Angelus: 
Fugítque divisum mare; 
Mergúntur hostes flúctibus.

Jam Pascha nostrum Chris
tus est,

K Beránka hodům králov
ským
bělostným rouchem oděni, 
když Rudé moře přešli jsme, 
zpívejme Kristu, Knížeti!

Jehož láska, božsky žhavá, 
pít dává nám svou svatou 
Krev;
a údy Těla slavného 
nám obětuje Láska-kněz.

Déšť čerstvé krve na prahu 
zahání Zhoubce Anděla; 
hle, moře rozstupuje se 
a nepřátelé tonou v něm.

Beránkem naším Kristus 
jest,
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Paschális idem víctima,
Et pura puris méntibus 
Sinceritátis ázyma.

0 vera caeli víctima, 
Subjécta cui sunt tártara, 
Soluta mortis vincula, 
Recépta vitae práemia.

Victor, subáctis inferis, 
Tropháea Christus éxplicat; 
Caelóque apérto, subditum 
Regem tenebrárum trahit.

Ut sis perénne méntibus 
Paschále, Jesu, gáudium,
A morte dira criminum 
Vitae renátos líbera.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mortuis 
Surréxit, ac Paráclito,
In sempitérna sáecula. Amen.

y. Mane nobíscum, Dómine, 
alleluja, fy. Quóniam advespe
ráscit, alleluja.

i velkonoční Obětí; 
a čistým myslím čistou též 
Zákona přesnou obětí.

Ó nebes pravá Oběti, 
jíž pekla kníže podroben, 
s níž spadly smrti okovy - 
a vrchol slávy dosažen!

Vítěz, tmu pekel rozdrtiv, 
praporce slávy rozvinul 
a jasné nebe otevřev, 
tmy krále vleče v řetězích.

Všem srdcím věčně, Ježíši, 
bud velkonoční radostí.
Od hrozné smrti hříšníků 
ochraň nás, k žití zrozené.

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu Utěšiteli 
bud chvála všechen věků věk. 
Amen.
y. Zůstaň s námi, Pane, ale
luja. fy. Neboť se připozdívá, 
aleluja.

Následuje příslušná antlfona k Magnificat.

Magnificat. Lk. 1,46-55. Mag
nificat * ánima mea Dómi
num; Et exsultávit spíritus 
meus * in Deo Salvátore meo, 
Quia respéxit humilitátem an
cillae suae: * ecce enim ex hoc 
beátam me dicent omnes ge
nerationes,
Quia fecit mihi magna qui po
tens est, * et sanctum nomen 
ejus,
Et misericórdia ejus a progé- 
nie in progénies, * timéntibus 
eum.
Fecit poténtiam brácchio suo;

Magnificat. Lk. 1, 46-55. Ve
lebí * duše má Hospodina;
A duch můj plesá * v Bohu, 
Spasiteli mém.
Že shlédl na ponížení své slu
žebnice, * neboť mne od této 
chvíle budou blahoslaviti vše
chna pokolení;
Neboť mi učinil veliké věci 
ten, jenž jest mocný * a je
hož jméno jest svaté; 
jehož milosrdenství trvá od 
pokolení do pokolení * těm, 
kteří se ho bojí.
Svým ramenem učinil mocné
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* dispérsit supérbos. mente 
cordis sui.
Deposuit poténtes de sede, * 
et exaltávit húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis, * et 
divites dimisit inánes, 
Suscépit Israel servum suum,
* recordatus misericórdiae 
suae,
Sicut locútus est ad patres 
nostros, * erga Abraham et 
semen ejus in sáecula.
Glória Patri.

věci, * rozptýlil pyšně v srd
cích svých smýšlející.
Mocné sesadil s trůnu * a po
výšil ponížené.
Lačné naplnil dobrými věcmi
* a bohaté propustil prázdné, 
Ujal se Izraele, svého služeb
níka, * pamětliv svého milo
srdenství,
jak byl mluvil našim otcům;
* Abrahamovi a jeho potom
stvu na věky.
Sláva Otci.

Opakuje se celá antifona. Nemodlime-ll se preces, následuje Dóminus 
vobíscum a modlitba dne.

Preces.
Modlíme se je ve vSední dny v adventč, v postě (od Popeleční středy), 
v době Utrpení, o kvatembrech a vigiliích, mimo vigilii vánoční, Zjevení, 
Nanebevstoupení a mimo kvatembr svatodušní.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster (dicitur a solo Heb- 
domadario totum clara voce, usque 
ad)

y. E t ne nos indúcas in ten
tatiónem. fy. Sed líbera nos a 
malo.
y. Ego dixi: Dómine, miseré
re mei. fy. Sana ánimam me
am, quia peccávi tibi.

y. Convértere, Dómine, ús- 
quequo? fy Et deprecábilis 
esto super servos tuos, 
y . Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos. fy Quemád
modum sperávimus in te. 
y . Sacerdotes tui induántur

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Otče náš... (hebdomadář se celý 
hlasitě modli až k)

y. A neuvod nás v pokušení, 
fy Ale zbav nás od zlého.

y. Pravím: Pane, smiluj se 
nade mnou. fy. Uzdrav mou 
duši, neboť jsem zhřešil před 
tebou.
y. Obrať se opět k nám, Pa
nel fy. A bud opět milostiv 
svým služebníkům, 
y. Sestup na nás tvé milosr
denství. fy. Jak v tebe doufá
me.
y. Tvoji kněží nechť se oblé-
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justítiam. Iji. E t sancti tui ex- 
súltent.
y. Orémus pro beatissimo pa
pa nostro N. íji. Dóminus con- 
sérvet eum, et vivificet eum, 
et beátum faciat eum in ter
ra, et non tradat eum in áni
mam inimicórum ejus, 
y. Orémus pro Antistite nos
tro N. Iji. Stet et pascat in for- 
titúdine tua, Dómine, in sub- 
limáte nóminis tui.

kají ve spravedlnost. Jý. A tvo
ji svatí nechť se radují, 
y. Modleme se za svého nej
vyššího Pastýře N. Iý. Hospo
din ho ochraňuj, živého za
chovej i šťastným ho učiň na 
zemi a nevydávej ho v ruce 
jeho nepřátel.
y. Modleme se též za svého 
biskupa N. lý. Nechť pevně 
stojí a tvé stádce pase ve tvé 
síle a vznešenosti tvého jmé
na, Pane.

V Římě se předcházející verš vynechává; jinde se za N vkládá jméno 
diecésnlho biskupa. Je-li papežský či biskupský stolec neobsazený, 
příslušné verše se vynechávají.

y. Dómine, salvum fac regem. 
Iji. E t exáudi nos in die, qua 
invocavérimus te. 
y. Salvum fac pópulumtuum, 
Dómine, et bénedic hereditáti 
tuae. lý. E t rege eos, et extolle 
illos usque in aetérnum, 
y. Meménto Congregatiónis 
tuae. 1$. Quam possedisti ab 
initio.
y. Fiat pax in virtúte tua. 1$. 
Et abundántiain túrribus tuis, 
y. Orémus pro benefactóribus 
nostris. Fft. Retribúere, digná
re, Dómine, ómnibus nobis bo
na faciéntibus propter nomen 
tuum vitam aetérnam. Amen, 
y. Orémus pro fidélibus de
functis. Iji. Réquiem aetérnam 
dona eis, Dómine, et lux per
pétua lúceat eis. 
y. Requiéscant in pace.
1$. Amen.
ý. Pro frátribus nostris ab-

y. Spasiž, Pane, krále. lý. A 
vyslyš nás v den, v němž tě 
vzýváme.
y. Spasiž svůj lid, Pane, a 
žehnej svému dědictví, lý. 
Kraluj mu a vyvyšuj jej na 
věky.
y. Bud pamětliv své družiny. 
I{i. Která je tvou od počátku.

y. Bud pokoj ve tvých zdech. 
1$. A hojnost ve tvých domech, 
y . Modleme se za své dobro
dince. Iý. Pane, rač odplatiti 
všem, kteří nám z lásky k to
bě dobře činí, životem věč
ným. Amen.
y. Modleme se za věrné ze
mřelé. íj>. Věčné odpočinutí 
dejž jim, Pane, a světlo věč
né ať jim svítí, 
y . Ať odpočívají v pokojil 
1$. Amen.
y. Za naše nepřítomné brat-
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séntibus. íji. Salvos fac servos 
tuos, Deus meus, sperantes in 
te.
y. Pro afflictis et captivis. R. 
Líbera eos, Deus Israel, ex 
ómnibus tribulationibus suis, 
y. Mitte eis, Dómine, auxíli
um de sancto. íji. E t de Sion 
tuére eos.
y . Dómine, Deus virtútum, 
convérte nos. íji. E t osténde 
faciem tuam, et salvi érimus, 
y . Exsúrge, Christe, adjuva 
nos. Ij>. E t líbera nos propter 
nomen tuum.
y. Dómine, exáudi oratiónem 
meam. íji. E t clamor meus ad 
te Véniat.

ry. íji. Spasiž, Bože můj, své 
služebníky, doufající v tebe.

y. Za utlačované a uvězněné. 
Iji. Vysvoboď je, Bože Izraele, 
ze všech jejich běd. 
y. Sešli jim, Pane, pomoc ze 
svatyně. Iji. A se Sionu je o- 
chraňuj.
y. Hospodine, Bože zástupů, 
obrať nás. Iji. Ukaž nám svou 
tvář a budeme zachráněni, 
y. Povstaň, Kriste, a pomoz 
nám. Iji. A spas nás pro své 
jméno.
y. Pane, vyslyš modlitbu mou. 
Iji. A volání mé k tobě přijď.

Následuje Dóminus vobíscum s příslušnou modlitbou; po případě s ostat
ními připomínkami.

Suffragium:
Modlíme se vždy, kdykoli není aspoň připomínán nějaký duplex-svátek 
anebo den oktávy. Suffrágium se nemodlíme též v době adventní a 
utrpení a o vigilii Všech svatých.

Ant. Beáta Dei Génitrix Vir
go María, Sanctíque omnes in- 
tercédant pro nobis ad Dómi
num.
y. Miriflcávit Dóminus San
ctos suos. íji. E t exaudívit eos 
clamántes ad se.
Orémus. A cunctis nos, quáe- 
sumus. Dómine, mentis et cór
poris defénde periculis: et, in- 
tercedénte beáta et gloriosa 
semper Vírgine Dei Genitrice 
María, cum beáto Joseph, be- 
átis Apóstolis tuis Petro et 
Paulo, atque beáto N. et óm-

Ant. Blahoslavená Boží Ro
dičko, Panno Maria a všichni 
svatí, orodujte za nás u Pána.

y. Podivuhodně oslavil Pán 
své svaté.íji. Vyslyšel je, když 
k němu volali.
Modleme se. Prosíme, Pane, 
ochraňuj nás ode všech nebez
pečí duše i těla a na přímluvu 
blahoslavené a přeslavné vždy 
Panny, Rodičky Boží Marie, 
se svatým Josefem, se svatý
mi apoštoly Petrem a Pav
lem, jakož i se sv. N. a všemi
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nibus Sanctis, salútem nobis 
tribue benignus et pacem; ut, 
destrúctis adversitátibus et 
erroribus univérsis, Ecclésia 
tua secúra tibi sérviat Uber
tate. Per eúmdem Dóminum, 
fy. Amen.

svatými, uděl nám dobrotivě 
spásu a mír, aby ti tvoje Cír
kev mohla po zničení proti
venství a bludů sloužiti s bez
pečnou svobodou. Skrze téhož 
Pána. fy. Amen.

Misto N položíme jméno patrona kostela, není-li již v modlitbě jmenován, 
Je-li jim Anděl nebo sv. Jan Křtitel, jmenujeme jej před sv. Josefem. 
Při offlclu P. M. v sobotu a o vigilii mariánského svátku poöíná suffra
gium ihned slovy Sancti omnes.
Od Bílé neděle do Nanebevstoupení Páně modlíme se místo předcháze
jícího suffragium De cruce:
Ant. Crucifíxus surréxit a mor
tuis, et redémit nos, allelúja, 
allelúja.
y. Dícite in nationibus, alle
lúja. fy. Quia Dóminus regná- 
vit a ligno, allelúja.
Orémus. Deus, qui pro nobis 
Fílium tuum Crucis patibu
lum subire voluisti, ut inimíci 
a nobis expélleres potestátem: 
concéde nobis, fámulis tuis, ut 
resurrectionis grátiam conse
quamur. Per eúmdem Dómi
num. Iji. Amen.
Po poslední modlitbě se pfldáví:
y. Dóminus vobíscum, 
fy. Et cum spíritu tuo. 
y. Benedicámus Dómino, 
fy. Deo grátias, 
y. Fidélium ánimae per mise
ricórdiam Dei requiéscant in 
pace. fy. Amen.

Ant. Ukřižovaný vstal z mrt
vých a vykoupil nás, aleluja, 
aleluja.
y . Zvěstujte národům, alelu
ja. fy. Že Pán na kříži kraluje, 
aleluja.
Modleme se: Bože, jenž jsi 
chtěl, aby pro nás tvůj Syn 
podstoupil muka kříže a tak 
zlomil moc nepřítele nad ná
mi, uděl nám, svým služební
kům, abychom dosáhli milo
sti vzkříšení, skrze téhož Pána. 
fy. Amen.

y. Pán s vámi. 
fy. I s duchem tvým. 
y. Dobrořečme Pánu. 
fy. Bohu díky. 
y. Duše věrných zemřelých 
pro milosrdenství Boží odpo
čiňte v pokoji, fy. Amen.

Následuje-li bezprostředně po nešporách doplněk, říká se po Fidélium 
ánimae ihned Jube, domne, benedicere; jestliže doplněk nenásleduje, kon
číme nešpory tichým Pater noster.
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DOPLNĚK

Nepočíná jako jiné hodinky Pater 
o požehnáni:

y . Jube, domne, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam et fi
nem perféctum concédat no
bis Dóminus omnípotens. 1$. 
Amen.
1. Petr. 5, 8-9. Fratres: Sóbrii 
estóte, et Vigiláte: quia ad- 
versárius vester diábolus tam
quam leo rúgiens círcuit, qua- 
rens quem dévoret: cui resisti
te fortes in fide. Tu autem, 
Dómine, miserére nobis.
1$. Deo grátias, 
ý . Adjutórium nostrum in nó
mine Dómini. 1$. Qui fecit cae
lum et terram.
Pater noster (totum secreto)

Confiteor Deo omnipoténti, 
beátae Maríae semper Virgi
ni, beáto Michaéli Archánge- 
lo, beáto Joánni Baptistae, 
sanctis Apóstolis Petro et Pau
lo, ómnibus Sanctis, et vobis, 
fratres, quia peccávi nimis co- 
gitatióne, verbo et ópere: mea 
culpa, mea culpa, mea maxi
ma culpa. Ideo precor beátam 
Maríam semper Vírginem, be
átum Michaélem Archánge- 
lum, beátum Joánnem Bap
tistam, sanctos Apostolos Pet
rum et Paulum, omnes San-

noster a Are, nýbrž Ihned prosbou

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnání. Pokojnou noc a 
svatou smrt uděliž nám vše
mohoucí Hospodin. lý. Amen.

1. Petr 5, 8-9. Bratřil Budte 
střízliví a bděte, neboť pro
tivník váš, dábel, obchází ja
ko lev řvoucí hledaje, koho by 
pohltil. Odpírejte mu, stateč
ní ve víře. Ťy pak, Pane, smi
luj se nad námi.
Pfi. Bohu díky. 
ý. Pomoc naše ve jménu Pá
ně. 1$. Který učinil nebe i ze
mi.
Otče náš (celý potichu)
Pak následuje vyznáni:
Vyznávám se Bohu všemo
houcímu, blahoslavené Marii, 
vždy Panně, svatému Micha
eli Archandělu, svatému Ja
nu Křtiteli, svatým apošto
lům Petru a Pavlu, všem sva
tým a vám, bratři, že jsem 
mnoho zhřešil myšlením, řečí 
a skutky: má vina, má vina, 
má největší vina. Proto pro
sím blahoslavenou Marii, vždy 
Pannu,svatéhoMichaelaArch- 
anděla, svatého Jana Křtite
le, svaté apoštoly Petra a Pav
la, všecky svaté a vás, bratři,
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ctos, et vos, fratres, oráre pro modlete se za mne k Pánu Bo-
me ad Hóminum Deum nos- hu našemu.
trum.
Chór odpovídá:
Misereátur tui omnípotens Smiluj se nad tebou všemo- 
Deus, et, dimissis peccátis tu- houcí Bůh a po odpuštění 
is, perdúcat te ad vitam ae- tvých hříchů doved tě do ži- 
témam. Iý. Amen. vota věěného. fji. Amen.
Při opakováni vyznáni říká se misto vobis (vos), fratres, libi (te), paler. 
Po vyznáni říká hebdomadarius:
Misereátur vestri omnípotens Smiluj se nad vámi všemo- 
Deus, et dimissis peccátis ves- houcí Bůh a po odpuštění va- 
tris, perdúcat vos ad vitam šich hříchů doved vás do ži- 
aetémam. R. Amen. vota věěného. R. Amen.
Indulgéntiam, absolutiónem, Prominutí, rozhřešení a od
ět remissiónem peccatórum puštění našich hříchů nechť 
nostrórum tribuat nobis om- nám udělí všemohoucí a mi- 
nípotens et miséricors Dómi- losrdný Hospodin. íý. Amen. 
nus. Iý. Amen.
Při soukromé modlltbé božského Officia modlíme se vyznáni jen jednou. 
V Misereatur se říká nostri a v Induljentiam nostrorum.
Po vyznáni se modlíme:
f .  Convértenos,Deus,salutá- y . Obrať nás k sobě, Bože, 
ris noster. Iý. E t avérte iram spáso naše. íý. A odvrať od 
tuam a nobis. nás svůj hněv.
y. Deus, inadjutóriummeum y. Bože, ku pomoci mi při- 
inténde. íji. Dómine, ad adju- spěj.íý. Pane, pomáhat mi po- 
vándum me festína. spěš.
Gloria Patri. Sicut erat. Alle- Sláva Otci. Jakož bylo. Alelu- 
lúja, vel Laus tibi, Dómine. ja nebo Chvála tobě, Pane.
Následuje antlfona se třemi příslušnými žalmy; po opakované (všemi) 
anttfoně se modlíme:

Hymnus (ze Školy sv. ítehoře).
Te lucis ante těrminum, 

Rerum Creátor, póscimus, 
Ut pro tua cleméntia 
Sis praesul et custódi.a.

Procul recédant sómnia, 
E t nóctium phantásmata;

Než ěervánky se rozplynou, 
Tě, Stvořiteli, prosíme, 
bys pro své milosrdenství 
byl vládcem nám a ochranou.

Nechť zmizí v dáli přeludy 
a noční mysli mámení.
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Hostémque nostrum compri
me,
Ne polluantur córpora.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne saeculum. 
Amen.

Ty protivníka potlačuj, 
ať chráněni jsme poskvrny.

To dejž nám, Otče laskavý 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

K hymnu se pojí kapltulum a responsorium:
Jer. 14, 9. Tu autem in nobis 
es, Dómine, et nomen sanctum 
tuum invocátum est super 
nos: ne derelinquas nos, Dó
mine, Deus noster, 
lý. In manus tuas, Dómine, * 
Comméndo spíritum meum. 
In manus... y. Redemisti nos, 
Dómine, Deus veritátis. Com
méndo...
Glória Patri. In manus... 
f .  Custódi nos, Dómine, ut 
pupillam óculi. íji. Sub umbra 
allárum tuárum protege nos.

Jer. 14, 9. Ty pak jsi mezi ná
mi, Pane, a tvé svaté jméno 
je nad námi vzýváno. Neo
pouštěj nás, Pane Bože náš!

Iji. V ruce tvé, Pane, * Porou
čím ducha svého. V ruce... y. 
Vykoupil jsi nás, Pane, Bože 
pravdy. Poroučím...

Sláva Otci. V ruce... 
y. Chraň nás, Pane, jako zří
telnici oka. íji. Ve stínu svých 
perutí nás ostříhej.

Od soboty před nedělí Smrtelnou d
řfi. In manus tuas, Dómine, * 
Comméndo spíritum meum. 
In manus, f .  Redemisti nos, 
Dómine, Deus veritátis. Com
méndo...
In manus tuas, Dómine. 
Comméndo spíritum meum, 
y. Custódi nos, Dómine, ut 
pupillam óculi. 1$. Sub umbra 
alárum tuárum protege nos.

i středy Svatého týdne se modlíme:
lý. V ruce tvé, Pane, * Porou
čím ducha svého. V ruce... 
y. Vykoupil jsi nás, Pane, Bo
že pravdy. Poroučím...

V ruce tvé, Pane.
Poroučím ducha svého, 
y. Chraň nás, Pane, jako zří
telnici oka. íj>. Ve stínu svých 
perutí nás ostříhej.

Od soboty před Bílou neděli do pátku svatodušního týdne se modlíme:
Iji. In manus tuas, Dómine, íji. V ruce tvé, Pane, porou- 
Comméndo spíritum meum, * čím ducha svého, * Aleluja, 
Alleluja, allelúja. In manus, aleluja. V ruce tvé... y. Vy-
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y. Redemisti nos, Dómine, koupil jsi nás, Pane, Bože 
Deus veritátis. Allelúja, alle- pravdy. Aleluja, aleluja, 
lúja.
Gloria Patri. In manus... Sláva Otci. V ruce... 
y. Custódi nos, Dómine, ut y. Chraň nás, Pane, jako zří- 
pupíllam óculi, allelúja. íji. telnici oka, aleluja. íji. Ve stí- 
Sub umbra alárum tuárum nu svých perutí nás ostříhej, 
prótege nos, alleluja. aleluja.

Následuje Canticum Simeonis (chvalozpěv Simeonův):
Ant. Salva nos...
Lk. 2, 29-32. Nunc dimíttis 
servum tuum, Dómine, * se
cúndum verbum tuum in pace. 
Quia vidérunt óculi mei * sa
lútem tuam,
Quam parásti * ante fáciem 
ómnium populórum,
Lumen ad revelatiónem gén
tium * et glóriam plebis tuae 
Israel.
Glória Patri.
Ant. Salva nos, Dómine, vigi
lantes, custódi nos dormién- 
tes; ut vigilémus cum Christo, 
et requiescamus in pace.

Ant. Ochraňuj nás...
Lk. 2, 29-32. Nyní propouštíš, 
Pane, služebníka svého * po
dle slova svého v pokoji; 
neboť viděly mé oči * tvoje 
spasení,
které jsi připravil * před tvá
ří všech národů;
Světlo k osvícení pohanů * a 
k slávě svého vyvoleného lidu.

Sláva Otci.
Ant. Ochraňuj nás, Pane, bdí
cí, ostříhej nás spící, abychom 
bděli s Kristem a odpočívali 
v pokoji.

V době velikonoční připojujeme jeátě Aleluja.

Preces.
Následující modlitby se nemodlíme, byl-li aspoň připomínán nějaký 
duplex-svátek nebo některý den oktávy. Modlíme se je však vždy v kle
če tenkrát, když byly preces v nešporách.

Kýrie, eléison. Pane, smiluj se nad námi.
Christe, eléison. Kriste, smiluj se nad námi.
Kýrie, eléison. Pane, smiluj se nad námi.
Pater noster (secreto usque ad) Otče náš (potichu až k) 
y. E t ne nos indúcas in ten- f .  A neuvoď nás v pokušení, 
tatiónem. 1$. Sed líbera nos a Iji. Ale zbav nás od zlého, 
málo.
Credo in Deum (secreto usque ad) Věřím V Boha (potichu až k)



74 Řád k doplňku

y. Carnis resurrectiónem. 1$. 
Vitam aetérnam. Amen, 
y . ' Benedíctus es, Dómine, 
Deus patrum nostrórum. Iji. 
E t laudabilis et gloriosus in 
saecula.
y . Benedicámus Patrem et Fí
lium cum sancto Spíritu. íji. 
Laudémus, et superexaltémus 
eum in sáecula. 
f .  Benedíctus es, Dómine, in 
firmaménto caeli. lý. Et lau
dabilis, et gloriósus, et super- 
exaltátus in sáecula. 
y . Benedícat et custódiat nos 
omnípotens et miséricors Dó
minus. 1$. Amen, 
y . Dignáre, Dómine, nocte 
ista. 1$.- Sine peccáto nos cu
stodíre.
y . Miserére nostri, Dómine. 
I|i. Miserére nostri, 
y . Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos. lý. Quemád
modum sperávimus in te. 
y . Dómine, exáudi oratiónem 
meam, Et clamor meus ad 
te Véniat.

y. Těla vzkříšení. 1$. A život 
věčný. Amen.
y. Požehnaný jsi, Pane, Bože 
našich otců. íji. Chvályhodný 
a slavný na věky.

y. Dobrořečme Otci i Synu i 
Duchu svatému. Iji. Chvalme1 
a vyvyšujme jej na věky.

y. Požehnaný jsi, Pane, na 
obloze nebeské. Iji. Chvály
hodný, slavný a vyvýšený na 
věky.
y. Požehnej a ochraňuj nás 
všemohoucí a milosrdný Hos
podin. Iji. Amen. 
y. Bač nás, Pane, této noci. 
Í}i. Uchrániti hříchu.

y. Smiluj se nad námi, Pane. 
lý. Smiluj se nad námi. 
y . Staniž se s námi tvé milo
srdenství, Pane. IJ. Jakož dou
fáme v tebe.
y. Pane, vyslyš modlitbu mou. 
íji. A volání mé k tobě přijd.

Nemáme-li se modliti preces, Ihned po antifonö k Nunc dimittis následuje:
y. Dóminus vobíscum. R. E t y. Pán s vámi. fji. I s duchem 
cum spiritu tuo. tvým.
Orémus. Visita, Quáesumus, Modleme se: Navštiv, prosí- 
Dómine, habitatiónem istam, me, Pane, tento příbytek a da- 
et omnes insídias inimíci ab leko od něho odvrať všechny 
ea longe repélle: Angeli tui úklady nepřítele; nechť vněm 
sancti hábitent in ea, qui nos přebývají tvoji svatí andělé a 
in páce custódiánt; et bene- nás chrání v pokoji. Tvé pak 
díctio tua sit super nos sem- požehnání zůstávej nad námi 
per. Per Dóminum. 1$. Amen. vždycky. Skrze... íji. Amen.
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Po modlitbě se přidává:
y. Dóminus vobíscum, 
fy E t cum spiritu tuo. 
y. Benedicámus Domino, 
fy Deo grátias.
Bened. Benedícat et custódiat 
nos omnípotens et miséricors 
Dóminus, Pater, et Fílius, et 
Spiritus Sanctus, fy Amen.

y. Pán s vámi.
I|. I s  duchem tvým. 
y. Dobrořečme Pánu. 
fy Bohu díky.
Požehnání. Požehnej a ostří
hej nás všemohoucí a milosrd
ný Hospodin, Otec, Syn a 
Duch svatý, fy Amen.
>na. Pak končíme doplněk:
y. Pomoc Boží zůstávej vždy
cky s námi. fy Amen.

Následuje příslušná mariánská antifona. Fak končíme doplněk:
y. Divinum auxílium máneat 
semper nobíscum, fy Amen.
Nyní se pomodlíme potichu Pater noster, Ave a Credo.
Připojujeme-li po doplňku ihned jitřní, modlíme se tyto tiché modlitby 
dvakrát.
Takto se modlíme doplněk po celý rok, mimo doby od Zeleného Čtvrtku 
do soboty následujícího týdne a mimo památku Dušiček. (Viz Proprium 
de témpore.)

M ARIÁN SK É ANTIFO NY.
Nenásleduje-li bezprostředné po hodinkách mše svatá, ukončujeme jimi 
vždy modlitbu. V chóru se je modlíme vždy, když příslušnou část hodi
nek končíme a odcházíme z chóru.
Při soukromé modlitbě breviáře modlíme se tyto antifony jen po chvá
lách a doplňku.
Od adventu do Hromnic včetně se modlíme:
Alma Redemptoris Mater, 
quae pérvia caeli,
Porta manes, et stella maris, 
succúrre cadénti,
Súrgere qui curat, pópulo: tu 
quae genuisti,
Natúra miránte, tuum sanc
tum Genitórem,
Virgo prius ac postérius, Gab- 
riélis ab ore

Sumens illud Ave, peccatórun 
miserére.

V ad ven tě se modlíme:
y. Ángelus Dómini nuntiávit

Slavná tys Ježíše Máť, jež 
schůdná jsi do nebes brána, 
na moři Hvězdou Tě zvou, ó, 
popřej své pomoci lidu, 
který chce povstati z vin; ó 
Ty, kterés porodit mohla 
celé přírodě v žas svatého Ro
diče svého;
před zrodem, po zrodu Pan
na, již pozdravil Gabriel an
děl.
Přijavši pozdravu hlas, nad 
hříšným světem se smiluj.

y. Anděl Páně zvěstoval Pan-
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Maríae. ífc. E t concépit de Spi
ritu Sancto.
Orémus. Grátiam tuam, quáe- 
sumus, Dómine, méntibus nos
tris infúnde: ut qui, Angelo 
nuntiánte, Christi Fílii tui in
carnationem cognóvimus; per 
passiónem ejus et crucem, ad 
resurrectionis glóriam perdu- 
cámur.Per eúmdem Christum, 
Dóminum nostrum.
Iji. Amen.

ně Marii, ty. A počala z Ducha 
svatého.
Modleme se. Milost svou, pro
síme, Pane, rač v mysli naše 
vliti, abychom, kteří jsme an
dělským zvěstováním vtělení 
Krista, Syna tvého, poznali, 
jeho umučením a křížem k 
slavnému vzkříšení přivedeni 
byli. Skrze téhož Krista, Pá
na našeho.
Iý. Amen.

Od prvních vánočních nešpor se modlíme:
y. Post partum, Virgo, invio- 
láta permansisti. Ijl. Dei Gé
nitrix, intercéde pro nobis. 
Orémus. Deus, qui salútis ae
térnae, beátae Maríae virgini
táte fecúnda, humáno géneri 
práemia praestitisti: tribue, 
quáesumus; ut ipsam pro no
bis intercédere sentiámus, per 
quam merúimus auctorem vi
tae suscipere, Dóminum nos
trum Jesum Christum, Filium 
tuum. í}i. Amen.

y. Po porodu jsi, Panno, zů
stala neporušená. Iji. Rodičko 
Boží, přimlouvej se za nás. 
Modleme se. Bože, jenž jsi dal 
plodným panenstvím blaho
slavené Marie lidskému poko
lení dary věčné spásy, uděl, 
prosíme, abychom pocítili, že 
se za nás přimlouvá ta, skrze 
niž jsme zasloužili přijmouti 
Původce života, Pána našeho 
Ježíše Krista, tvého Syna.
Iý. Amen.

Od Hromnic do středy Svatého týdne včetně se modlíme:
Ave, Regína caelórum,
Ave, Dómina Angelórum: 
Salve, radix, salve, porta,

Ex qua mundo lux est orta: 
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde décora,
E t pro nobis Christum exóra.

y. Dignáre me laudáre te,Vir-

Zdráva bud, Královno nebe! 
Svou Paní anděl zve tebel 
Zdráva buď, Matičko, zdráva 
buď, bráno,
z níž světu Světlo jest dánol 
Jásej, Panno, nad vše jasná, 
nade všecky ty jsi krásná, 
zdrávas, jež v svém jasu krá
číš,
u Krista prositi račiž! 
y. Dovol mi chváliti tebe, pře-
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go sacráta. íji. Da mihi virtú
tem contra hostes tuos. 
Orémus. Concéde, miséricors 
Deus, fraglitáti nostrae prae
sídium: ut, qui sanctae Dei 
Genitrícis memoriam ágimus; 
intercessionis ejus auxilio, a 
nostris iniquitátibus resurgá- 
mus. Per eúmdem Christum, 
Dóminum nostrum. Ijr. Amen.

svatá Panno. Pf>. Proti svým 
odpůrcům uděl mi sílu. 
Modleme se: Uděl nám, milo
srdný Bože, ochranu v naší 
křehkosti, abychom, slavíce 
památku svaté Boží Rodičky, 
pomocí její přímluvy povstali 
ze svých nepravostí. Skrze té
hož Krista, Pána našeho. íji. 
Amen.

Od velikonoc do deváté v sobotu před svátkem nejsv. Trojice se modlíme:
Regína caeli, laetáre, allelúja;

Quia quem meruisti portáre, 
allelúja,
Resurréxit, sicut dixit, alle
lúja;
Ora pro nobis Deum, allelúja. 
y. Gaude et laetáre, Virgo Ma
ría, allelúja. Jý. Quia surréxit 
Dóminus vere, allelúja.

Orémus. Deus, qui per resur
rectiónem Fílii tui, Dómini 
nostri Jesu Christi, mundum 
laetificáre dignátus es; prae
sta, quáesumus; ut per ejus 
Genitricem Vírginem Maríam, 
perpétuae capiámus gáudia vi
tae. Per eúmdem Christum, 
Dóminum nostrum. Iji. Amen.

Raduj se, Královno nebe, ale
luja,
za Matku jenž zvolil tebe, ale
luja,
vzkříšení slavil, jakož byl pra
vil, aleluja.
Pros za nás Boha, aleluja, 
y. Raduj se a vesel, Panno 
Maria, aleluja, lý. Nebot Pán 
vpravdě vstal z mrtvých, ale
luja.
Modleme se: Bože, jenž jsi 
zmrtvýchvstáním svého Sy
na, našeho Pána Ježíše Kris
ta, svět potěšiti ráčil, dej nám, 
prosíme, abychom skrze jeho 
Rodičku, Pannu Marii, dosáh
li radostí věčného života. Skr
ze téhož Krista, Pána našeho, 
íji. Amen.

Od svátku nejsv. Trojice do deváté v sobotu před 1. nedělí adventní 
se modlíme:

Salvě, Regína, Mater miseri- Zdrávas, Královno, Matko mi- 
córdiae; vita, dulcédo et spes losrdenství, živote, sladkosti 
nostra, salve. Ad te clamá- a naděje naše, bud zdráva! 
mus éxsules fílii Hevae. Ad te K tobě voláme vyhnaní syno- 
suspirámus geméntes et flen- vé Evy, k tobě vzdycháme,
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tes in hác lacrimárum valle. 
Eja, ergo, advocáta nostra, il
los tuos misericórdes oculos ad 
nos convérte. Et Jesum, bene
dictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostén
de. 0  clemens, o pia, o dulcis 
Virgo María.
y . Ora pro nobis, sancta Dei 
Génitrix. íji. Ut digni efficiá
mur promissiónibus Christi.

Orémus. Omnípotens, sempi
térne Deus, qui gloriósae Vír
ginis Matris Maríae corpus et 
ánimam, ut dignum Fílii tui 
habitáculum éffici mererétur, 
Spíritu Sancto cooperánte, 
praeparásti: da, ut cujus com
mem oratióne laetámur; ejus 
pia intercessióne, ab instánti- 
bus malis, et a morte perpé
tua liberémur. Per eúmdem 
Christum, Dóminum nostrum. 
1$. Amen.

lkajíce a plačíce v tomto slza
vém údolí. I protož, Orodov- 
nice naše, obrat k nám své mi
losrdné oči a Ježíše, požehna
ný Plod života tvého, nám po 
tomto putování ukaž. Ó mi
lostivá, ó přívětivá, ó přeslad- 
ká Panno Maria! 
y. Oroduj za nás, svatá Boží 
Rodičko. IJ. Abychom hodni 
učiněni byli zaslíbení Kristo
vých!
Modleme se: Všemohoucí,věč
ný Bože, jenž jsi tělo a duši 
přeslavné Panny a Matky Ma
rie spolupůsobením Ducha 
svatého tak připravil, aby za
sloužila státi se důstojným 
příbytkem tvého Syna; dej, 
abychom, radujíce se z její pa
mátky, byli její milostivou 
přímluvou vysvobozeni ode 
všeho nastávajícího zla i od 
smrti věčné. Skrze téhož Kris
ta, Pána našeho. Jji. Amen.

Po mariánské antlfoně ukončujeme hodinky veršem:
y. Divinum auxílium máneat y . Pomoc Boží zůstávej vždy- 
semper nobíscum. Iý. Amen. cky s námi. lý. Amen.

PO BOŽSKÉM OFFICIU

modlíme se kleče následující modlitbu. Papež Lev X. udělil na ni odpust
ky všech chyb (a trestů, jež za ně zasloužíme), jichž jsme se z lidské 
křehkosti dopustili při modlitbě:

Sacrosánctae et individuae Přesvaté a nerozdílné Trojici, 
Trinitáti, crucifixi Dómini ukřižovanému člověčenství
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nostri Jesu Christi humanitá- 
ti, beatissimae et gloriosissi
mae sempérque Vírginis Ma
ríae fecúndae integritáti, et 
omnium Sanctórum universi
tati sit sempitérna laus, ho
nor, virtus et glória ab omni 
creatura, nobísque remíssio 
ómnium peccatórum, per in
finita sáecula saeculórum, 
íji. Amen.
y. Beáta víscera Maríae Vír
ginis, quae portavérunt aetér- 
ni Patris Fílium. 
í$. E t beáta úbera, quae lacta- 
vérunt Christum Dóminum.
A potichu se modlíme Pater noster <

našeho Pána Ježíše Krista, 
plodné neporušenosti přesva
té a přeslavné vždy Panny Ma
rie a sboru všech svatých bu
diž neustálá chvála, čest, ve
lebení a sláva ode všeho stvo
ření; nám pak odpuštěni všech 
hříchů na věky věků.
Iý. Amen.

y. Požehnané lůno Panny Ma
rie, které nosilo Syna věčného 
Otce.
Iý. A požehnané prsy, které 
kojily Krista Pána.
Ave Maria,



NEDĚLE

Aleluja! ‚‚Toto jest den, její učinil 
Pán!“ (Ž. 117.)

Neděle jest zasvěceDa nejsvětější Trojici. Vzpomínáme stvoření světa 
Otcem, vykoupení Synem a posvěcení Duchem svatým.
Velikou myšlenkou dne jest zmrtvýchvstání Páně - odtud se neděle 
nazývá též dnem Páně...

MATUTINUM - JITŘNÍ

Myšlenka: Buďme občany Království Božího! Toto vznešené určení nám 
zdůrazňuje Církev svatá Ihned na počátku týdne s připomínkou, že 
prvkem tohoto království je boj, údělem pro náš nenávist světa, koncem 
vítězství a jedinou zbrani bezmezná důvěra v Boha.
Vše jako v Rádu k jitřní, str. 15, mimo:
Invitatorium pro neděle po Zjevení (po 14. lednu) a po Duchu sv. (od 
28. září do 26. listopadu), které zní:

Invit. Adorémus Dóminum, * Invii. Klaňme se Pánu, * ne- 
Quóniam ipse fecit nos. boť nás stvořil.
Psalmus 94. Veníte, exsulté- Žalm 94. Pojdte, plesejme Pá- 
mus Domino (str. 15). nu, chválu (str. 15).

A pro neděle v době předpostní, které zní:
Invit. Accedámus in conspéc- Invit. Vstupme před tvář Pá- 
tum Domini, * E t cum cán- ně, * A písněmi chválu mu 
ticis exsultémus ei. vzdejme!
Tato slova pak v prvním díle ž. 04 vynecháváme a místo nich ihned 
opakujeme invitatorium: Accedámus...
Následující hymnus se modlíme o všech nedělích během roku 1 předpostí:

Hymnus (snad od sv. Řehoře Vel. † 604).
Primo die, quo Trinitas Den první, v němžto Trojice 

Beáta mundum cóndidit, svět přeblažená stvořila,
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Vel quo resúrgens Cónditor 
Nos, morte victa, líberat:

Pulsis procul torpóribus, 
Surgámus omnes ócius,
Et nocte quaeramus Deum, 
Prophéta sicut práecipit:

Nostras preces ut áudiat, 
Suámque dextram porrigat, 
Et expiátos sordibus 
Reddat polorum sedibus:

Ut, quique sacratissimo 
Hujus diéi témpore 
Horis quiétis psallimus 
Donis beátis muneret.

Jam nunc, patérna cláritas 
Te postulámus áffatim: 
Absint faces libidinis,
Et omnis actus noxius.

Ne foeda sit, vel lubrica 
Compágo nostri córporis,
Ob cujus ignes ignibus 
Avérnus urat ácrius.

Mundi Redémptor, quáesu- 
mus,
Tu probra nostra diluas; 
Nobísque largus commoda 
Vitae perénnis cónferas.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

neb den, v němž Tvůrce
z mrtvých vstal,
by zdolal smrt a dal nám žít,

nám pobídkou bud. Prchni 
sen
a všichni rychle vstávejme 
a Boha v noci hledejme, 
jak přikazují proroci.

By slyšel naše modlitby 
a podal nám svou pravici; 
by očistil nás od kalu 
a dal nám v nebi sídliti.

By každý v čase posvátném, 
jejž s sebou den sám přináší, 
zazpíval čistý žalmů zpěv 
a obdržel zaň věčný dar.

Náš Otče jasných hvězd, už 
ted
si vyprošujem na Tobě:
Znič plameny v nás nečisté 
a vše, zač by nás stihl trest.

Nechť tělo vyvaruje se 
všech citů zlých a nečistých; 
neb tyto ohně zostřují 
i žáry ohňů pekelných.

Ty Vykupitel světa jsi;
Ty naše srdce obmývej;
Ty dej nám ve své štědrosti 
kdys dary věčné v plnosti.

To uděl, Otče přemilý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
kraluješ věků na věky.
Amen.

Od 3. neděle po sv. Duchu do 27. září včetně:
Invit. Dóminum, qui fecit nos, Invit. Pánu, který nás učinil, 
* Veníte, adorémus. * Pojdme, klanějme se.
Psalmus 94. Veníte, exsulté- Žalm 94. Pojdte, plesejme Pá- 
mus Domino (str. 15). nu, chválu (str. 15).
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Hymnus (z 1 0 . stol.).
Nocte surgéntes vigilémus 

omneš,
Semper in psalmis meditémur, 
atque
Voce concórdi Dómino caná- 
mus
Dúlciter hymnos.

Ut pio Regi páriter canén- 
tes,
Cum suis Sanctis mereámur 
aulam
Ingredi caeli, simul et perén- 
nem
Dúcere vitam.

Praestet hoc nobis Déitas 
beáta
Patris, ac Nati, paritérque 
Sancti
Spíritus, cujus résonat per 
omnem
Glória mundum. Amen. I.

Za noci vstaňme, zbožnš 
bděme všichni, 
rozjímejme písně, které Pánu 
pějem,
jednotným srdcem, stejným 
tónem pějme 
přesladké hymny.

Abychom Králi, v dobrotě 
jenž vládne,
se sbory svatých svatě zpíva
jíce,
v dvoranu nebes zasloužili ve
jít
k věěnému světlu.

Dejž nám to hojně přebla- 
žené Božství
Otce i Syna i svatého Ducha, 
v němž celý vesmír rozechvěl 
se mocně
ozvěnou slávyl Amen.

Invitatoria a hymny pro ostatní doby nalezneme v Rádu k jitřní.

I. NOCTURNO - 1. NOČNÍ HLÍDKA 

P. A. Ant. Beátus vir. Během roku. Ant. Šťasten muž.
ZaČiná-11 žalm stejné jako antifona, neopakuje se již ta část, již antlfona 
obsahuje.
Aiv. Ant. Véniet ecce Rex. V adventi. Ant. Hle, přijde

Král.
T. P. Ant. Alleldja, * lapis re- V době velik. Ant. Aleluja, * 
volátus est, alleluja; ab óstio kámen jest odvalen, aleluja; 
monuménti, allelúja, allelúja. ode dveří hrobových, aleluja.
Pod touto jedinou antifonou se v době velikonoční recitují všechny tři 
žalmy.
žalmy se děli na verše, každý verš dále na dvě části, oddělené asterískem 
(hvězdičkou). Při chórové modlitbě je u hvězdičky pomlka.
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Žalm 1: Dvě cesty.
Myšlenka: Žalm ukazuje dva tábory: Město Boži • flšl hříchu.

Cesta spravedlivého.
Beátus vir, qui non séquitur * 
consilium impiórum,
Et viam peccatórum non in- 
gréditur, * et in convéntu pro- 
tervórum non sedet;
Sed in lege Dómini volúptas 
ejus est, * et de lege ejus me
ditatur die ac nocte.
Et est tamquam arbor * plan- 
táta juxta rivos aquárum, 
Quae fructum praebet témpo
re suo, cujúsque fólia non mar- 
céscunt, * et quaecúmque fa
cit, prospere procédunt.

Šťasten muž, jenž se neřídí * 
radou bezbožných, 
jenž nejde po hříšníků cestě, 
* neusedá ve sboru nestoud
ných.
Nýbrž svou rozkoš má v zá
koně Páně, * ve dne v noci 
o něm přemítá.
Stromu se podobá, * jenž u 
vod byl vsazen 
a jenž plod přinese, až přijde 
čas; listí jeho neuvadá. * Co
koli podnikne, se zdaří mu.

Non sic Ímpii, non sic; * sed 
tamquam pálea, quam dissi
pat ventus.
Ideo non consistent Ímpii in 
judicio, * neque peccatóres in 
concilio justorum,
Quóniam Dóminus curat viam 
justorum, * et via impiórum 
peribit.
Glória Patri, et Fílio, * et Spí
ritui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc 
et semper, * et in sáecula sae
culórum. Amen.

Ne tak lidé ničemní, ó nikoliv 
takl * Jsou jako pleva, kterou 
odvívá vánek.
Proto neobstojí na soudu bez
božníci, * ani muži hříšní ve 
spravedlivých sboru; 
vždyť Pán pečuje o spravedli
vých stezku, * cesta lidí bez
božných zapadne.
Sláva Otci i Synu * i Duchu 
svatému.
Jakož bylo na počátku i nyní 
i  vždycky * a na věky věků. 
Amen.

Cesta hříšníka.

Glória Patri se modlíme na konci všech žalmů a chvalozpěvů, pokud 
není udáno jinak.

P. A. Ant. Beátus vir, qui in V roce. Ant. Šťasten muž, jenž 
lege Dómini meditátur. přemýšlí o zákoně Páně.
P. A. Ant. Servíte Dómino. V roce. Ant. Bohu služte. 
Adv. Ant. Véniet ecce Rex ex- V adventi. Ant. Hle, přijde 
célsus cum potestáte magna vznešený Král s velikou mocí,
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ad salvandas gentes, allelúja. aby spasil národy, aleluja. 
Adv. Ant. Confortáte. V adventi. Ant. Posilněte.

Žalm 2: Vítězství království Božího.
Myšlenka: Slavný, dramatický, mesiášský žalm. Sv. Bernard jej jmenuje 
‚‚řevem Lva z Judy proti nepřátelům". Píseň předvádí boje pekla proti 
království Božímu a proti Eristu za všech dob.

Nepřátelští pozemští králové.
Quare tumultuántur gentes * Proč se shlukují pohané * a 
et pópuli meditántur inánia? národové kují ničemnost? 
Consurgunt reges terrae et Proč bouří se země králové a 
príncipes conspirant simul * knížata se smlouvají * na Bo- 
advérsus Dóminum et advér- ha a na jeho Mesiáše: 
sus Christum ejus:
„Dirumpámus vincula eórum „Roztrhněme jejich okovy, *
* et projiciámus a nobis lá- svrhněme se sebe jejich jho!“ 
queos eórum!“

Nebeský král se jim vysmívá
Qui hábitat in caelis, ridet, * Jenž na nebi trůní, usmívá se 
Dóminus illúdit eis. * jenom výsměch pro ně má

Pán.
Tum lóquitur ad eos in ira Rozhněván jednou promluví 
sua, * et in furóre suo contúr- k nim, * rozzloben strachu jim 
bat eos: nažene...
„Ategoconstítuiregemmeum „Krále svého jsem ustanovil
* super Sion, montem šanc- * na hoře svaté, na Sionu!“ 
tum meuml“
Promulgábo decrétum Dómi- Úradek Páně chci prohlásit:

Potvrzuje svého Mesiáše-Krále.
Dóminus dixit ad me: * „Fí
lius meus es tu, ego hódie gé- 
nui te.
Póstula a me et dabo tibi gen
tes in hereditátem * et in pos
sessionem tuam términos ter
rae.
Reges eas virga férrea, * tam
quam vas figuli confringes 
eas.“

Promlouval ke mně: * „Ty jsi 
můj Sýru a já jsem to, jenž 
zplodil tě dnes.
Žádej, národy ti dám do dě
dictví * končiny země do ma
jetku.

Budeš jim vládnouti želez
ným žezlem, * rozbiješ je jak 
výtvor hrnčířův.“
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Poučeni pozemským králům.
Et nunc, reges, intellígite; * 
erudimini, qui gubernátis ter
ram.
Servíte Dómino in timóre et 
exsultáte ei, * cum tremore 
praestáte obséquium illi,
Ne irascátur et pereátis de via, 
cum cito exárserit ira ejus: * 
beáti omnes qui confugiunt ad 
eum.
P. A. Ant. Servíte Dómino in 
timóre: et exsultáte ei cum 
tremore.
P. A. Ant. Exsurge.
Adv. Ant. Confortáte manus 
dissolútas: confortámini, díci
te: Ecce Deus noster véniet, 
et salvábit nos, allelúja.
Adv. Ant. Gaudéte omnes.

Nuže, králové, nabuďte roz
vahy; * zmoudřete, vládcové 
země!
Bohu služte, s bázní ovšem, 
chvalte ho; * s třesením po
slouchejte.
Sic rozhněvá se a zahynete; 
nebof jen málo a jeho hněv 
vzplane: * šťasten, kdo k ně
mu se uchýlí.
Vroce. Ant. Bohu služte, s báz
ní ovšem, chvalte ho s třese
ním.
V roce. Ant. -Vzhůru.
V adventé. Ant. Posilněte ze
sláblé paže; vzmužte se a řek
něte: Hle, náš Bůh přijde a 
spasí nás, aleluja.
V adventé. Ant. Radujte se 
všichni.

Žalm 3: Důvěřivá modlitba v nouzi.1
Myšlenka: Noční píseň, plná vroucí důvěry v Boha. Mistrně liči změny 
duševní nálady.

Veliká nouze.
Dómine, quam multi sunt qui Jak ěetní jsou, Bože, tryzni- 
tríbulant me, * multi insúr- telé moji, * mnozí proti mně 
gunt advérsum me! povstávají!
Multi sunt, qui de me dicunt: Mnozí si o mně vypravují: * 
* „Non est salus ei in Deo.“ „Spásy v Bohu pro něho ne

ní.“
Důvěra v Boha.

Tu autem, Dómine, clipeus Ale Ty, Pane, jsi mým štítem, 
meus es, * gloria mea, quiéri- * slávou, jenž hlavu mou na- 
gis caput meum. přimuješ.
Voce mea ad Dóminum cla- Hlasitě volal jsem k Hospodi- 
mávi, * et exaudívit me de nu, * a vyslyšel mne se své 
monte sancto suo. posvátné hory.
1 Žalm Davidův, který zapěl, když prchal před synem Absolonem.
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Pokoj v Bohu - vrchol plsne.
Ego decúbui et obdormivi: * Ulehl jsem, a v klidný upadl 
exsurréxi, quia Dóminus sus- spánek; * probudil jsem se - 
téntat me. Pán podpírá mne.
Non timébo millia pópuli, * Nebojím se zástupů tisícerých, 
quae in circúitu contra me *ač snaží se dokola mne obleh- 
consístunt. nouti.
Exsůrge, Dóminel * Salvum Hospodine, vzhůrul * Bože
me fac, Deus meusl můj, pomoc mi skytni!

Záchrana a trest.
Nammaxíllampercussísti óm
nium adversantium mihi, * 
dentes peccatórum confregi
sti.
Penes Dóminum est salus: * 
Super pópulum tuum sit be
nedicto tua!
P. A. Ant. Exsurge, Dómine, 
salvum me fac, Deus meus.

y. Memor fui nocte nóminis 
tui, Dómine. Ij>. E t custodívi 
legem tuam.
V adventé:
Ant. Gaudéte omnes, et laetá- 
mini: ecce, quia véniet Dómi
nus ultionis, addúcet retribu- 
tiónem; ipse véniet, et salvá
bit nos.
y. Ex Sion spécies decóris 
ejus. IJi. Deus noster manifés- 
te véniet.
V dobí postní:
y. Ipse liberávit me de láqueo 
venántium. lý. Et a verbo ás- 
pero.
V dobfi utrpení:
y. Erue a frámea, Deus, áni
mam meam. Ij>. Et de manu 
canis únicam meam.

Čelist jsi rozbil všem nepřá
telům mým, * zuby jsi vylá
mal hříšníkům.

U Boha jest spása: * Dej, ať 
na lid tvůj sestoupí tvé požeh
nání 1
V roce. Ant. Vzhůru, Hospo
dine 1 Skytni mi pomoc, můj 
Bože!
y. I v noci pamatuji na tvé 
jméno, Pane. Iji. A zachová
vám tvůj zákon.

Ant. Radujte se všichni a ve
selte se. Hle, přijde Pán po
msty a přinese s sebou odpla
tu; přijde, aby nás vykoupil.

y. Lesk jeho slávy září se Si
onu. lý. Bůh náš zjevně při
jde.

y. Vysvobodí mne z léčky lov
ců. íji. A ze všech nesnází.

y. Nenech mne, Pane, pad
nouti kopím. Iý. A ze smečky 
zlých psů zachraň můj život.
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V době velikonoční:
Ant. Allelúja, lapis revolútus Ant. Aleluja, kámen jest od- 
est, allelúja: ab óstio monu- valen, aleluja, od vchodu do 
ménti, allelúja, allelúja. hrobu, aleluja, aleluja. 
f .  Surréxit Dóminus de se- y . Pán vstal z mrtvých, ale- 
púlcro, allelúja. Iji. Qui pro luja. Ij>. Jenž pro nás pněl na 
nobis pepéndit in ligno, alie- kříži, aleluja, 
lúja.
VSe ostatní viz: Rád k jitřní (str. 21).

II. NOCTUB,NO - n .  NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Quam admirábile. 
Adv. Ant. Gaude et laetáre.

T. P. Ant. Allelúja, * quem 
quaeris, múlier? allelúja; vi- 
véntem cum mórtuis, allelú
ja, allelúja.

V roce. Ant. Jak vznešené.
V adventě. Ant. Raduj se a 
vesel.
V době velik. Ant. Aleluja, * 
koho hledáš, ženo? aleluja; ži
vého mezi mrtvými, aleluja, 
aleluja.

Žalm 8: Člověk, koruna tvorstva.
MySlenka: Děkovná plseii Bohu za to, že tak nepatrného tvora, jako je 
ělověk, povznesl tak vysoko. Jméno Boži záři z vesmírných hvězd a po
divuhodně svití na čele dítěte 1 dospělého člověka, krále tvorstva.

Obdiv.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extulisti 
majestátem tuam super cae
los.
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compéscas 
inimicum et hostem.
Cum video caelos tuos, opus 
digitorum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti:

Quid est homo, quod memor

Hospodine, Pane náš, jak 
vznešené jest jméno tvé na ce
lé zemil * Svůj majestát jsi 
vynesl nad nebesa.

Z nemluvňátek a kojenců úst 
uchystals slávu na vzdory 
svých nepřátel, * abys zkrotil 
odpůrce i protivníka. Když 
na nebe pohlížím, prstů tvých 
dílo, * na mésíc, na hvězdy, 
jež jsi tam upevnil, (myslím 
si:)
Co jest člověk, že si naň vzpo-
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es ejus? * aut filius hóminis, mínáš * a co lidské dítě, že o 
quod curas de eo? - - ně pečuješ? - -

Vzneěenost člověka.
Et fecísti eum paulo minórem 
Angelis, * glória et honóre co- 
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super 
ópera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus ejus: 
Oves et boves univérsos, * in
super de pécora campi, 
Vólucres caeli et pisces maris: 
* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!

0  málo než anděly menším ho 
udělals, * korunu slávy a cti 
dals mu na hlavu;1
vládu jsi předal mu nad díly 
rukou svých, * všecko jsi mu 
položil k nohám: 
veškeren brav i skot, * i polní 
zvířata,
1 ptactvo nebeské s mořskými 
rybami; * všecko, co hemží se 
stezkami vod.
Hospodine, Pane náš, * jak 
vznešené jest jméno tvé na ce
le zemi!

P. A. Ant. Quam admirábile 
est nomen tuum, Dómine, in 
univérsa terra!
Ant. Sedisti super thronum. 
Adv. Ant. Gaude et laetáre, 
fília Jerúsalem; ecce Rex tuus 
véniet tibi: Sion, noli timére, 
quia cito véniet salus tua. 
Ant. Rex noster.

V roce. Ant. Jak vznešené jest 
jméno tvé, Pane, na zemi! 
Ant. Zasedl jsi na trůn.
V adventě. Ant. Raduj se a ve
sel, dcero jerusalémské; hle, 
tvůj Král k tobě přijde; ne
strachuj se, Sióne, brzy ti vze
jde spása.
Ant. Náš Král.

Žalm 9a: Diky za vítězství.
Myělenka: Děkujeme Kristu, který před svou smrti porazil ďábla a tlm 
dal dufil a Církvi záruku vítězství. Pod slovem ‚‚nepřátelé" rozumíme 
mocnosti pekla. Nemyslíme na vítězství pozemské, nýbrž na ono, s nimž 
je spojena koruna slávy a blaženého patřeni; jsme si vědomi, že se nám 
v životě povede jako nafiemu Mistru, Kristu, který, když ho počali 
křižovat, počal vítězit.

Úvod: Dik.
Celebrábo te, Dómine, toto Chci tě, Pane, slaviti z celého 
corde meo, * enarrábo ómnia srdce, * o všech tvých zázra- 
mirabília tua. cích chci vypravovati.
Laetábor et exsultábo de te, Chci z tebe se radovat, nad te-
1 V hebr, textu: O málo menžl než Bůh... Vulg. toto přirovnáni oslabuje,
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* psallam nómini tuo, Altíssi- bou jásat, * o jménu tvém, 
me. Nejvyšší, zpívati chci.

Důvody dlkůClnůnl: a) Bůh odsoudil nepřátele.
Quia cessérunt inimíci mei re
trórsum, * coiTuérunt et peri
érunt a facie tua. - - 
Nam suscepisti judícium me
um et causam meam, * sedisti 
super sólium, judex justus. 
Increpásti gentes, perdidisti 
impium, * nomen eórum de- 
lésti in aetérnum.
Inimíci defecérunt, in ruinas 
sempitérnas acti, * et urbes 
destruxisti: périit memória 
eórum. - -
Dóminus autem in aetérnum 
sedet, * stabilivit ad judicán- 
dum sólium suum.

Ustoupit musili nepřátelé mo
ji, * zaklopýtli, před tváří tvou 
zahynuli. - -
Zjednals mi právo a sprave
dlnost; * zasedl jsi na trůn, 
spravedlivý soudce.
Pohany jsi káral, bezbožníka 
zničil, * na věčné časy jsi jim 
zahladil jméno.
Nepřátelé ti tam; jsou zahu
beni navždy - * města jsi zbo
řil, uhasla vzpomínka na ně. -

Ale Bůh na věky zasedl na 
trůn, * stolici svou si připra
vil na soud.

Bůh chrání své vérné.
Et ipse judicávit orbem cum 
justítia, * jus dicet pópulis 
cum aequitáte.
E t erit Dóminus refúgium op- 
présso, * refúgium opportú- 
num tempóribus angústiae. 
E t sperábunt in te qui nové
runt nomen tuum, * quia non 
derelinquis quaeréntes te, Dó
mine.
P. A. Ani. Sedisti super thro
num, qui judicas justítiam. 
Ant. Exsúrge, Dómine.
Adv. Ant. Rex noster advé- 
niet Christus, quem Joánnes 
praedicávit Agnum esse ven
túrum.
Ant. Ecce vénio.

Nad okrskem země soud koná 
dle práva * a národy spraved
livě rozsuzuje.
A Hospodin jest útočištěm 
chuďasovým, * útočištěm pří
hodným za bědných časů.
Na tebe se spoléhá, kdo zná 
tvé jméno, * Pane, kdo hledá 
tě, toho neopouštíš.

V roce. Ant. Zasedl jsi na trůn, 
spravedlivý Soudce.
Ant. Vzhůru, Hospodine.
V adventě. Ant. Náš Král, 
Kristus, o němž pravil Jan, že 
bude Beránkem, přijde.

Ant. Hle, přijdu.
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Žalm 9b.
Proto mu dekujeme a chválíme ho,

Psállite Dómino, qui hábitat 
in Sion, * annuntiáte in pópu- 
lis ópera ejus,
Quia ultor sánguinis recordá- 
tus est eórum, * non est obli
tus clamóris páuperum. 
Miserére mei, Dómine: vide 
afflictiónem quam pátior ab 
inimicis meis, * extóllens me 
de portis mortis.
Ut annúntiem omnes laudes 
tuas in portis filiae Sion, * et 
exsúltem de auxilio tuo. - -

předevfiím za to, 2<

Hospodinu pějte, jenž na Si
onu sídli, * vypravujte náro
dům o jeho činech, 
to mstitel krve se rozpomenul 
na ně, * na vzlykot ubohých 
nezapomněl.
Smiluj se nade mnou, Pane: 
viz, jak mne trýzní nepřátelé, 
* vytrhni mne ze brány smrti.

Abych v branách siónských 
hlásal tvou chválu, * a chlubil 
se tvou pomocí. - -
potrestal nepřátele.

Demérsae sunt gentes in fó- 
veam, quam fecérunt, * lá
queo, quem abscondérunt, 
captus est pes eórum. 
Manifestávit se Dóminus, ju
dícium fecit; * opéribus má- 
nuum suárum irretitus est pec
cátor. - -

Do jámy, již kopali, pohané 
padU, * a v síí, již napjali, no
ha se jim chytila.

Hospodin se dal poznati, když 
vykonal soud; * do díla rukou 
svých se zapletl hříšník. - -

Recédant peccatóres ad ínfe
ros, * omnes gentes quae obli
tae sunt Dei.
Neque enim in perpétuum ob- 
livióni dábitur pauper, * fidú
cia miserórum non peribit in 
aetérnum.

Nechť sjedou hříšníci až do 
pekla dolů * i národ každý, 
jenž zapomněl Boha.
Na bědného trvale zapome
nout nelze, * ubohých naděje 
nezahyne navždy.

Dozp&v:
Exsúrge, Dómine: ne praevá- 
leat homo; * judicéntur gen
tes in conspéctu tuo.
Incute, Dómine, terrórem eis; 
* sciantgentes se hómines esse.

P. A. Ant. Exsúrge, Dómine, 
non praeváleat homo.

Hospodine, vzhůru, aby se ne
chlubil člověk: * před tváří 
tvou pohané souzeni budou. 
Nažeň jim strachu, Hospodi
ne; * ať zvědí pohané, že jsou 
jen lidél
V roce. Ant. Hospodine, vzhů
ru, aby se nechlubil člověk.
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y. Média nocte surgébam ad 
confiténdum tibi. Fji. Super ju
dicia justificatiónis tuae.
V době adventní:
Ant. Ecce vénio cito, et mer
ces mea mecum est, dicit Dó
minus: dare unicuique secún
dum ópera sua. 
y. Emitte Agnum, Dómine, 
Dominatórem terrae. Ij>. De 
Petra desérti ad montem fi
liae Sion.
V dobí postní:
y. Scápulis suis obumbrábit 
tibi. Iji. E t sub pennis ejus spe- 
rábis.
V dobft utrpení:
y. De ore leónis líbera me, Dó
mine. Pji. E t a córnibus uni
cornium humilitátem meam.
V dobö velikonoční:
Ani. Allelúja, quem quaeris, 
múlier? allelúja; vivéntem 
cum mórtuis, allelúja, allelú
ja.
y. Surréxit Dóminus vere, al
lelúja. íji. E t appáruit Simóni, 
allelúja.
Pro ostatní vis Rád k Jitřní (str. 22

y. O půlnoci vstávám, abych 
se k tobé modlil, 1$. raduje se 
z tvých spravedlivých soudů.

Ant. Hle, přijdu brzy se svou 
odměnou, abych odplatil jed
nomu každému podle jeho 
skutků, praví Pán. 
y . Pane, pošli Beránka, Vlád
ce světa. 1$. Z Petry v poušti 
k hoře dcery siónské.

y. Svými perutěmi tě zastíní. 
Iji. A pod jeho křídly budeš 
doufati.

y . Z tlamy lví mne vysvobod, 
Pane! lý. A z rohů zubrů mne 
poníženého.

Ant. Aleluja, koho hledáš, že
no? aleluja; živého mezi mrt
vými, aleluja, aleluja.

y. Pán vpravdě vstal z mrt
vých, aleluja, lý. A zjevil se 
Šimonovi, aleluja.

IN m . NOCTURNO - III. NOŮNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Ut quid, Dómine. V roce. Ant. Proč jsi jenom,
Pane.

Adv. Ant. Gábriel Angelus. V advenli. Ant. Anděl Gabriel.
T. P. Ant. Allelúja, * noli Hé- V době velikonoční. Ani. Ale
re, Maria, allelúja: resurréxit luja, * neplač, Maria, aleluja; 
Dóminus, allelúja, allelúja. Pán vstal z mrtvých, aleluja,

aleluja.
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Žalm. 9c: Prosba o pomoc proti nepřátelům.
MySlenka: Dni království Božího na zemi nejsou jenom dny slávy. 
Život jeho obfianů neskládá se tedy jen ze samých vítězství; přicházejí 
též porážky, hodiny utrpení, slzy...
S křížem na rameni jde světem mystický Kristus a s nim věrně kráěl 
jeho učedník - pravý křesťan.
Žalm nás vede cestou: z nouze - skrze Boha - do blaženého pokoje.

Úvod:
Quare, Dómine, distas pro- Proč jsi jenom, Pane, tak da- 
cul, * abscondis te tempóri- Ieko stanul, * a proč se skrý- 
bus angústiae, váš ve chvíli bídy?
Dum supérbit ímpius, vexá- Pýchou bezbožného ubožák 
tur miser, * cápitur dolis quos trpí, * do úskoků lapí se, jež 
ille confixit? vymyslil onen. - -

Stížnosti proti nepřátelům:
Nam peccátor gloriátur de cu
pidine sua, * et rapax blas- 
phémat, Dóminum spernit. 
Ait ímpius in supérbia men
tis: „Non vindicábit; non est 
Deus:“ * haec est omnis co- 
gitátio ejus.
Prósperae sunt viae ejus omni 
témpore; longe distant judi
cia tua a mente ejus; * omnes 
adversários suos contémnit. 
Dicit in corde suo: „Non com- 
movébor: * a generatione in 
generatiónem non ero infélix. “ 
Maledictione os ejus plenum 
est et fraude et dolo, * sub 
lingua ejus labor et vexátio. 
Sedet in insídiis prope vicos, 
in occúltis occidit innocéntem; 
* óculi ejus páuperem specu- 
lántur.
Insidiátur in látebris sicut leo 
in spélunca sua; insidiátur ut 
rápiat miserum: * rapit mise
rum trahítque in rete suum. 
Incurvátur, prostérnit se hu-

Jen choutkami své duše hříš
ník se chlubí, * zištný jsa, rou
há se, pohrdá Bohem.
Dí zpyšnělý bezbožník: „Ne
ztrestá, Boha není“ ; * to je 
celé jeho myšlení.

Stále se daří plány jeho; da
leko soud tvůj mu odešel s 
mysli; * pro všechny své od
půrce má pohrdání.
V srdci si myslí: „Nezavrávo- 
rám: * od rodu do rodu ne- 
šCasten nebudu.“
Jeho ústa kletby a klamu jsou 
plná, * pod jeho jazykem jest 
neštěstí a bída.
V blízkosti dědin na říhané se
dí, tajně zabíjí nevinného; * 
slídivě po chuďasu pátrají je
ho oči.
V úkrytu číhá jako lev v houš
tí; číhá, aby polapil ubohého: 
* ubožáka lapí a do sítě vtáh
ne.
Přikrčí se, ulehne na zem, *
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mi, * et violéntia ejus páupe- jeho násilím klesají ubožáci, 
res cadunt.
Dicit in corde suo: „Oblitus Myslí v svém srdci: „Bůh za- 
est Deus, * avértit fáciem su- pomíná na to, * tvář svoji ód
ám, non videt unquam.“ vrátil, nevidí toho.“
P. A. Ant. Ut quid, Dómine, V roce. Ant. Proč jsi jenom, 
recessisti longe? Pane, tak daleko stanul?
Ant. Exsúrge. Ant. Nuž, vzhůru.
V době adventní:
Ant. Gábriel Angelus locútus Ant. Anděl Gabriel pravil Ma- 
est Maríae, dicens: Ave, grá- rii: Zdrávas, milosti plná, Pán 
tia plena; Dóminus tecum: s tebou; požehnaná tys mezi 
benedícta tu inter mulieres, ženami.
Ant. María dixit. Ant. I řekla Maria.

Žalm 9d.
Prosba o pomoc:

Exsúrge, Dómine Deus, ex- Pane Bože, vzhůru, svoji po- 
tólle manum tuaml * noli páu- zvedni ruku! * Zapomenouti 
perům oblivíscil nechtěj na ubožáky!
Quare spernit impius Deus, * Proč by směl bezbožník po- 
dicit in corde suo: „Non vin- hrdat Bohem, * a říkat v srd- 
dicábit?“ ci svém: „Nepotrestá“?
Tu autem vides: tu labórem Vidíš to: Sleduješ starosti a 
et maerórem consideras, * ut boly, * abys je položil do 
ponas ea in mánibus tuis. svých rukou.
Tibi se pauper committit, * Jen tobě smí se svěřiti chu- 
órphano tu es adjútorl das, * sirotkovi jen ty  jsi po

mocníkem 1
Cóntere brácchium peccatóris Ničemného bídáka roztřískej 
et maligni: * vindicábis malí- paži, * špatnost jeho ztrestej, 
tiam ejus, nec subsistet. - - aby neodolal. - -

Dozpév:
Dóminus rex est in sáeculum Hospodin jest králem na věč- 
sáeculi, * periérunt gentes de né časy; * vymizeli pohané ze 
terra ejus. země jeho.
Desidérium miserorum audis- Ty, Pane, rád vyslýcháš ubo- 
ti, Dómine, * confirmásti cor hých přání, * srdce jim sílíš, 
eórum, aurem praebuisti, dopřáváš jim sluchu,
Ut jus tueáris órphani et op- abys sirotě, zdeptanému, vy-
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préssi, * neque ultra terrórem 
incutiat homo terrénus.

P. A. Ant. Exsúrge, Dómine 
Deus, exaltétur manus tua. 
Ant. Justus Dóminus.
V době adventní:
Ant. Maria dixit: Putas qualis 
est ista salutátio, quia contur
bata est ánima mea, et quia 
paritúra sum Regem, qui 
claustrum virgipitátis meae 
non violábit?
Ani. In advéntu.

mohl právo, * aby člověk, 
tvor pozemský, už nenaháněl 
strachu.
V roce. Ant. Nuž vzhůru, Pa
ne Bože, svoji pozvedni ruku. 
Ant. Spravedlivý Hospodin.

Ant. I řekla Maria: Jak divný 
je tvůj pozdraví Má duše je 
zmatena; mám poroditi Krá
le, jenž neporuší tvrz mého 
panenství?

Ant. Ku příchodu.

Žalm 10: Nikdy nebuď malomyslnýt
Myšlenka: Tento Žalm Davidův je pokračováním a vystupňováním 
předešlého. „Důvěřuj v Boha4’, je heslem dítka Božího v těžkých dobách.

Neměj strach před lidmi,
Ad Dóminum confúgio; quo
modo dicitis ánimae meae: * 
„Tránsvola in montem sicut 
avis!
Ecce enim peccatóres tendunt 
arcum, ponunt sagittam suam 
super nervum, * ut sagittent 
in obscúro rectos corde. 
Quando fundaménta evertún- 
tur, * justus quid fácere va
let?“ - -

U Hospodina hledám útoči
ště. Jak to, že duši mé dáváte 
radu: * „Uleť na hory jako 
ptáčel
Bídnici, hle, již napínají luk, 
šípy svoje kladou na tětivu, * 
aby ve tmě zasáhli upřímné 
srdcem.
Základy z kořenů se vyvrace- 

co může dělati spravedli--jí.*
vý?'

jestliže důvěřuješ v Boha.
Dóminus in templo sancto suo; 
* Dóminus - in caelo sedes e- 
jus.
Oculi ejus respiciunt, * pál- 
pebrae ejus scrutántur fílios 
hóminum.
Dóminus scrutátur justum et 
impium; * qui diligit iniqui
tátem, hunc odit ánima ejus.

Hospodin sídli ve svém po
svátném chrámu * i na nebi 
má Hospodin trůn svůj.
Jeho oči pátravě pozorují, * 
řasyjehozkoumají lidské děti.

Zpytuje Hospodin zbožného i 
zlého; * nenávidí toho, kdo 
špatnost má rád.
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Pluet super peccatóres carbó- 
nes ignitos et sulphur; * ven
tus áestuans pars cálicis eó
rum.
Nam justus est Dóminus, jus
títiam diligit; * recti Vidébunt 
fáciem ejus.
P. A. Ant. Justus Dóminus, 
et justitiam diléxit, 
y. Praevenérunt óculi mei ad 
te dilúculo. fji. Ut meditárer 
eloquia tua, Dómine.
V době adventní:
Ant. In advéntu summi Regis 
mundéntur corda hóminum, 
ut digne ambulémus in occur
sum illius: quia ecce véniet et 
non tardábit.
y. Egrediétur Dóminus de lo
co sancto suo. IJ. Véniet, ut 
salvet pópulum suum.
V době postní:
V. Scuto circúmdabit te Véri
tas ejus. R. Non timébis a ti
móre noctúrno.

Déšt ohně a síry na hříšníky 
sešle, * úděl jejich poháru jest 
žárný vítr.

Jest spravedlivý Hospodin, 
miluje právo; * lidé zbožní 
popatří na jeho tvář.
V roce. Ant. Spravedlivý Hos
podin miluje právo, 
y. Přijdu před tebe ještě před 
svítáním. Iji. Abych rozjímal 
o tvých výrocích, Pane.

Ant. Ku příchodu nejvyššího 
Krále buďtež očištěna lidská 
srdce, abychom mu mohli dů
stojně vyjíti v ústrety; neboť 
hle, přijde bez meškání, 
y . Vyjde Pán ze svého sva
tého domu. rji. Přijde, aby spa
sil svůj lid.

V. Jako štítem tě obklopí je
ho věrnost. R. Nebudeš se bá
ti nočních temnot.

V době utrpení:
y. Ne perdas cum impiis, De
us, ánimam meam. ty. E t cum 
viris sánguinum vitam meam.
V době velikonoční:
Ant. Allelúja, noli flere, Ma
ría, allelúja: resurréxit Dómi
nus, allelúja, allelúja. 
y. Gavisi sunt discipuli, alle
lúja. ty. Viso Dómino, allelúja.

Vše ostatní viz Řád k jitřní (str. 23)

y. Nenič mou duši s bezbož
nými, Pane. ty. A můj život 
s vražedníky.

Ant. Aleluja, neplač, Maria, 
aleluja; Pán vstal z mrtvých, 
aleluja, aleluja, 
y . Zaradovali se učedníci, ale
luja. ty. Když uzřeli Pána, ale
luja.
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LAUDES - CHVÁLY

Dnešní chvály patři k nejkrásnějším z breviáře. Postup: probuzení 
přírody (Ž. 92); pak cesta člověka k svatostánku (Ž. 99): vrchol: spojeni 
člověka s Bohem v lásce (Ž. 62) a nakonec ranní hymnus všeho tvorstva 
Stvořiteli (Benedícite a Ž. 148).
Tyto chvály se modlíme o všech nedělích mimo předpostnl, postní a 
doby utrpení.
VŠe jako v Rádu k chválám, (str. 27), mimo:
Anttfony pro neděle v adventě; nalezneme je v Proprium de tempore.

P. A. Ant. Allelúja. V roce. Ant. Aleluja.
T . P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velih. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja,
v době velikonoční se pod touto jedinou antifonou modlíme všechny 
Žalmy chval.
Antifony P. A. se modlíme vždy, mimo neděle v oktávách vánoc, Zjeveni, 
Nanebevstoupení Páně a Božího těla.

Žalm 92: Bůh, Král světa.
Myšlenka: Úchvatný obraz: celá příroda je skvělým pláštěm Božím, 
přírodní sly jsou jeho mečem, země jeho trůnem. Vítězství dne nad 
nocí je obrazem království Božího, vítězícího nad peklem.

Boží trůn stoji pevně,
Dóminus regnat, majestátem Hospodin jestkrál, je oděn ve- 
indútus est, * indútus est Dó- lebností,1 * Hospodin jest o- 
minus poténtiam, praecinxit děn mocí, opásal se; 
se,
E t firmávit orbem terrárum, pevně zaklínil okrsek zemský,
* qui non commovébitur. * takže se nezakolísá.
Firma est sedes tua ab aevo, Od dávna přepevně stojí tvůj
* ab aetérno tu es. - - trůn; * a ty jsi od věčné věč

nosti. - -
žádní moc jej nezničí.

Extollunt flúmina, Dómine, Zdvíhají řeky, Hospodine, 
extóllunt flúmina vocem su- zdvíhají řeky svůj hlas, *zdví- 
am, * extóllunt flúmina fra- hájí řeky svůj hluk.2 
górem suum.
1 Na zemi patříme jen na lem jeho roucha. ■ Obraz temných mocnosti, 
v orientál. pověstech častý. (Sr. 1 Mojž. 1, 3.)
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Poténtior voce aquárum mul- Než hukot vodstva mohutněj- 
tárum, poténtior áestibus ma- ší, než příboj moře vznešeněj- 
ris: * potens in excélsis est Dó- ší, * přemocný jest Hospodin 
minus. - - na výsosti. - -

Dozpěv.
Testimóniatuafide digna šunt Svědectví tvá jsou velmi hod- 
valde; * domum tuam decet ná víry; * domu tvému, Pane, 
sánctitas, Dómine, in longitú- na věky sluší svatost, 
dinem diérum.
Ant. Allelúja, Dóminus regná- Ant. Aleluja, Hospodin jest 
vit, decórem índuit, allelúja, král, oděný slávou, aleluja, 
allelúja. aleluja.
Ant. Jubiláte. Ant. Vstříc plesej.

Ž a lm  99: Chvála a dik dobrému Bohu.
MySlenka: Rozhlédnuv se za jitra po přírodě, nastupuje člověk svou 
denní pouť k Bohu, mysle na Boha dobrého, na milosrdného Pastýře, 
Ježlěe Krista.

Připomenutí lidu.
Exsultáte Domino omnes ter
rae; * Servíte Domino cum 
laetitia;
Introite in conspéctum ejus * 
cum exsultatióne.
Scitóte Dóminum esse Deum; 
ipse fecit nos et ipsius sumus, 
* pópulus ejus et oves pás- 
cuae ejus.

Vstříc plesej Hospodinu vše
cka země, * s radostí konejte 
Hospodinu službu, 
a s veselím vstupujte * na je
ho tvář!
Vězte, že Hospodin jest Bo
hem: že on nás stvořil a že 
jsme jeho, * jeho lid a ovce 
na jeho pastvě.

Připomenutí kněžím.
Introite portas ejus cum lau
de, átria ejus cum hymno; * 
celebrate eum, benedicite nó
mini ejus.
Nam bonus est Dóminus, in 
aetérnum misericórdia ejus, * 
et in generatiónem fidélitas 
ejus.
Ant. Jubiláte Deo, omnis ter
ra, allelúja.
Ant. Benedicam te.

S pochvalou vcházejte jeho 
branou a se zpěvem na jeho 
nádvoří: * vzdávejte díky, 
chvalte jeho jménol 
Neboť Hospodin jest dobrý: 
na věky trvá milost jeho * a 
od rodu do rodu jeho věrnost.

Ant. Vstříc plesej Hospodinu 
všecka země, aleluja.
Ant. Chci tě slaviti.
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žalm 62: Uannl modlitba, touha po Bohu.1
Myšlenka: Tímto žalmem chvály vrcholí: po pouti k svatostánku se 
duBe spojuje s Bohem. Píseň je plná vroucí mystiky.

Duše žlznlcl po Bohu.
Deus, Deus meus es: * sollici
te te quaero;
Te sitit ánima mea, desiderat 
te caro mea, * ut terra árida 
et sitiens, sine aqua.
Sic in sanctuário contémplor 
te, * ut videam poténtiam tu
am et glóriam tuam.
Quia mélior est grátia tua 
quam vita, * lábia mea prae- 
dicábunt te. - -

Bože, můj Bože, * s neklidem 
po tobě pátrám, 
duše má po tobě žízni, tělo tou
hou hyne, * jak země vyprah
lá, žíznivá, bez vody.
Proto si tě prohlížím ve sva
tyni, * abych spatřil tvou slá
vu a moc.
Milost tvá lepší je nežli život, 
* rty mé chvalně tě rozhla
šují. - .-

Duše s Bohem spojená.
Sic benedicam tibi in vita mea: 
* in nómine tuo attóllam ma
nus meas.
Sicut ádipe et pinguédine sa- 
tiábitur ánima mea, * et lá
biis exsultántibus laudábit os 
meum,
Cum memor ero tui super stra
tum meum, * in vigiliis medi
tábor de te.
Etenim factus es adjútor me
us, * et in umbra alárum tuá
rum exsúlto.
Adháeret ánima mea tibi, * 
me susténtat déxtera tua. - -

Celý svůj život ti dobrořeěit 
chci; * ruce své jménem tvým 
pozdvihovat.2
Jak tukem a dřeni se nasytí 
má duše; * ústa chválu zapějí 
rty rozjásanými,

když na tebe na loži zavzpo
mínám, * když v noci bdim a 
na tebe myslím.
Vždyť jsi se stal mým pomoc
níkem * a já se raduji ve stí
nu tvých křídel.
Duše má k tobě přepevně lne, 
* pravice tvá mne vzpřimuje.

Přátelé a nepřátelé.
Qui autem pérdere quaerunt Kdo snaží se život mi zniěiti, 
ánimam meam, * introibunt * vstoupí do hlubin podzem- 
in profúnda terrae. nich.
Tradéntur in manus gládii, * Neb budou dáni na pospas me- 
pórtio vúlpium erunt. či, * stanou se kořistí šakalů.
Rex vero laetábitur in Deo, Král však bude mít radost 
gloriábitur omnis, qui jurat svou v Bohu. Kdo při něm
1 Tento žalm složil David, když dlel ve stepi Judské.2 Srov. Ž. 41.
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per eum, * quia obstruétur os přísahá, honosit smí se; * u- 
loquéntium iníqua. cpána jsou ústa mluvících ni

čemnosti.
Ani. Benedicam tein vita mea, Ant. Chci tě slaviti celý svůj 
Dómine: et in nómine tuo le- život, Pane; ruce tvé jménem 
vábo manus meas, alleluja. tvým pozdvihovat, aleluja. 
Ant. Třes púeri. Ant. Tři mládenci.

Chvalozp&u tři mládenců.. (Dan. 3. 57-58 a 50.)
Myšlenka: Všechno tvorstvo chválí Pána. Modlitba přešla od přírody 
(Ž. 92) k člověku (Ž. 60); a Bohem jsem se vroucně spojil (Ž. 02). Srdce 
překypuje • nestač! chválit svého Boha; obrací se proto k celému tvor
stvu a společně s ním zpívá mohutný chvalozpěv (Benedícite a Ž. 148).

Chvalte, nebesa, Pána!
Benedícite, ómnia ópera Dó- Dobrořečte, všechna Hospo- 
mini,Dómino;*laudáteetsu- dinova díla, Hospodinu; * 
perexaltáte eum in sáecula. chvalte a vyvyšujte ho na vŠ-

ky.
Benedícite, Angeli Dómini, Dobrořečte, andělé Hospodi- 
Dómino; * benedicite, caeli, novi, Hospodinu, * dobrořeč- 
Dómino. te, nebesa, Hospodinu.
Benedícite, aquae omnes, quae Dobrořečte, všecky vody, jež 
super caelos sunt, Domino; * jsou na obloze, Hospodinu; * 
benedicite, omnes exércitus dobrořečte, všechny síly, Hos- 
Dómini, Dómino. podinu.
Benedícite, sol et luna, Dómi- Dobrořečte, slunce a měsíc, 
no; * benedicite, stellae caeli,' Hospodinu; * dobrořečte, 
Dómino. - - hvězdy nebes, Hospodinu.
Benedícite, omnis imber et Dobrořečte, všechen déšť a ro- 
ros,Dómino;*benedicite,om- sa, Hospodinu; * dobrořečte, 
nes venti, Dómino. všichni větrové, Hospodinu.
Benedícite, ignis et aestus, Dobrořečte, oheň a horko, 
Dómino; * benedicite, frigus Hospodinu; * dobrořečte, 
et algor, Dómino. chladno a mráz, Hospodinu.
Benedícite, rores et plúviae, Dobrořečte, rosa a lijákv,Hos- 
Dómino; * benedicite, glácies podinu; * dobrořečte, led a zi- 
et gelu, Dómino. ma, Hospodinu.
Benedícite, pruinae et nives, Dobrořečte, led a sněhy, Hos- 
Dómino; * benedicite, noctes podinu; * dobrořečte, noci a 
et dies, Dómino. dni, Hospodinu.
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Benedícite, lux et ténebrae, Dobrořečte,světloatma,Hos- 
Dómino; * benedicite, fúlgura podinu; * dobrořečte, blesky 
et nubes, Domino. a mraky, Hospodinu.

Chval, země, svého Pána!
Benedícat, terra, Domino, * 
laudet et superexáltet eum in 
sáecula.
Benedícite, montes et colles, 
Dómino; * benedicite, univér- 
sa germinántia in terra, Do
mino.
Benedícite, fontes, Dómino; * 
benedicite, mária et flúmina, 
Dómino.
Benedícite, cete et ómnia, 
quae movéntur in aquis, Dó
mino; * benedicite, omnes vó- 
lucres caeli, Dómino. 
Benedícite, omnes béstiae et 
pécora, Dómino; * laudáte et 
superexaltáte eum in sáecu
la. - - -

Dobrořeč, země, Hospodinu,
* chval a vyvyšuj ho na věky.

Dobrořečte, hory a pahrbky, 
Hospodinu; dobrořečte, vše
chny rostliny země, Hospodi
nu.
Dobrořečte, prameny, Hospo
dinu; * dobrořečte, moře a ře
ky, Hospodinu.
Dobrořečte, ryby a vše, co 
plave ve vodách, Hospodinu;
* dobrořečte, všichni ptáci, 
Hospodinu.
Dobrořečte, všechna zvířata 
a dobytčata, Hospodinu; * 
chvalte a vyvyšujte ho na vě
ky. - - -

Chvalte, lidé, svého Pána!
Benedícite, fílii hóminum,Do
mino; * benedicite, Israel, Dó
mino.
Benedícite, sacerdotes Dómi
ni, Dómino; * benedicite, servi 
Dómini, Dómino;
Benedícite, spíritus et ánimae 
justórum, Dómino; * benedi
cite, sancti et húmiles corde, 
Dómino.
Benedícite, Ananía, Azaría, 
Mísael, Dómino; * laudáte et 
superexaltáte eum in sáecula.

Benedicámus Patrem et Fíli-

Dobrořečte, synové lidští, 
Hospodinu; * dobrořeč, Izra
eli, Hospodinu.
Dobrořečte, kněží Hospodino
vi, Hospodinu; * dobrořečte, 
služebníci Boží, Hospodinu. 
Dobrořečte, duchové a duše 
spravedlivých, Hospodinu; * 
dobrořečte, svatí a pokorní 
srdcem, Hospodinu. 
Dobrořečte, Ananiáši, Azari- 
áši, Misaeli, Hospodinu; * 
chvalte a vyvyšujte ho na vě
ky-
;pěv:1
Dobrořečme Otci i Synu i Du-

1 Dozpěv je llturg. přídavkem z křest. dob.
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um cum Sancto Spiritu: * lau
démus etsuperexaltémus eum 
in sáecula.
Benedictus es, Dómine, in fir
maménto caeli; * et laudabilis, 
et superexaltatus in saecula.
Glória Patri se neříká I
Ant. Tres púeri jussu regis in 
fomácem missi sunt, non ti- 
méntes flammam ignis, dicén
tes; Benedíctus Deus, allelú- 
ja.
Ant. Allelúja.

chu svatému; * chvalme a vy
vyšujme ho na věky.

Požehnaný jsi, Pane, na oblo
ze nebeské; * chvályhodný, 
slavný a vyvýšený na věky.

Ant. Tři mládenci byli na krá
lův rozkaz vrženi do ohnivé 
pece, ale nebojíce se žáru oh
ně, volali: Požehnán budiž 
Bůh, aleluja!
Ant. Aleluja.

Žalm 148: Všechno stvořeni chval Pána I
Myšlenka: Tento chvalozpěv, počínající slovem, ‚‚laudáte", dal chválám 
jméno. Nezapomínám, že modlitba chvály je nejvznešenější modlitbou, 
protože se vztahuje jen na Boha?

Chvály nebes.
Laudáte Dóminum de caelis,
* laudáte eum in excélsis. 
Laudáte eum, omnes Angeli 
ejus, * laudáte eum, omnes 
exércitus ejus.
Laudáte eum, sol et luna, * 
laudáte eum, omnes stellae lu- 
céntes.
Laudáte eum, caeli caelórum,
* et aquae, quae super caelos 
sunt: Laudent nomen Dómini.

Hospodina s nebes oslavujte,
* chvalte ho na výsostech. 
Slavte ho všichni andělé jeho,
* slavte ho všechny zástupy 
jeho.
Slavte ho také slunce a mě
síc, * slavte ho všechny zářící 
hvězdy.
Slavte ho nejvyšší nebesa, * i 
vodstva,která jste nad nebesy; 
pochvalu vzdejte jménu Pá
ně.

Chór: Stvořitel.
nam ipse jussit et creáta šunt, Dal rozkaz a (všecko) stvoře

no bylo,
Et státuit ea in aetérnum, in na věčné časy (vše) umístil; * 
sáeculum: * praecéptum de- a zákon dal, který nepřekročí, 
dit, quod non transibit. - -

Chvály zemí.
Laudáte Dóminum de terra, * Vzdejte Hospodinu se země 
cete et ómnia profúnda ma- chválu, * obludy a všecky hlu- 
ris. biny mořské,
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Ignis et grando, nix et nébu- 
la, * ventus procéllae, qui fa
cit verbum ejus,
Montes et omnes colles, * ár- 
bores frugiferae et omnes ce
dri,
Ferae et ómnia juménta,* rep
tilia et vólucres pennátae,

Reges terrae et omnes pópuli, 
* príncipes et omnes júdices 
terrae,

oheň a krupobití, sníh a mlha,
* van bouře, jenž plní slovo 
jeho,
hory a pahorky kdekteré jsou,
* ovocné stromoví, všechny 
cedry.
Divoká zvěř, všecka zvířata 
krotká, * plazi i ptactvo ope
řené;
králové země s národy všemi,
* knížata, všichni na zemi 
soudci.

Chór: Bůh úmluvy.
Júvenes et étiam vírgines, * jinoši a dívky, * starci s mlá- 
senes, una cum púeris: deží vespolek:
Laudent nomen Dómini, * ať oslavují jméno Páně, * je- 
quia excélsum est nomen ejus nom jeho jméno je vznešené; 
solíus;

Chvály jeho lidu.
Majéstas ejus súperat terram jeho majestát převyšuje zemi 
et caelum, * et altum tribuit i nebe: * a pozdvihuje roh 
comu pópulo suo. svého národa,
Laus est ómnibus sanctis e- proslavil všechny ctitele svo- 
jus, * filiis Israel, pópulo qui je, * izraelské děti, blízký mu 
propinquus est ei. lid.
P. A. Ant. Alleluja, laudáte V roce. Ant. Aleluja, chvalte 
Dóminum de caelis, allelúja, Hospodina na nebesích, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doběvelilt. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.

Kapitulum pro všechny nedéle, které nespadají do oktáv: vánoční, 
Zjeveni a Božího tčla, jest:
Apoc. 7,12. Benedíctio, et elá- Zj. 7,12. Požehnáni, jasnost, 
ritas, et Sapiéntia, et gratiá- moudrost, díkůčinění, čest, si
rům áctio, honor, virtus etfor- la a moc Bohu našemu na vě- 
titúdo Deo nostro in sáecula ky věků. Amen. 
saeculórum. Amen.
lý. Deo grátias. Ffi. Bohu díky.
Odpovéd Bohu diky je po každém kapitulu.
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Pro nedéle po Zjeveni (od 14. ledna) a po sv. Duehu (do 26. listopadu 
včetné):

H ym n u s  (od SV. Ambrože † 897).
Aetérne rerum Cónditor, 

Noctem diémque qui regis, 
Et témporum das témpora, 
Ut álleves fastidium.

Nocturna lux viántibus 
A nocte noctem ségregans, 
Praeco diéi jam sonat, 
Jubárque solis évocat.

Hoc excitátus Lúcifer 
Solvit polum caligine:
Hoc omnis errónum cohors 
Viam nocéndi déserit.

Hoc nauta vires colligit, 
Pontíque mitéscunt freta: 
Hoc, ipsa petra Ecclésiae, 
Canénte, culpam diluit.

Surgámus ergo strénue: 
Gallus jacéntes éxcitat,
Et somnoléntos increpat, 
Gallus negántés árguit.

Gallo canénte, spes redit, 
Aegris salus refúnditur, 
Mucro latrónis cónditur, 
Lapsis fides revértitur.

Jesu, labántes réspice,
Et nos vidéndo córrige:
Si réspicis, labes’cadunt, 
Fletúque culpa solvitur.

Tu, lux, refúlge sénsibus, 
Mentísque somnum discute: 
Te nostra vox primum sonet, 
Et vota solvámus tibi.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,

Tys věčný světa Stvořitel, 
jenž řídíš světlo, temnotu, 
a dáváš času pevný řád, 
bys ulevoval únavě.

Hle, světlo noční dělívá 
temnotu noci od temnot; 
již vstal však světla hlasatel 
a volá slunce zářící.

Jím probuzený Světlonoš 
spaluje mlhu nad zemí 
a všecka cháska záškodná 
své temné cesty opouští.

Tu lodník sbírá síly své, 
i moře uklidňuje se, 
i skála Církve v zpěvu tom 
lítostí hořkou smývá hřích.

I vstaňme tedy čiperně, 
již kohout budí ležící; 
již napomíná ospalé, 
je svědkem těch, kdo zapřít 
chtí.

Hlas kohouta jest nadějí, 
jím zotaví se nemocný, 
loupežník schová dýku svou, 
kleslým se vrací důvěra.

Na kolísavé pohlédni,
6 Ježíši, nás napravuj, 
když pohlédneš, jsme prosti 
vin
a pláčem hříchy smyjeme.

Ty, Světlo, sviť nám ve 
smyslech,
a rozptyl mysli těžký sen, 
náš hlas zněj tobě především, 
když vstříc ti nesem sliby své.

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i Synu jemu rovnému,
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Cum Spíritu Paráclito, jenž s Duchem Utěšitelem
Nunc et per omne saéculum, vládne po všechen světa čas. 
Amen. Amen.
Od 3. neděle po sv. Duchu do 27. záři včetně se modlíme:

Hymnus (z ío. stol.):
Ecce jam noctis tenuátur 

umbra,
Lux et aurórae rútilans corús- 
cat:
Súpplices rerum Dóminum ca
nora
Voce precémur:

Ut reos culpae miserátus 
omnem
Pellat angórem, tribuat sa
lútem,
Donet et nobis bona sempi- 
térnae
Múnera pacis.

Praestet hoc nobis Déitas 
beáta
Patris, ac Nati, paritérque 
Sancti
Spíritus, cujus résonat per 
omnem
Glória mundum. Amen.
Verš pro všechny neděle po Zjeveni i
y. Dóminus regnávit, deco
rem induit. Iji. Induit Dómi
nus fortitúdinem et praecin
xit de virtúte.

Ejhle, již noci zkracují se 
stíny,
denice světlo kmitajíc se září; 
pokorně proto zpěvným hla
sem prosme 
všech věcí Pána:

By nad hříšnými smiloval 
se všemi,
zapudil strasti, udělil nám 
spásu,
a dal nám všechněm věčné 
statky nebes - 
poklady míru.

To uděliž nám přeblažené 
Božství
Otce i Syna i svatého Ducha, 
v němž celý vesmír rozezněl 
se mocně
ozvěnou slávyl Amen. 

po sv. Duchu jest:
f .  Hospodin kraluje, oděn ve
lebností. lý. Hospodin jest o- 
děn mocí; opásal se silou.

Kapitulum pro neděle adventní a neděle doby velikonoční (od Bílé do 
6. neděle po velik.) nalezneme v Proprium de tempore; hymnus a verš 
bereme z Pořadu k chválám.
Antifonu k Benedictus nalezneme v Proprium de tempore.
Vfie ostatní jako v Řádu k chválám, (str. 27).
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AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

Úvod: Tyto chvály se modlíme od Septuag. do Květné neděle včetně. 
Radostný tón chval I. je pro tyto dny pozměněn. Lidi se hlavně ve 
třech bodech:
1. Nový jejich charakter určuje již první žalm Miserére, kající žalm 
Církve. Jako kapka rosy padá na květ duše již zrána kajícího dne.
2. Též chvalozpěv (Canticum) ie vždy změněn - ač o něm nelze vždy 
dokázati, že by býval písní kající.
3. Změněny jsou konečně též antlfony. Pro neděle vlastní, obsahem 
podobné textu nedělního evangelia. Ve všední dny vyzdvihují kající 
myšlenky jednotlivých žalmů.
Vše jako v Rádu k chválám, mimo antlfony, které bereme z chval 
příslušné neděle (viz Proprium de tempore).

Žalm 50: Smiluj se!
Myšlenka: Žalm je úchvatným kajícím zpěvem Církve. V hebr. textu 
je nadepsán: Žalm Davidův, složený, když k němu přišel prorok Nathan, 
když byl vstoupil k Betšeba.

Vyznání viny.
Miserére mei, Deus, secúndum 
misericórdiam tuam; * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnosco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * et 
in peccáto concépit me mater 
mea.

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahlad!

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Jsem si předobře svých pře
stupků vědom * a hřích můj 
jest mi stále na očích.
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * a dělal jsem, co špat
né je u tebe;
bys zjevil se slovem svým 
spravedlivý, * bezúhonný 
svým o mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
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Ecce, sinceritáte cordis delec- Hle, máš zálibu v prostotě srd- 
táris, * et in praecórdiis sa- ce, * v nitru mne učíš moud- 
piéntiam me doces. - - rošti. - -

Prosba o vnitřní obnovení.
Aspérge me hyssópo, et mun
dábor; * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et lae
titiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, De
us, * et spíritum firmum réno- 
va in me.
Ne projéceris me a fácie tua, 
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstuleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generoso con
firma me. - -

Pokrop mne ysopem' a budu 
čist, * umyj mne, a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mnčnasloucha- 
ti dej: * af poskočí kosti, jež 
jsi rozdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých 
hříchů * a všechny viny mé 
zahlaď. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
opět, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase, * ušlechtilým duchem 
mne posiluj. - -

Diky a příslib věrnosti.
Docébo iniquos vias tuas, * et Cestě tvé bezbožníky učiti bu- 
peccatóres ad te converténtur, du, * aby Míšní k tobě se ob

rátili.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsúltet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delec- 
táris * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 1

Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože mé spásy, * 
dej, aby pěl jazyk můj o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť nemáš záliby na oběti; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.2

1 Ztracená levitická čistota se znovu získávala předepsaným mytím. 
K tomu se používala zvláštní voda očistná, k niž byl přimíšen ysop 
(rostlina).
* Smírné oběti neměly účinnost ze sebe (ex opere operato).
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Sacrifícium meum, Deus, spí- Oběť má, Bože, jest můj zdr- 
ritus contritus: * cor contrí- ceny duch; * Bože, srdcem 
tum et humiliátum, Deus, zlomeným, zkroušeným nepo- 
non despicies. - - hrdáš. - -

Dozpěv.1
Benigne fac, Dómine, pro bo- Pane, pro milost svou se Sio- 
nitáte tua, erga Sion, * ut re- nem dobrotivě jednej, * dej 
aedifices muros Jerúsalem. znovu vystavět hradby Jeru

salema.
Tunc acceptábis sacrificia le- Pak přijmeš oběti řádné, da- 
gitima, oblationes et holocáu- ry i celopaly, * pak býky na 
sta, * tunc ófferent super al- oltář tvůj přinesou, 
táre tuum vitulos.

Žalm. 117: Slavnostní zpěv.
Myšlenka: Tento mesiášský žalm byl starozákonním děkovným litur
gickým zpěvem o slavnosti Stánků. My do něho vkládáme svou velikonoč
ní radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 1 ze svého vlastního duchov
ního zmrtvýchvstání.

TJvod.
Grátias ágite Domino, quia 
bonus est; * quia in aetérnum 
misericórdia ejus.
Dicat domus Israel: * „In ae
térnum misericórdia ejus.“

Dicat domus Aaron: * „In ae
térnum misericórdia ejus.“

Dicant qui timent Dóminum: 
* „In aetérnum misericórdia 
ejus.“ - -

Neotřesitelná c

Děkujte Hospodinu, neboť 
jest dobrý; * na věky potrvá 
milost jeho!
Tak nechť mluví dům Izrae- 
lův: * „Na věky potrvá milost 
jehol“
Tak nechť mluví dům Áronův: 
* „Na věky potrvá milost je
ho!“
Tak ať mluví ctitelé Páně: * 
„Na věky potrvá milost je
ho!“
ůvěra v Boha.

De tribulatióne invocávi Dó- Volal jsem k Hospodinu vsou- 
minum; * exáudívit me Dó- žení svém: * vyslyšel mne a 
minus et liberávit me. vysvobodil.
Dóminus mecum est: non ti- Semnou jest Hospodin; nebo- 
meo; * quidfáciatmihihomo? jím se; * co by mi mohl udě

lati člověk?
Dóminus mecum est, adjútor Se mnou jest Hospodin, je
1 Pravděpodobně liturgický dodatek.
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meus, * et ego confúsos vidé- 
bo inimícos meos.
Mélius est confúgere ad Dó
minum, * quam confidere in 
homine.
Mélius est confúgere ad Dó
minum, * quam confidere in 
princípibus. - - 
Omnes gentes circumvené- 
runt me: * in nómine Dómini 
contrivi eos.
Undique circumvenérunt me: 
* in nómine Dómini contrivi 
eos.
Circumvenéruntmesicutapes; 
adussérunt,sicutignisspinas:* 
in nómine Dómini contrivi eos. 
Pulsus, impulsus sum, ut cá- 
derem; * sed Dóminus adju
vit me.

mým pomocníkem, * zmate
ny uvidím své nepřátele. 
Lépe jest k Pánu utéci se, * 
než míti důvěru v člověka.

Lépe jest k Pánu utéci se, * 
než spoléhat se na bdi vzne
šené. - -
Obklíčili mne pohané všichni, 
* odrazil jsem je ve jménu 
Páně.
Obstoupili mne odevšad, * 
potřel jsem je ve jménu Páně.

Oblétali mne jako včely, jak 
oheň trní sežehli; * potřel jsem 
je ve jménu Páně.
Bili mne, napadali, že bych 
byl upadl, * ale Pán mi po
skytl pomoc.

Sláva všemohoucímu Bohu.
Robur meum et fortitúdo mea 
est Dóminus; * et factus est 
mihi salvátor. - - 
Vox exsultationis et salútis * 
in tabernáculis justorum: 
Déxtera Dómini fortiter egit, 
déxtera Dómini eréxit me, * 
déxtera Dómini fortiter egit.

Non móriar, sed vivam; * et 
enarrábo ópera Dómini. 
Castigávit, castigávit me Dó
minus, * sed morti non trádi
dit me. - -

Má síla jest Hospodin a moje 
zdatnost, * neboť se stal mojí 
spásou.1 - -
(Slyš!) Křik a vítězný jásot * 
ve stanech spravedlivých; 
Pravice Páně si statečně ved
la, pravice Páně mne pozved
la, * pravice Páně si statečně 
vedla.
Nezemru, nýbrž budu žít dále: 
* zvěstovat budu Pánova díla. 
Hospodin mi přísný sic vymě
řil trest, * ale smrti mne na 
pospas nevydal. - -

Díky Bohu ve svatyul.
Aperite mihi portas justítiae: Brány spásy mi otevřete! * 
* ingréssus per eas grátias a- Vstoupím, Bohu chci podě- 
gam Dómino. kovat.
1 Srov. Exod. 15, 2.
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Haec est porta Dómini, * jus
ti intrábunt per eam.

Grátias agam tibi, quod au
disti me, * et factus es mihi 
salvátor.
Lapis, quem reprobavérunt 
aedificántes, * factus est ca
put ánguli.
A Dómino factum est istud; * 
est mirábile in óculis nostris.

Hic est dies, quem fecit Dómi
nus; * exsultémus et laetémur 
de eo.

Poslední
O Dómine, salvum fac; * o Dó
mine, da prosperitáteml - - 
Benedíctus qui venit in nómi
ne Dómini; benedícimus vobis 
e domo Dómini. * Deus est 
Dóminus, et illúxit nobis.

Ordináte pompam cum fron
dibus densis * usque ad cór
nua altáris.
Deus meus es tu, et grátias 
ago tibi; * Deus meus, láudi
bus te extóllo.
Grátias ágite Dómino, quia 
bonus est; * in aetérnum mi
sericórdia ejus.

Toto jest brána k Hospodinu, 
* jí vstoupit mohou jen spra
vedliví.1
Děkuji ti, žes mi popřál slu
chu, * že ses stal mojí spásou.

Kámen, jejž odvrhli stavite
lé, * stal se kamenem do úhlu.

Tak stalo se na pokyn Hospo
dinův; * věc v našich očích 
podivuhodná.
To jest den, který udělal Hos
podin. * Mějme z něho radost 
a jásejme.
prosby.
Poskytni spásu, Hospodine! * 
Hospodine, zdaru poskytni! — 
Bud požehnán, jenž přichází 
ve j ménu Páně! Ž ehnáme vám 
z domu Hospodinova. * Bůh 
jest Pán; jasné nám poznání 
dal!
Seřadte průvod, v němž husto 
ratolestí svěžích * až k rohům 
oltáře.
Ty jsi můj Bůh, chci díky ti 
vzdávat. * Ty jsi můj Bůh, 
chci tě vyvyšovat.
Děkujte Bohu, nebot jest dob
rý, * na věky potrvá slitování 
jeho.

Žalm 62: Bannl modlitba. Touha po Bohu.

Duše žíznící po Bohu.
Deus, Deus meus es; * sollíci- Bože, můj Bože, * s neklidem 
te te quaero; po tobě pátrám,
Te sitit ánima mea, desiderat duše má po tobě žízní, tělo
1 Srov. Iz. 35, 9.
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te caro mea, * ut terra árida 
et sitiens, sine aqua.
Sic in sanctuario contémplor 
te, * ut videam poténtiam tu
am et glóriam tuam.
Quia mélior est gratia tua 
quam vita, * lábia mea prae- 
dicábunt te. - -

Duše tj Boh
Sic benedicam tibi in vita mea, 
* in nómine tuo attollam ma
nus meas.
Sicut ádipe et pinguédine sati- 
ábitur ánima mea,*et lábiis ex- 
sultántibus laudábit os meum, 
Cum memor ero tui super stra
tum meum, * in vigiliis me
ditábor de te.
Etenim factus es adjutor me
us, * et in umbra alárum tuá
rum exsúlto:
Adháeret ánima mea tibi, * 
me susténtat déxtera tua. - -

Přátelé a
Qui autem pérdere quaerunt 
ánimam meam, * introibunt 
in profúnda terrae.
Tradéntur in manus gládii, * 
portio vúlpium erunt.
Rex vero laetábitur in Deo, 
gloriábitur omnis qui jurat 
per eum, * quia obstruétur os 
loquéntium iniqua.

touhou hyne, * jak země vy
prahlá, žíznivá, bez vody. 
Proto si tě prolilížím ve sva
tyni, * abych spatřil tvou slá
vu a moc.
Milost tvá lepší je nežli život,
* rty mé chvalně tě rozhlašu
jí- - -

icm spojená.
Celý svůj život ti dobrořečit 
chci; * ruce své jménem tvým 
pozdvihovat.
Jak tukem a dření se nasytí 
má duše; * ústa chválu zapějí 
rty rozjásanými, 
když na tebe na loži zavzpo
mínám, * když v noci bdím a 
na tebe myslím.
Vždyť jsi se stal mým pomoc
níkem * a já se raduji ve stí
nu tvých křídel.
Duše má k tobě přepevně lne,
* pravice tvá mne vzpřimuje.

nepřátelé.
Kdo snaží se život mi zničiti,
* vstoupí do hlubin podzem
ních.
Neb budou dáni na pospas 
meči, * budou kořistí šakalů. 
Král však bude mít radost 
svou v Bohu. Kdo při něm 
přísahá, honosit smí se; * u- 
cpána jsou ústa mluvících ni
čemnosti.

Zpčv tři mládenců,. (Dan. 3, 52-57.)
Tato píseň jest úvodem ke chvalozpěvu tří mládenců, jejž se modlíme 
v normálních chválách.

Benedíctus es, Dómine, Deus Požehnaný jsi, Hospodine, 
patrum nostrórum; * et lau- Bože otců našich; * úctyhod-
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dábilis et superexaltátus in 
saecula,
E t benedíctum nomen glóriae 
tuae sanctum, * et laudabile, 
et superexaltatum in ómnia 
sáecula.
Benedictus es in templo gló
riae sanctae tuae, * et super- 
laudábilis et supergloriósus in 
sáecula.
Benedictus es super thronum 
regni tui, * et superlaudábilis 
et superexaltátus in sáecula. 
Benedíctus es,quiintuérispro- 
fúnda, sedens super Chéru
bim; * et laudábilis et super
exaltátus in sáecula. 
Benedíctus es in firmaménto 
caeli, * et laudábilis et glori- 
ficátus in sáecula.
Benedícite, ómnia ópera Dó
mini, Dómino; * laudáte et 
superexaltáte eum in sáecula. 
Glória Patri.

ný, slavný a vyvýšený na vě
ty-
Požehnané je tvé slavné a sva
té jméno; * úctyhodné a vy
výšené na věky.

Požehnaný jsi ve svatém chrá
mě, plném tvého světla a les
ku; * úctyhodný a vyvýšený 
na věky.
Požehnaný jsi na trůně svého 
království; * úctyhodný a vy
výšený na věky.
Požehnaný jsi, jenž shlížíš do 
propastí a sedíš nad Cheruby; 
* úctyhodný a vyvýšený na 
věky.
Požehnaný jsi na obloze ne
beské; * úctyhodný a slavný 
na věky.
Dobrořečte všechna Hospodi
nova díla Hospodinu; * chval
te a vyvyšujte ho na věky. 
Sláva Otci.

Žalm 148: Všechno stvořené chval Fánal 

Chvály nebes.
Laudáte Dóminum de caelis,
* laudáte eum in excélsis. 
Laudáte eum, omnes Angeli 
ejus, * laudáte eum, omnes 
exércitus ejus.
Laudáte eum, sol et luna, * 
laudáte eum, omnes stellae lu- 
céntes.
Laudáte eum, caeli caelórum,
* et aquae, quae super caelos 
sunt:
Laudent nomen Dómini,

S nebes oslavujte Hospodina,
* chvalte ho na výsostech. 
Slavte ho všichni andělé jeho,
* chvalte ho všechny zástupy 
jeho.
Slavte ho také slunce a měsíc,
* chvalte ho všechny zářící 
hvězdy.
Slavte ho nejvyšší nebesa, * i 
vodstva, která jste nad ne
besy;
pochvalu vzdejte jménu Páně.
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Chór: Stvořitel.
nam ipse jussit et creáta sunt, Dal rozkaz a (všecko) stvoře

no bylo,
Et státuit ea in aetérnum, in na věčné časy (vše) umístil; * 
sáeculum: * praecéptum de- a zákon dal, který nepřekro- 
dit, quod non transibit. - - čí. - -

Chvály země.
Laudáte Dóminum de terra, * 
cete et ómnia profúnda maris,

Ignis et grando, nix et nébu- 
la, * ventus procéllae, qui fa
cit verbum ejus,
Montes et omnes colles, * ár- 
bores frugiferae et omnes ce
dri,
Ferae et ómnia juménta, * 
reptilia et volucres pennatae,

Reges terrae et omnes pópu- 
li, * príncipes et omnes júdi- 
ces terrae,

Vzdejte Hospodinu se země 
chválu * obludy a všecky hlu
biny mořské,
oheň a krupobití, sníh a mlha,
* van bouře, jenž plní slovo 
jeho,
hory a pahorky kdekteré jsou,
* ovocné stromoví, všechny 
cedry.
Divoká zvěř, všecka zvířata 
krotká, * plazi a ptactvo ope
řené;
Králové země s národy vše
mi, * knížata, všichni na zemi 
soudci,

Chór: Bůh úmluvy.
Júvenes et étiam vírgines, * jinoši i dívky, * starci s mlá- 
senes una cum puéris: deží vespolek:
Laudent nomen Domini, * ať oslavují jméno Páně, * je- 
quia excélsum est nomen ejus nom jeho jméno je vznešené; 
solíus;

Chvály jeho lidu.
Majéstas ejus súperat terram 
et caelum, * et altum tribuit 
cornu pópulo suo.
Laus est ómnibus sanctis ejus, 
* filiis Israel, pópulo qui pro
pinquus est ei.

Jeho majestát převyšuje zemi 
i nebe: * a pozdvihuje roh 
svého národa,
proslavil všechny ctitele svo
je, * izraelské děti, blízký mu 
lid.

Kapitúlum nalezneme v Proprium de tempore.
Hymnus pro neděle v adventě jest Aetérne rerum Cónditor z prvních 
chval. Hymnus pro doby: postní a utrpení s veršem, bereme z Pořadu 
k chválám.
Antifonu k Benedictus pro neděle nalezneme v Proprium de tempore. 
Vše ostatní jako v Řádu k chválám, (str. 27).
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PRIMA - PRVNÍ

„Toto jest den, její učinil Pán." (Ž. 117.)

První hodinka je přípravou na námahy dne. Často v ní bývá vyjádřena 
též vládnoucí myšlenka denních hodinek (zvl. ve Čtvrtek a v pátek). 
I zde je tomu tak: na denní námahy a boje připravuje žalm 118: myS- 
lenku dne vyjadřuje Ž. 117 a Symbolům (tajemství nej9v. Trojice).
VSe jako v Rádu k první, mimo:
Antifony pro advent, které jsou (jako i pro ostatní malé hodinky) z Pro
prium de tempore (chval).
Od Devítníku do Květné nedéle jsou antifony vlastni a místo Ž. 117 
se modlíme Ž. 92 a 90 z prvních chval, protože byly kajícími chválami 
vytlačeny.

Žalm 117: Slavnostní zpěv.
Myšlenka: Mesiášský žalm. Děkovný liturgický zpěv Starého Zákona. 
My do něho vkládáme svou velikonoční radost ze zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista 1 ze svého vlastního duchovního zmrtvýchvstání.

Úvod.
P. A. et T. Paschali. Ant. Alle- 
lúja.
Grátias ágite Domino, quia 
bonus est; * quia in aetérnum 
misericórdia ejus.
Dicat domus Israel: * „In ae
térnum misericórdia ejus.“

Dicat domus Aaron: * „In ae
térnum misericórdia ejus.“

V roce a v době velik. Ant. Ale
luja.
Děkujte Bohu, neboť jest dob
rý, * na věky trvá milost je
ho!
Tak nechať mluví dům Izra- 
elův: * „Na věky potrvá mi
lost jeho!“
Tak nechť mluví dům Áronův: 
* „Na věky potrvá milost je
ho!“

Dicant qui timent Dóminum: 
* „In aetérnum misericórdia 
ejus.“ - -

Tak ať mluví ctitelé Páně: * 
„Na věky potrvá milost je
ho!“

Neotřesitelná důvěra v Boha.
De tribulatióne invocávi Dó
minum; * exaudívit me Dó
minus et liberávit me. 
Dóminus mecum est: non tí-

Volal jsem k Pánu v soužení 
svém: * vyslyšel mne a vy
svobodil.
Se mnou jest Hospodin; ne-
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meo; * quid fáciat mihi ho
mo?
Dóminus mecum est, adjútor 
meus, * et ego confúsos vidé- 
bo inimícos meos.
Mélius est confúgere ad Dó
minum, * quam confidere in 
homine.
Mélius est confúgere ad Dómi
num, * quam confidere in prin
cípibus. - -
Omnes gentes circumvenérunt 
me; * in nómine Dómini con
trivi eos.
Undique circumvenérunt me: 
* in nómine Dómini contrivi 
eos.
Circumvenérunt me sicut apes 
adussérunt, sicut ignis in spi
nas: * in nómine Dómini con
trivi eos.
Pulsus, impůlsus sum, ut či
tí erem; * sed Dóminus adjú- 
vit me.

bojím se: * co by mi mohl u- 
dělati člověk?
Se mnou jest Hospodin, je 
mým pomocníkem * zmate
ny uvidím své nepřátele. 
Lépe jest k Pánu utéci se, * 
než míti důvěru v člověka.

Lépe jest k Pánu utéci se, * 
než spoléhat se na lidi vzne
šené.
Obklíčili mne pohané všichni, 
* odrazil jsem je ve jménu Pá
ně.
Obstoupili mne odevšad, * 
potřel jsem je ve jménu Pá
ně.
Oblétali mne jako včely, jak 
oheň trní sežehli; * ve jménu 
Páně potřel jsem je.

Bili mne, napadali, že bych 
byl upadl, * ale Pán mi po
skytl pomoc.

Sláva všemohoucímu Bohu.
Robur meum et fortitúdo mea 
est Dóminus; * et factus est 
mihi salvátor. - - 
Vox exsultatiónis et salútis * 
in tabernáculis justorum: 
Déxtera Dómini fortiter egit, 
déxtera Dómini eréxit me, * 
déxtera Dómini fortiter egit.

Non móriar sed vivam; * et 
enarrábo ópera Dómini.

Castigávit, castigávit me Dó
minus, * sed morti non trádi
dit me. - -

Má síla je Hospodin a moje 
zdatnost; * neboť se stal mojí 
spásou. - -
(Slyší) Křik a vítězný jásot * 
ve stanech spravedlivých; 
Pravice Páně si statečně ved
la, pravice Páně mne pozved
la, * pravice Páně si statečně 
vedla.
Nezemru, nýbrž budu žít dá
le: * zvěstovat budu Pánova 
díla.
Hospodin mi přísný sic vymě
řil trest, * ale smrti mne na 
pospas nedal. - -
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Diky Bohu ve svatyni.
Aperite mihi portas justítiae:] 
* ingréssus per eas grátias a- 
gam Dómino.
Haec est porta Dómini, * jus
ti intrábunt per eam.

Grátias agam tibi, quod audis
ti me, * et factus es mihi sal
vátor.
Lapis, quem reprobavérunt 
aedificántes, * factus est ca
put ánguli.
A Dómino factum est istud; * 
et est mirábile in óculis nos
tris.
Hic est dies, quem fecit Dó
minus; * exsultémus et laeté- 
mur de eo.

Brány spásy mi otevřete! * 
Vstoupím, chci Bohu poděko
vati.
Toto jest brána k Hospodinu, 
* jí vstoupit mohou jen spra
vedliví.
Děkuji ti, žes mi popřál slu
chu, * že ses stal mojí spásou.

Kámen, jejž odvrhli stavite
lé, * stal se kamenem do úhlu.

Tak stalo se na pokyn Hospo
dinův; * věc v našich očích 
podivuhodná.
To jest den, který udělal Hos
podin. * Mějme z něho radost 
a jásejme.

Poslední prosby.
O Dómine, salvum fac; * 
o Dómine, da prosperitátem! - 
Benedíctus qui venit in nómi
ne Dómini; benedicimus vobis 
e domo Dómini, * Deus est 
Dóminus, et illúxit nobis.

Ordináte pompam cum fron
dibus densis * usque ad cór
nua altáris.
Deus meus es tu, et grátias 
ago tibi; * Deus meus, láudi
bus te extóllo.
Grátias ágite Dómino, quia 
bonus est; * in aetérnum mi
sericórdia ejus.

Poskytni spásu, Hospodine; * 
Hospodine, popřej zdaru! - - 
Bud požehnán, jenž přichází 
ve jménu Páně! Žehnáme vám 
z domu Hospodinova. * Bůh 
jest Pán; jasné nám poznání 
dal.
Seřadte průvod, husto v něm 
ratolestí svěžích * až k rohům 
oltáře.
Ty jsi můj Bůh, chci díky ti 
vzdávat. * Ty jsi můj Bůh, 
chci tě vyvyšovat.
Děkujte Bohu, nebot je dob
rý, * na věky potrvá slitování 
jeho.

O svátcích I. a II. třídy, o velkých vigiliích, o svátcích Páně, P. Marie, 
sv. Andělů, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa a sv. Apoštolů modlíme se 
místo Ž. 117:
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Žalm 53.1
Prosba o pomoc.

Deus, in nómine tuo salvum Pomoz mi, Bože, pro svoje 
me fac, * et virtúte tua age jméno * a zjednej mi právo 
causam meam. pro svoji moc.
Deus, audi oratiónem meam; Bože, mé modlitbě dopřávej 
* áuribus pércipe verba oris sluchu, * ochotně naslouchej 
mei. slovům mých úst.

Stížnost na pronásledování.
Nam supérbi insurrexérunt Mužové pyšní povstávají na 
contra me, et violénti quaesi- mne, tyrani mně o život uklá- 
érunt vitam meam; * non pro- dají. * Nechtějí tě, Bože, na 
posuérunt Deum ante óculos očích míti. - -
suos. -

Důvěryplná prosba.
Ecce, Deus ádjuvat me, * Dó- Ejhle, to Bůh mi na pomoc 
minus susténtat vitam meam, spěje, * Pán můj život mi za

chovává.
Retórque malum in adversá- Zpět vrhni neštěstí na protiv- 
rios meos, * et pro fidelitáte niky, * zahlad je docela pro 
tua déstrue illos. věrnost svou.

Děkovný příslib.
Voluntárie sacrificábo tibi, * S radostí potom oběť ti podám, 
celebrábo nomen tuum, Dó- * oslavím jméno tvé, Pane, je 
mine, quia bonum est. dobré.
Nam ex omni tribulatióne erí- Vždyť mne vyprostilo z kde- 
puit me, * et inimícos meos jaké bídy, * oko mé ve zmat- 
confúsos vidit óculus meus. ku nepřátele zřelo.

Žalm 118: Požehnání Zákona.
„Chci zachovati tvá přikázání; neodnímej mi, prosím, svou milost.“ 
Myšlenka: Celým žalmem, jenž vyplňuje všechny Čtyři malé nedělní 
hodinky, prochází jediná, hluboká myšlenka, v různých obměnách stále 
připomínaná: Chci plniti vůli Boži - a to věrně a pevně!

Žalm 118a: Věrnost ve službě Boží.
Beáti quorum immaculáta est Blažení jsou životem bezúhon- 
via, * qui ámbulant in lege ní, * kteří kráčejí podle záko- 
Dómini. na Páněl
‘ Nadpis v hebr. textu: Poučná píseň Davidova, složená, když přišli 
Sifltané a řekli: U nás se skrývá David.
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Beáti qui óbsérvant praescrip
ta ejus, * toto corde quaerunt 
eum,
Qui non fáciunt iniquitátem, 
* sed ámbulant in viis ejus. 
Tu dedisti praecépta tua, * ut 
custodiántur valde.

Blaženi jsou, již dbají na před
pisy jeho, * a celým srdcem 
ho hledají,
kteří nepravost nepáchají, * 
nýbrž jdou jeho cestami!
Ty jsi vydal svá přikázání, * 
aby se jich přesně posloucha
lo.

Utinam firmae sint viae meae 
* ad custodiénda statúta tua! 
Tunc non confundar, * cum 
inténdero ad ómnia mandáta 
tua.
Celebrábo te in rectitudine 
cordis, * cum didicero decréta 
justítiae tuae.
Statúta tua custódiam; * ne 
derelinqueris me omnino.----

Kéž jest jisté chování moje, * 
abych mohl plniti normy tvé! 
Do hanby nemohu upadnou
ti, * vidím-li všechny předpi
sy tvé.
Upřímným srdcem tě oslavu
ji, * učím-li se správnému prá
vu tvému.
Dbáti chci na zásady tvoje, * 
ty mne neopouštěj načisto! - -

Všechny síly dát do služby Bohul
Quómodo puram servábit ado- 
léscens viam suam? * custo- 
diéndo verba tua.
Toto corde meo quaero te; * 
ne siveris me aberráre a man
dátis tuis.
In corde meo recondo eloqui
um tuum, * ne peccem contra 
te.

Jak zachová se jinoch čistý? 
* Jestliže poslouchá slova tvá.

Ze srdce celého tě hledán), * 
nedej ‚bych vzdálil se od před
pisů tvých!
Uchovávám v srdci výrok 
tvůj, * abych proti tobě ne
hřešil.

Benedíctus es, Dómine; * do
ce me statúta tua.
Lábiis meis enárro * ómnia de
créta oris tui.
De via praescriptorum tuó
rum laetor, * sicut de ómni
bus divitiis.
De praecéptis tuis meditábor, 
* et considerábo vias tuas. 
Statútis tuis delectábor: * non 
obliviscar verba tua.

Pane, budiž ti požehnáno! * 
Nauč mne svým zásadám. 
Já rety svými ohlašuji * usta
novení úst tvých veškerá. 
Mám radost z. života dle pří
kazů tvých, * jakou bych měl 
ze všeho bohatství.
O rozkazech tvých uvažuji * 
a na zřeteli mám stezky tvé. 
Rozkoš mám ze zákonů tvých; 
* nezapomínám na slova tvá.
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Žalm 118b.
Překonání překážek.

Bene fac servo tuo, ut vivam 
* et custodiam verba tua.

Aperi oculos meos, * ut con
siderem mirabília legis tuae. 
Hospes ego sum in terra, * 
noli a me abscondere mandá
ta  tua.
Déficit ánima mea, * deside
rans decréta tua omni tém
pore.
Increpásti supérbos; * male
dicti .qui declinant a mandá
tis tuis.
Aufer a me opróbrium et con- 
témptum, * quia praescripta 
tua obsérvo.
Etsi considunt príncipes et 
contra me loquúntur, * servus 
tuus meditáturdestatútis tuis. 
Nam praescripta tua sunt de
líciae meae, * consiliárii mei 
statúta tua. - -

čiň dobře svému služebníku, 
abych živ byl * a dbal na slo
va tvá.
Oči mé otevři, * hledět bych 
mohl na zákon tvůj podivný! 
Jsem cizincem na této zemi, * 
neskrývej přede mnou před
pis svůj!
Zmírá má duše * stále toužíc 
po tvých ustanoveních.

Pyšné stíháš výtkou; * pro
kleti jsou odklánějící se od 
příkazů tvých.
Hanlivou potupu sejmi se 
mne, * neboť zachovávám 
normu tvou!
Knížata soudy ať konají a na 
mne svědčí, * sluha tvůj pře
mítá zásady tvé.
Tvé příkazy jsou rozkoší pro 
mne, * tvá ustanovení jsou 
mými rádci. - -

Dvě cesty.
Prostráta est in púlvere áni
ma mea: * redde mihi vitam 
secúndum verbum tuum. 
Vias meas expósui et exaudís
ti me: * doce me statúta tua.

Via praeceptórum tuórum in
stitue me, * et meditábor mi
rabília tua.
Stillat lácrimas ánima mea ex 
maerore: * érige me secúndum 
verbum tuum.
A via erroris arce me, * et le
gem tuam largire mihi.

V prachu se prostřela duše 
moje, * podle svého slova ži
vot mi vrať!
Slyšels mne, když jsem o ces
tách svých mluvil. * Nauč mne 
svým přikázáním.
O cestě zásad svých mne po
uč, * uvažuji o tvých zázra
cích!
Smutek rozplakal duši moji;
* podle slova svého napřim 
mne!
Cestu křivou ode mne oddal,
* a uštědři mi zákon svůj!
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Viam veritátis elégi, * decréta Vyvolil jsem si cestu pravdy, 
tua propósui mihi. * tvá ustanovení jsem si pro

hlásil.
Adháereo praescriptis tuis: * Přilnul jsem ke tvým přikázá- 
Dómine, noli me confúndere. ním, * do hanby mne, Pane,

nezavedl
Viam mandatórum tuórum Po cesté předpisů tvých bě- 
curram, * cum dilatáveris cor žím, * srdci mému volnost po- 
meum. , skytuješ.
Nenásleduje-li Athanááovo vyznáni víry, modlíme se antlfonu. 
Symbolum se modlíme o vSech prostých nedělích po Zjevení i po Duchu 
sv., není-li nějaká oktáva nebo duplex-svátek aspoň připomínán; vždy 
se Symbolum modlíme na svátek nejsv. Trojice.

Symbolum Athanasianum. 
Quicúmque vult salvus esse,
* ante ómnia opus est, u t té
neat cathólicam fidem:
Quam nisi quisque integram 
inviolatámque serváverit, * 
absque dúbio in aetérnum pe
ribit.
Fides autem catholica haec 
est: * ut unum Deum in Tri- 
nitáte, et Trinitátem in uni- 
táte venerémur.
Neque confundéntes personas,
* neque substántiam separan
tes.
Alia est enim persóna Patris, 
ália Fílii, * ália Spíritus Sanc
ti.
Sed Patris, et Fílii, et Spíri
tus Sancti una est divinitas, * 
aequális glória, coaetérna ma
jéstas.
Qualis Pater, talis Fílius, * ta
lis Spíritus Sanctus.
Increátus Pater, increátus Fí
lius, * increátus Spíritus Sanc
tus.

Kdokoli chce býti spasen, * 
tomu jest především třeba, 
aby se držel katolické víry. 
Kdo by ji celistvou a neporu
šenou nezachovával, * beze vší 
pochyby na věky zahyne.

Víra katolická pak jest, * že 
uctíváme j ednoho Boha v Tro
jici a Trojici v Jednotě.

Nesměšujíce božských Osob, 
* aniž dělíce jejich podstatu.

Jiná jest totiž Osoba Otcova, 
jiná Synova, * jiná Ducha sva
tého.
Avšak Otce i Syna i Ducha 
svatého jedno jest božství, * 
stejná sláva, společná věčná 
velebnost.
Jaký Otec, takový Syn, * ta
kový i Duch svatý. 
Nestvořený Otec, nestvořený 
Syn, * nestvořený Duch sva
tý.
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Imménsus Pater, imménsus 
Fílius, * imménsus Spiritus 
Sanctus.
Aetérnus Pater, aetérnus Fí
lius, * aetérnus Spíritus Sanc
tus.
E t tamen non tres aetérni, * 
sed unus aetérnus.
Sicut non tres increáti, nec 
tres imménsi, * sed unus in- 
creátus, et unus imménsus.

Simíliter omnípotens Pater, 
omnípotens Fílius, * omnípo
tens Spíritus Sanctus.
E t tamen non tres omnipotén- 
tes, * sed unus omnípotens. 
Ita Deus Pater, Deus Fílius, 
* Deus Spíritus Sanctus.
E t tamen non tres dii, * sed 
unus est Deus.
Ita Dóminus Pater, Dóminus 
Fílius, * Dóminus Spíritus 
Sanctus.
E t tamen non tres Dómini, * 
sed unus est Dóminus.

Quia, sicut singillátim unam- 
quámque personam Deum ac 
Dóminum confitéri christiána 
veritáte compéllimur: * ita 
tres Deos aut Dóminos dícere 
catholica religione prohibé- 
mur.
Pater a nullo est factus: * nec 
creátus, nec génitus.
Fílius a Patre solo est: * non 
factus, nec creátus, sed géni
tus.
Spíritus Sanctus a Patre et

Nekonečný Otec, nekonečný 
Syn, * nekonečný Duch sva
tý-
Věčný Otec, věčný Syn, * věč
ný Duch svatý.

A přece ne tři věční, * nýbrž 
jeden Věčný.
Rovněž tak nejsou tři nestvo
ření, aniž tři nekoneční, * ný
brž jeden Nestvořený a jeden 
Nekonečný.
Podobně jest všemohoucí 0- 
tec, všemohoucí Syn, * vše
mohoucí Duch svatý.
A přece nejsou tři všemohou
cí, * nýbrž jeden Všemohoucí. 
Tak jest Bůh Otec, Bůh Syn, 
* a Bůh Duch svatý.
A přece ne tři bohové, * ný
brž jeden jest Bůh.
Též jest Hospodin Otec, Hos
podin Syn, * a Hospodin Duch 
svatý.
A přece nejsou tři Hospodino
vé, * nýbrž jeden jest Hospo
din.
Neboť tak, jak jednotlivě o 
každé z Osob vyznáváme, že 
jest Pán a Bůh, jak nám při
kazuje křesťanská víra, * tak 
nám zakazuje katolické ná
boženství mluviti o třech bo
zích a Hospodinech.
Otce nikdo neučinil, * nestvo
řil ani nezplodil.
Syn pochází jen od Otce; * 
nebyl učiněn, ani stvořen, ný
brž zplozen.
Duch svatý od Otce i Syna *
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Fílio: *nonfactus,neccreátus, 
nec génitus, sed procédens. 
Unus ergo Pater, non tres Pa
tres: unus Fílius, non tres Fí
lii: * unus Spíritus Sanctus, 
non tres Spíritus Sancti.
Et in hác Trinitáte nihil prius 
aut postérius, nihil majus aut 
minus: * sed totae tres perso
nae coaetérnae sibi sunt et co- 
aequáles.
Ita ut per ómnia, sicut jam 
supra dictum est, * et únitas 
in Trinitáte, et Trinitas in uni- 
táte veneránda sit.
Qui vult ergo salvus esse, * 
ita de Trinitáte séntiat.

Sed necessárium est ad aetér
nam salútem, * ut Incarnati- 
ónem quoque Dómini nostri 
Jesu Christi fidéliter credat. 
Est ergo fides recta, ut credá- 
mus et confiteámur, * quia 
Dóminus noster Jesus Chris
tus, Dei Fílius, Deus et homo 
est.
Deus est ex substántia Patris 
ante sáecula génitus: * et ho
mo est ex substántia matris 
in sáeculo natus.
Perféctus Deus, perféctus ho
mo: * ex ánima rationáli et 
humána carne subsistens. 
Aequális Patri secúndum di- 
vinitátem: * minor Patre se
cúndum humanitátem.
Qui, licet Deus sit et homo, * 
non duo tamen, sed unus est 
Christus,

nebyl učiněn, ani stvořen, ani 
zplozen, nýbrž vychází. 
Jeden jest tedy Otec, nikoli 
tři otcové; jeden Syn, ne tři 
synové; * jeden Duch svatý, 
ne tři duchové svatí.
V této Trojici žádná z osob 
není dřívější nebo pozdější, 
žádná větší ani menší, * ný
brž všechny tři Osoby jsou 
souvěěné a navzájem rovny. 
Takže ve všem, jak již bylo 
řečeno, * je dlužno klaněti se 
Jednotě v Trojici i Trojici v 
Jednotě.
Kdo tedy chce býti spasen, * 
a( takto smýšlí o nejsvětější 
Trojici.
Ale k věčné spáse je potřeb
né, * abychom také věrně vě
řili ve Vtělení našeho Pána Je
žíše Krista.
Správnou vírou tedy jest, aby
chom věřili a vyznávali, * že 
náš Pán Ježíš Kristus, Syn 
Boží, jest Bůh a člověk.

Bohem jest z podstaty Otco
vy, před věky zrozený; * člo
věkem jest z podstaty Matky, 
narozený v čase.
Dokonalý Bůh, dokonalý člo
věk; * s rozumnou duší a lid
ským tělem.
Rovný Otci podle božství; * 
menší Otce podle člověčen
ství.
Ačkoli je Bůh a člověk, * není 
dvojí - jediný jest Kristus.
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Unus autem non conversione 
divinitatis in carnem; * sed 
assumptióne humanitatis in 
Deum.
Unus omnino, non confusióne 
substántiae, * sed unitate Per
sónae.
Nam sicut ánima rationalis et 
caro unus est homo: * ita De
us et homo unus est Christus.

Qui passus est pro salúte nos
tra: descéndit ad ínferos: * 
tértia die resurréxit a mortuis. 
Ascéndit ad caelos, sedet ad 
déxteram Dei Patris Omnipo
téntis: * inde ventúrus est ju
dicáre vivos et mórtuos.
Ad cujus advéntum omnes hó
mines resúrgere habent cum 
corpóribus suis: * et redditúri 
sunt de factis própriis ratio
nem.
E t qui bona egérunt, ibunt in 
vitam aetérnam: * qui vero 
mala, in ignem aetérnum. 
Haec est fides catholica, * 
quam nisi quisque fidéliterfir- 
mitérque credíderit, salvus es
se non póterit.
Glória Patri.

Jest jediný nikoli tak, že by 
se božství proměnilo v tělo; * 
nýbrž tím, že on, Bůh, přijal 
ělověčenství.
Jediný ne smíšením podstaty, 
* nýbrž jednotou osoby.

Neboť jako rozumná duše a 
tělo jeden jest ělověk, * tak 
Bůh a ělověk jest jeden - Kris
tus.
Jenž trpěl pro naši spásu; se
stoupil do pekel, * třetího dne 
vstal z mrtvých.
Vstoupil na nebesa, sedí na 
pravici Boha, Otce všemohou
cího; * odtud přijde soudit ži
vých i mrtvých.
K jeho příchodu mají všichni 
lidé vstáti z mrtvých se svý
mi těly; * aby vydali počet ze 
svých skutků.

A ti, kteří činili dobře, půjdou 
doživota věčného, *kteří však 
konali zlé, do věčného ohně. 
Toto jest víra katolická; * kdo 
by ji věrně a pevně nezacho
vával, nemůže být spasen.

Sláva Otci.
Po Symbolu nebo neříká-li se, bezprostředně po žalmech, následuje:

Ant. Allelúja, Confitémini Dó- Ant. Aleluja, oslavujte Hos- 
mino quóniam in sáeculum podina; na věky trvá milost 
misericórdia ejus, alleluja, al- jeho, aleluja, aleluja, 
lelúja.
T.P.  Ant. Alleluja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní viz v Aidu k první (str. 37).
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AD TERTIAM - TŘETÍ

„Veď mne po stezce svých přikázáni, Pane!“

Třetí hodinka je prvním odpočinkem na cestě. Prosíme v ní o sílu. Vše
chny tři části žalmu touží přivésti poutníka k pevnému předsevzetí: 
Budu horlivě pracovati o své duši!
Při pozorné modlitbě nalezneme jakési stupňování:
1. zvítězit mohu jen s pomocí Boži;
2. věrnost ve slově i činu;
3. Bůh - útěcha ve vyhnanství. Tyto myšlenky předpokládají nepřátel
ský svět, jenž se klade mezí nás a Boha. Tři zbývající Části uvádějí ve 
spojení s Bohem;
4. Portio mea Dominus - paratus sum;
5- bonus es tu, fac me bonum;
6. učiň ze mne chrám Boži. .
Korunu třetí hodince vsazují slova sv. Jana v kapitulu: Ježíši, zůstanu 
v tvé lásce! Vše jako v Řádu k třetí (str. 47).

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus. 
P. A. et T. P. Ant. Alleluja.

Žalm 118c.

A nyní, Duchu přesvatý.
V roce a v době velik. Ant. Ale
luja.

K  duchovnímu Životu je nutná milost Boží.
Osténde mihi, Dómine, viam 
statutorum tuórum, * et ser
vabo eam ad amússim. 
Instrue me, ut obsérvem le
gem tuam, * et custódiam il
lam toto corde meo.
Deduc me in sémita manda
tórum tuórum, * quia ipsa de- 
léctor.
Inclína cor meum in praescrip
ta tua, * et non in avaritiam.

Cestu svých zásad ukazuj mi, 
Pane, * budu ji přesně sledo
vat!
Pouč mne, abych plnil tvůj 
zákon, * bych střežil jej ce
lým srdcem svým.
Vod mne po stezce předpisů 
svých, * vždyť na ní mám své 
zalíbení.
K svědectví svému schyl mé 
srdce, * nikoli k zisku mrzké-

Avérte óculos meos, ne vide
ant vanitátem; * per viam tu
am da mihi vitam.
Adimple servo tuo promissum

Oči mé odvrať, by nezřely 
marnost, * cestou svojí život 
mi skytni.
Sluhovi svému naplň své sli-
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tuum, * quod datum est ti- by, * těm jsou dány, kteří tě 
méntibus te. ctí.
Aufer opprobrium meum, Odejmi mou hanbu, které se 
quod formido, * quia decréta děsím, * rozhodnutí tvá jsou 
tua jucúnda. rozkošná.
Ecce desidero praecépta tua: Hle, toužím po tvých přiká- 
* secúndum aequitátem tuam zánich, * pro spravedlnost 
tribue mihi vitam. - - svou mi život dej! - -

Věrnost ve víře.
Et véniant super me miseratió- 
nes tuae, Dómine, * auxílium 
tuum, secúndum promissum 
tuum.
Et respondébo verbum expro- 
brántibus mihi, * quia spero 
in verbis tuis.
Noli auférre de ore meo ver
bum veritátis, * quia in de- 
crétis tuis spero.
Et custódiam legem tuam 
semper, * in sáeculum et in 
sempitérnum.
Et ambulábo in via spatiosa,
* quia praecépta tua exquiro.

Et loquar de praescriptis tuis 
in conspéctu regum, * et non 
confundar.
E t delectábor mandátis tuis,
* quae díligo.
E t attollam manus meas ad 
mandáta tua * et meditábor 
statúta tua.

Žalm, 118d.

Ať na mne přijdou tvá slito
vání, Pane, * pomoc tvá, po
dle příslibu tvého,

bych těm odvětil, kteří mi 
klnou;1 * neboť mám důvěru 
ve slova tvá.
Slovo pravdy ústům mým ne
odnímej , * doufám přec ve tvá 
ustanovení,
a hodlám plniti tvůj zákon 
vždycky * na věky, ano, na 
věky věěné.
Po volných šířavách si budu 
kráčeti, * protože zkoumám 
tvé zákony.
Před králi promluvím o zása
dách tvých * a nebudu zahan
ben.
V předpisech tvých si libovat 
budu, * svou lásku jim věnuji. 
K příkazům tvým pozvedám 
ruce svoje * a tvoje stanovy 
přemítám.

Tvé slovo je ve vyhnanství láskyplnou písni domova.
Memor esto verbi tui servo Pamatuj na slovo ke sluhovi 
tuo, * quo mihi spem dedisti, svému, * kterýms mi poskytl 
1 Srov. Mt. io, 19. nadějil
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Hoc est solátium meum in af
flictione mea, * quod eloqui
um tuum largítur mihi vitam. 
Supérbi insúltant mihi vehe
ménter; * a lege tua non de
clíno.
Memor sum antiquórum judi
ciorum tuórum, Dómine, * et 
solátium est mihi.
Indignatio tenet me propter 
peccatóres, * qui derelinquunt 
legem tuam.
Carmina facta sunt mihi sta
túta tua * in loco peregrina
tionis meae.
Memor sum nocte nóminis tui, 
Dómine, * et custódiam le
gem tuam.
Hoc factum est mihi, * quia 
praecépta tua servávi. - -

To jest v bídě útěcha moje, * 
že mi tvůj výrok život dá.

ByC mocně na mne naléhali 
pyšní, * od zákona tvého se 
neodkloním.
Mám v paměti dávné rozsud
ky tvé, Pane, * a jest to pro 
mne útěchou.
Roztrpčení jímá mne pro hříš
níky, * kteří opouštějí zákon 
tvůj.
Písněmi jsou pro mne stano
vy tvoje * v místě mého pu
tování.
Vzpomínám v noci na jméno 
tvé, Pane, * a zákona tvého 
jsem poslušen.
V tom spočívá (útěcha) moje, 
* že dbám na tvé příkazy. - -

Jsem připraven.
Portionem meam dixi, Dómi
ne, * custodíre verba tua. 
Déprecor faciem tuam toto 
corde, * miserére mei secún
dum promissum tuum. 
Perpéndi vias meas, * et con
vérti pedes meos ad praescrip
ta tua.
Festinávi et non sum cunctá- 
tus * custodíre mandáta tua. 
Funes peccatórum circumplé- 
xi sunt me: * legem tuam non 
sum oblitus.
Média nocte surgo ad cele- 
brándum te * de justis decré- 
tis tuis.
Amícus sum ómnium timén- 
tium te * et custodiéntium 
praecépta tua.

Za úděl svůj prohlásil jsem * 
plniti veškerá slova tvá. 
Tvář tvou celým srdcem ú- 
pěnlivě vzývám, * podle slibu 
svého mi milostiv bud! 
Uvažoval jsem o tvých ces
tách, * a k příkazům tvým se 
obrátil.
Pospíchal jsem a nezaváhal * 
zachovávat tvoje předpisy. 
Ničemů léčky zapletly mne; * 
nezapomněl jsem na zákon 
tvůj.
O půlnoci vstávám, bych tě 
chválil, * pro spravedlivé sta
novy' tvé.
Družím se k ctitelům tvým ke 
všem, * již poslouchají tvých 
příkazů.
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Grátia tua, Dómine, plena est Země jest, Pane, tvé milosti 
terra; * statúta tua doce me. plná, * nauě mne tvým zása

dám.

Žalm, 118e.
Tys dobrý - učlft mne též dobrými

Bene fecísti servo tuo, * Dó
mine, secúndum verbum tu
um.
Judícium et sciéntiam doce 
me, * quia mandátis tuis con
fído.
Priúsquam afflictus sum, er- 
rávi; * nunc vero eloquium tu
um custódio.
Bonus es tu et benefáciens; * 
doce me statúta tua. 
Machinántur fraudes contra 
me supérbi, * ego toto corde 
obsérvo praecépta tua. 
Incrassátum est ut adeps cor 
eórum; * ego lege tua deléc- 
tor.
Bonum mihi, quod afflictus 
sum, * ut discam statúta tua.

Mélior est mihi lex óris tui, * 
quam mília auri et argénti. - -

Dobro jsi prokázal sluhovi 
svému, * podle svého slova, 
Hospodine.
Rozvaze nauě mne, i vědění,
* vždyť důvěřuji tvým před
pisům I
Bloudil jsem před svým poní
žením, * ale nyní dbám na vý
rok tvůj.
Jsi dobrý a konáš jen dobro,
* nauč mne svým zásadáml 
Pyšní na mne podvody strojí 
- * já z celého srdce dbám na 
příkazy tvé.
Jejich srdce ztučnělo jak sád
lo; * pro mne jest zákon tvůj 
rozkoší.
Dobře mi, že jsem ponížen 
byl, * abych tvému právu se 
naučil.
Lepší jest pro mne zákon úst 
tvých, * než zlato a stříbro 
přemnohé. - -

Učiň mne, ó Pane, svým chrámem!
Manus tuae fecérunt me et Ruce tvé mne udělaly, vytvo-
formavéruntme; * instrue me, řily, * pouč mne, ať se na-
ut discam mandáta tua. učím příkazům tvými
Qui timent te, Vidébunt me et Uzří mne tví ctitelé, zaradují 
laetabúntur, * quod in ver- se, * že na tvé slovo se spolé- 
bum tuum sperávi. hám.
Scio, Dómine, justa esse de- Vím, Pane, že soud tvůj je 
créta tua, * et jure afflixisti spravedlivý, * a že jsi mne 
me. právem potrestal.
Adsit misericórdia tua,ut con- Kéž je mně milost tvá na útě-
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solétur me, * secúndum pro
missum quod dedisti servo 
tuo.
Véniant mihi miseratiónes 
tuae, ut vivam, * quia lex tua 
delectátio mea est. 
Confundántur supérbi, quia 
immérito affligunt me; * ego 
meditábor de praecéptis tuis.

Convertántur ad me timéntes 
te, * et qui curant praescripta 
tua.
Sit cor meum perféctum in 
statútis tuis, * ut non confún- 
dar.
P. A. Ant. Alleluja, deduc me, 
Dómine, in sémitam manda
tórum tuórum, alleluja, alle- 
lúja.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
aUelúja.
Vše ostatní v Rádu k třetí (str. 47).

chu * dle slibu, jejžs dal své
mu služebníku.

Kéž na mne, bych živ byl, tvé 
slitování přijde; * neboť tvůj 
zákon jest rozkoší mou.
Ať zpupní do hanby padnou 
- bez viny mne týrají; * já bu
du přemýšlet o příkazech 
tvýchI
Kdo ctí tě, ať se ke mně blíží; 
* i ti, kteří znají tvá svědec
tví.
Nechť srdce mé pevně v tvých 
stanovách kotví, * abych do 
hanby neklesl!
V roce. Ant. Aleluja, vod mne 
po cestách svých příkazů, ale
luja, aleluja.

V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

„Tvůj jsem, pomoz mi, Panel“

Šestá: Vrcholí denní boj; prosba: Neuvoď nás v pokušeni.
V Šesti částech žalmu vyvstává obraz boje - kolísáni mezi světem a 
Bohem; do boje jsou vrhány stále nové reservy (náboženské motivy), 
které nás mají udržovati věrnými.
Vše jako v Rádu k šesté (str. 52).

Hymnus.
Rector potens, verax Deus. Svět řídí mocně pravdy Bůh. 
T. P. et P. A. Ant. Allelúja. V roce a v době velik. Ant. Ale

luja.
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Neuved nás v pokušeni.
Žalm 118f.

Déficit desidério auxilii tui á- 
nima mea; * in verbum tuum 
spero.
Deficiunt óculi mei desidério 
eloquii tui: * quando consolá- 
beris me?
Nam, factus sicut uter in fu
mo, * statúta tua non sum ob
litus.
Quot sunt dies servi tui? * 
quando fácies de persequénti- 
bus me judícium?
Fodérunt mihi supérbi fóveas, 
* qui non secúndum legem tu-' 
am agunt.
Omnia mandáta tua sunt fi- 
délia; * immérito persequún- 
tur me: adjúva me. 
Propémodum confecérunt me 
in terra; * ego autem non de
relinqui praecépta tua. 
Secúndum misericórdiam tu
am serva me vivum, * et cus
todiam praescripta oris tui. - -

Touhou po tvé pomoci zmírá 
má duše; * na slovo tvé se 
spoléhám.
Touhou po tvém výroku has
nou mé oči; * kdy jen mi po
skytneš útěchu?
Jsem sice jakoby měch v kou
ři, * na zásady tvé však neza
pomínám.
Kolikeré jsou dni tvého slu
hy? * Kdy budeš soud mít 
s nepřáteli mými?
Kopali pro mne jámu pyšni, * 
již dle tvého zákona nejed
nají.
Všechny tvé předpisy jsou 
věrné; * pomozl pro nic za 
nic mne stíhají!
Skoro mne na zemi zahubili, 
* neopustím však příkazů 
tvých.
Zachovej život mi dle svého 
sbto vání,* svědectví úst tvých 
ostříhám. - -

Věčný Bůh - slabý člověk.

In aetérnum, Dómine, est ver
bum tuum * stábile ut cae
lum.
In generatiónem et generatió
nem est fidélitas tua: * condi
disti terram, quae pérmanet. 
Secúndum decréta tua con
stant omni témpore, * quia 
univérsa sérviunt tibi.
Nisi lex tua delectátio mea es
set, * jam perissem in afflicti
one mea.

Na věky, Pane, stojí pevně 
tvé slovo * na nebeské výši
ně.
Od rodu do rodu jest tvá věr
nost, * stvořil jsi zemi a po
trvá.
Vše trvá podle určení tvého, 
* neboť kdeco je k službám ti.

Kdyby mou rozkoší nebyl 
tvůj zákon, * ve strastech byl 
bych již zahynul.
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In aetérnum non obliviscar 
praecépta tua, * quia ipsis de
disti mihi vitam.
Tuus sum ego: salvum me fac, 
* quóniam praecépta tua 
quaesívi.
Me exspéctant peccatóres ut 
perdant me; * ad praescripta 
tua atténdo.
Omnis perfectiónis vidi esse 
términum: * latissime patet 
mandátum tuum.

Nikdy nezapomenu tvých při
kázání, * vždyť život mi dá
váš jimi jen.
Jsem tvůj. Uštědři mi svou 
spásu, * pátrám přece po tvých 
zásadách.
Hříšníci na mne čekají, by zni
čili mne, * na zřeteli mám však 
tvá svědectví.
Zřím, že má konec dokonalost 
každá; * předaleko sahá před
pis tvůj.

Boži moudrost nade vše.
Žalm 118g.

Quam díligo legem tuam, Dó
mine: * toto die meditátio mea 
est.
Inimícis meis sapientiórem me 
fecit mandátum tuum, * quia 
in aetérnum mecum est. 
Omnibus docéntibus me pru
déntior sum, * quia de prae
scriptis tuis meditátio mea est. 
Sénibus intelligéntior sum, * 
quia praecépta tua obsérvo. 
Ab omni via mala cohibeo pe
des meos, * ut custodiam ver
ba tua.
A decrétis tuis non declíno, * 
quia tu docuísti me.

Quam dúlcia paláto meo elo
quia tua! * super mei sunt ori 
meo.
Praecéptis tuis intélligens fio, 
* proptérea odi omnem viam

Jak, Pane, miluji tvůj zákon,
* uvažuji o něm den co den.

Předpis tvůj činí mne než od
půrce moudřejším, * protože 
se mnou jest na věky. 
Rozvahou předčím své učite
le všechny, * vždyť o tvých 
předpisech uvažuji.
Nežli starci jsem rozvážnější,
* protože plním tvé příkazy. 
Od vší zlé stezky zdržuji své 
nohy, * abych zachovával slo
va tvá.
Od rozhodnutí tvých se neod- 
kláním, * protože ty jsi mne 
poučoval.
Jak sladké jsou tvé výroky 
podnebí mému! * Jsou sladší 
mým ústům nežli med. 
Zmoudřel jsem tvými zásada
mi, * nenávidím kdejakou ne- 
řestnou cestu. - -

Aö jsem v bídě, zůstanu věrným.
Lucérna pédibus meis verbum Světlem je tvé slovo mým no-
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tuum, * et lumen sémitae 
meae.
Juro et státuo * custodíre jus
ta decréta tua.

Afflictus sum veheménter, 
Dómine; * vivum me serva se
cúndum verbum tuum. 
Oblationes oris mei áccipe, 
Dómine, * et decréta tua doce 
me.
Vita mea periclitátur semper, 
* sed legem tuam non oblivis
cor.
Posuérunt peccatóres láque
um mihi, * sed a praecéptis 
tuis non aberrávi.
Heréditas mea praescripta tua 
in aetérnum, * quia gaudium 
cordis mei sunt.
Inclinávi cor meum ad statú
ta tua implénda: * perpétuo, 
ad amússim.

hám * a na mojí cestu svítil
nou.
Přísahám a pevné si umiňuji
* dbáti na správná tvá roz
hodnutí.
Pane, jsem velice sužován, * 
život mi zachovej dle svého 
slova!
Pane, přijmi sliby mých retů,
* a předpisům svým mne vy
učuj!
Ač stále je život můj v nebez
pečí, * nezapomínám na zá
kon tvůj.
Ničemové smyčku mi nastra
žili, * se zásad tvých přec jen 
jsem nezbloudil.
Věčným mým dědictvím svě
dectví tvá; * vždyť jsou mé
ho srdce radosti.
Rozhodl jsem se tvé stanovy 
plnit * trvale a co nejpřesněji.

Žalm HSh.
Bezbožní.

Duplices cordo ódio hábeo, * 
et díligo legem tuam. 
Protéctor meus et clipeus me
us es tu; * in verbum tuum 
spero.
Discédite a me maligni, * et 
observábo mandáta Dei mei. 
Susténta me secúndum pro
missum tuum, et vivam: * no
li confúndere spem meam. 
Adjuva me et salvus ero, * et 
atténdam ad statúta tua sem
per.
Spernis omnes discedéntes a

Potměšilých lidí nenávidím, * 
ale zákon tvůj miluji.
Tys ochránce můj, ty jsi můj 
štít, * naději skládám na slo
vo tvé.
Zločinci, ustupte ode mne, * 
ostříhám příkazy Boha svého! 
Dle svého slibu mne podepři, 
živ budu; * nedej, bych byl 
zahanben v naději své!
Na pomoc spěj mi a zachrá
něn budu, * vždy pozor dám 
na tvé stanovy.
Zhrdáš všemi, již tvé stanovy
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statutis tuis, * quia mendax 
est cogitátio eórum.
Scorias réputas omnes pecca
tóres terrae, * ideo díligo prae
scripta tua.
Horréscit timóre tui caro mea, 
* et decréta tua tímeo. - -

ruší, * jest prolhané jejich 
smýšlení.
Za strusku máš na světě vše
cky hříšníky - * proto mám 
rád tvé předpisy.
Tělo mé strachem z tebe se 
chvěje * a děsu mi nahánějí 
tvá rozhodnutí. - -

Exércui jus et justítiam: 
li me trádere oppriméntibus 
me.
Sponde pro servo tuo in bo
num, * ne opprimant me su
pérbi.
Oculi mei deficiunt desidério 
auxilii tui, * et justi eloquii 
tui,
Fac cum servo tuo secúndum 
bonitátem tuam, * et statúta 
tua doce me.
Servus tuus sum ego, instrue 
me, * ut cognoscam praescrip
ta tua.
Tempus agéndi est Dómino: * 
violavérunt legem tuam.
Ideo díligo mandáta tua, * 
plus quam aurum et obryzum. 
Ideo ómnia praecépta tua elé
gi mihi; * omnem viam fal
sam ódio hábeo.
P. A. Ant. Allelúja, tuus sum 
ego, salvum me fac, Dómine, 
allelúja, allelúja.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
allelúja.
Vše ostatní v Aádu k šesté (str. 62).

Právo jsem konal i spravedl
nost; * nevydávej mne mým 

'tyranům!
Dej dobrou záruku za svého 
sluhu, * aby mne pyšní netls- 
nili!
Oěi mé zmírají po spáse tvé 
touhou, * i po tvém spraved
livém výroku.
Se sluhou svým jednej milo
stivě, * nauč mne přec svým 
zásadám!
Jsem tvůj sluha, nuže, pouč 
mne, * bych poznal tvé před
pisy.
Pro Boha je čas, aby jednal: * 
zneuctili zákon tvůj!
Proto mám rád tvá přikázání 
* více než zlato tříbené. 
Všechny tvé rozkazy jsem si 
zvolil, * lživou cestu kdejakou 
nenávidím.
V roce '. Ant. Aleluj a, j sem tvůj, 
spas mne, Pane, aleluja, ale
luja.
V doběvélik. Ant. Aleluja, ale
luja.

MilujJ dobro, nenávidím zlo.
no-
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AD NONAM - DEVÁTÁ

„Pohlédni s láskou na služebníka svého!‘*
Devátá hodinka je třetím zastavením na denní pouti. Je to modlitba 
o vytrvalost: „Pane, zůstaň s námi, nebofc se připozdívá!“ Tuto myš- 
lenku vyjadřuje krásně v různých obměnách všech šest posledních 
částí žalmu:
1. k večeru dej své světlo, Pane! (hymnus)
2. Bůh je spravedlivý - nezapomeň: i z tohoto dne budeš skládat účtyl
3. Vroucí prosba o vytrvalost,
4. „aby náš život nikdy neskončil".
5. Odměna Boží lásky.
0. „Budu žít a chválit tě!"
Poslední verše žalmu jsou vroucí modlitbou.

Hymnus.
Rerum Deus tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.
VSe jako v Rádu k deváté (str. 56), mimo:
P. A. et T. Paschali. Ant. Alie- V roce a v doM velik. Antifona. 
lúja. Aleluja.

Světlo.
Žalm 118ch.

Mirabília sunt praescripta tua, 
* ideo obsérvat ea ánima mea.

Declarátio verbórum tuórum 
illúminat, * docet inexpértos. 
Os meum apério et áttraho au
ram, * quia mandáta tua de
sidero.
Convértere ad me et miserére 
mei, * ut soles erga diligéntes 
nomen tuum.
Gressus meos dirige secúndum 
eloquium tuum, * neque ulla 
dominétur in me nequitia. 
Líbera me ab oppressione hó
minum, * et custodiam prae- 
cépta tua

Příkazy tvé jsou podivuhod
né, * proto je duše má zacho
vává.
Pochopiti slova tvá osvětlu
je, * poučuje nezkušené. 
Otvírám ústa a vdechuji, * 
protože toužím po příkazech 
tvých.
Obrať se ke mně, se mnou se 
slituj, * jak činíváš těm, kteří 
tě milují.
Podle svého slova kroky mé 
řidl * Kéž mi nevládne ničem
nost žádná!
Z útisku lidí mne vysvobodí * 
Chci zachovávati rozkazy tvé.
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Serénum praebe vultum tu- Jasnou tvář ukaž sluhovi své- 
um servo tuo, * et doce me mu * a nauč mne svým zása- 
statúta tua. dám.
Rivi aquárum fluxérunt de 6- Proudy slz oči mé vylévají, * 
culis meis, * quia non custo- protože pohrdli zákonem 
diérunt legem tuam. - - tvým. - - 

Spravedlivý Soudce.
Justus es, Dómine, * et rec
tum judícium tuum.
Cum justítia imposuisti prae
scripta tua * et cum firmitáte 
magna.
Consúmit me zelus meus, * 
quia obliviscuntur verba tua 
adversárii mei.
Probátum est eloquium tuum 
valde, * et servus tuus diligit 
illud.
Párvulus sum et contémptus: 
* praecépta tua non oblivis
cor.
Justítia tua est justítia aetér
na, * et lex tua firma.

Angustia et tribulátio vené- 
runt super me, * mandáta tua 
delíciae meae sunt.
Justítia praescriptorum tuó
rum aetérna est, * instrue me 
et vivam.

Spravedlivý jsi, Hospodine, * 
a správné jsou soudy tvé. 
Spravedlivé jsou a velmi věr
né * příkazy, jež jsi nařídil.

Stravuje mne mé rozhorlení;
* na slova tvá odpůrci mi za
pomínají.
Tvoje norma je vyzkoušená * 
a služebník tvůj ji miluje.

I když jsem ubohý a malý, * 
nezapomínám na příkazy tvé.

Spravedlnost tvá jest sprave
dlnost věčná, * a zákon tvůj 
je přepevný.
I když mne stíhá bída a tíseň,
* rozkoší jsou mi příkazy tvé.

Věčná j es t  příkazů tvých spra
vedlnost, * pouč mne, bych 
mohl žítil

Žalm 118i.
Prosba o vytrvalost.

Clamo ex toto corde meo: ex- Z celého srdce volám: Slyš 
áudi me, Dómine; * statúta mne, Pane! * Dbám na tvoje 
tua obsérvo. zásady!
Clamo ad te; salvum me fac, Volám k tobě, spas mne, Pa- 
* et custodiam praescripta ne, * chci poslouchati tvých 
tua. příkazů!
Vénio diluculo et auxíliumim- Za svítání přicházím, o pomoc
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plóro; * spero in verba tua.

Praevéniunt óculi mei vigilias 
noctis, * ut méditer eloquium 
tuum.
Vocem meam audi secúndum 
misericórdiam tuam, Dómine, 
* et secúndum decrétum tuum 
da mihi vitam. 
Appropinquant persequéntes 
me inique; * a lege tua longe 
absunt.
Prope es tu, Dómine, * et óm
nia mandáta tua fidélia.

Pridem cognóvi ex praescrip
tis tuis * te in aetérnum fun
dasse ea. - -

tě prosim; * spoléhám se na 
slova tvá.
Za nočních hlídek bdí mé oči,
* aby rozjímaly o výroku 
tvém.
Pane, slyš hlas můj milostivě,
* dle svého práva mi život 
dej!

Blíží se mí ničemní stihatelé,
* od zákona tvého jsou vzdá
leni.
Ale ty, Pane, nablízku jsi, * 
věrné jsou všecky tvé před
pisy.
Z předpisů tvých vím odedáv
na, * žes je ustanovil na vě
ky. - -

Božský život.
Vide afflictionem meam et é- 
ripe me, * quia legem tuam 
non sum oblitus.
Defénde causam meam et ré- 
dime me; * secúndum eloqui
um tuum largire mihi vitam. 
Longe a peccatoribus salus, * 
quia statúta tua non curant.

Miserationes tuae multae, Dó
mine; * secúndum decréta tua 
largire mihi vitam.
Multi persequúntur me et tri
bulant me: * a praescriptis 
tuis non declino.
Vidi praevaricántes et táe- 
duit me, * quia eloquium tu
um non custodiérunt.
Vide, praecépta tua díligo, Dó
mine; * secúndum misericór
diam tuam vivum me serva.

Viz moji bídu a vysvobod 
mne, * vždyf jsem na zákon 
tvůj nezapomněl!
Bojuj můj boj a vysvobod 
mne, * podle výroku svého mi 
život dej!
Od hříšníků je vzdálena spá
sa; * nestarají se o tvé zása
dy-
Pane, mnohé tvé slitování! * 
Podle rozhodnutí svých mi ži
vot dej!
Mnozí mne pronásledují, su
žují mne, * od svědectví tvých 
neustoupím!
S hnusem zřím lidi věrolom
né, * kteří na výrok tvůj ne
dbají.
Viz, Pane, miluji tvá přikázá
ní, * podle milosti své mi za
chovej život!
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Verbi tui caput constantia est, Souhrnem slov tvých nezmě- 
* et aetérnum est omne decré- nitelnost, * věčná jsou vše- 
tum justítiae tuae. chna tvá spravedlivá rozhod

nutí.
Žalm llSk.

Štěstí dítek Božích.
Príncipes persequuntur me si
ne causa, * verba autem tua 
verétur cor meum.
Laetor de elóquiis tuis, * si
cut qui invénit praedam mul
tam.
Iniquitátem ódio hábeo et de- 
téstor; * díligo legem tuam. 
Sépties in die laudem dico ti
bi * propter justa judicia tua. 
Pax multa diligéntibus legem 
tuam, * neque ullum est illis 
offendiculum.
Praestolor auxílium tuum, 
Dómine, * et fácio mandáta 
tua.
Custódit ánima mea praescrip
ta tua, * et diligit ea valde. 
Custódio praecépta et jussa 
tua, * quia omnes viae meae 
in conspéctu tuo. - -

Budu žít & buc

Byt mne knížata stíhala pro 
nic, * ze slov tvých mám ucti
vý strach.
Z tvých výroků pociťuji ra
dost, * jak nálezce převeliké 
kořisti.
S ošklivostí nepravost nená
vidím; * alemilujizákontvůj. 
Sedmkrát denně tě oslavuji * 
pro spravedlivé soudy tvé. 
Trvalý pokoj zákon tvůj mi
lujícím: * nemohou nikdy klo- 
pýtnouti.
Pomoc tvou, Pane, očekávám 
* a vykonávám tvé příkazy.

Svědectví tvých si velmi vá
žím * a převelice je miluji. 
Dbám na tvé rozkazy, tvá při
kázání, * vždyť cesty mé vše
chny jsou před tebou. - -
i  té chváliti

Clamor meus ad te Véniat, Dó
mine: * secúndum verbum tu
um instrue me.
Pervéniat praecátio mea ad 
te, * secúndum eloquium tu
um éripe me.
Fundant lábia mea hymnum, * 
cum docúeris me statúta tua. 
Cantet lingua mea eloquium 
tuum, * quia ómnia mandáta 
tua sunt justa.
Adsit manus tua, ut ádjuvet

Kéž k tobě přijde mé volání, 
Pane: * Dle slova svého mi 
poučení dej!
Kéž k tobě pronikne má pros
ba, * dle výroku svého mne 
vysvoboď!
Hymnus ať zapějí mé rety, * 
tys zásadám svým mne naučil. 
Můj jazyk ať výrok tvůj opě
vuje, * tvé příkazy všechny 
jsou spravedlivé. - - 
Ať jest mi na pomoc tvá ru-
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me, * quia praecépta tua elé
gi-
Cúpio salútem a te, Dómine,
* et lex tua delectátio mea est.

Vivat ánima mea et laudet te,
* et decréta tua ádjuvent me.

Obérro ut ovis, quae périit; 
quaere servum tuum, * quia 
mandáta tua non sum oblitus. 
P. A. Ant. Allelúja, fáciem 
tuam, Dómine, illúmina super 
servum tuum, allelúja, alle
lúja.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
allelúja.

ka; * vyvolil jsem si tvá při
kázání.
Na tobé, Pane, spásu si žá
dám; * na rozkoš jest mi zá
kon tvůj.
Život mi dej, bych tě oslavo
val. * Ať pomoc mi skytnou 
tvá rozhodnutí!
Zbloudím - zhynulá ovce - hle
dej svého sluhu, * nezapomněl 
jsem na tvé příkazy.
V roce. Ant. Aleluja, kéž nad 
tvým služebníkem zasvitne 
tvář tvoje, Pane, aleluja, ale
luja.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

VSe ostatní jako v Rádu k deváté (9tr. 56).

AD VESPERAS - NEŠPORY

Pater noster et Ave María. Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Deus, in adjutorium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patri. Sláva Otci.
Allelúja, vel Laus tibi, Dómi- Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne. ne.
Pohled do Království Božího.
Nešpory jsou večerní modlitbou Církve - díkůčiněním za milosti uply
nulého dne. Dnešní, nedělní, jsou slavným pohledem do dějin Království 
Božího v Církvi a v duši...
Ž. 109 ukazuje vítězného Krále v plné moci, Ž. 110 občany království 
v jejich ctnostech. Žalmy 111 a 112 mluví o základních zákonech králov
ství: o lásce k Bohu a bližnímu, a o pokoře. Církev vidíme brzy jako 
bezdětnou, brzy jako matku mnoha děti (Ž. 113), brzy opět jako poutnici 
vjředobrazu vyvoleného národa, ubírajícího se z „egyptské robotárny“ 
do Zaslíbené země.
Dvě veliké myšlenky nešpor: 1. diky, 2. odvaha, rozhodnutí putovati 
až k cíli.
Vše jako v Rádu k nešporám (str. 60), mimo:
antifony pro neděle adventní, jež bereme z chval(v Proprium de témpore).
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P. A. Ant. Dixit Dóminus. V roce. Ant. Pravil Pán.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
V době velikonoční se pod touto antifonou recitují všechny žalmy. 
Antifony pro neděle v oktávách vánoc, Zjevení, Nanebevstoupení a 
Božího těla hledej u příslušných svátků.

Žalm 109: Velekněz.
Myšlenka: Slavný mesiášský žalm. V úchvatných obrazech líčí trojí úřad, 
vítězství a oslavu Vykupitele. Žalm se máme modliti s velikou úctou 
a díkůčiněním, protože jej Kristus Pán sám na sebe vztahoval.

Bohem poslaný mesiášský Král.
Dixit Dóminus domino meo: 
„Sede a dextris meis, * donec 
ponam inimícos tuos scabél- 
lum pedum tuórum.“ 
Sceptrum poténtiae tuae pro- 
téndet Dóminus ex Sion: * 
„Dominare in médio inimicó
rum tuórum!
Tecum principatus die ortus 
tui in splendóre sanctitátis: * 
ante lucíferum, tamquam ro
rem, génui te.“ - -

Pravil Pán Pánu mému: „Za
sedni na pravici mé, * dokud 
nepoložím tobě k nohám tvé 
nepřátele!“1
Mocné tvoje žezlo posílá Hos
podin se Sionu: * „Uprostřed 
svých nepřátel panuj,

u tebe je vláda už za dne zro
zení tvého v posvátném les
ku: * před jitřenkou, jako rosu, 
zplodil jsem tebe.“ - -

Bohem poslaný Velekněz.
Jurávit Dóminus et non pae- Hospodin přísahal, nebude li- 
nitébit eum: * „Tu es sacér- tovati: * „Dle Melchisedecho- 
dos in aetérnum secúndum ór- va řádu na věky jsi knězem.“- 
dinem Melchísedech.“ - -

Bůh • Vítěz a Soudce.
Dóminus a dextris tuis: * cón- Pán po pravici tvé: * za dne 
teret die irae suae reges. svého hněvu bije krále. 
Judicábit natiónes, acervabit Vykoná soud nad národy, 
cadávera; * cónteret cápita mrtvol nahromadí; * daleko 
late per terram. široko v zemi porozbíjí lebky.
De torrénte in via bibet, * Cestou z potoka pít bude, * 
proptérea extóllet caput. do výše povznese hlavu.
1 Ve starověku bylo zvykem, že se poražený vrhl před vítězem do prachu 
a políbil mu nohy, Čímž naznačil naprostou poddanost (srov. Jos. 10, 24; 
Gen. 3, 14).
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Ant. Dixit Dóminus Domino Ant. Pravil Pán Pánu mému: 
meo: Sede a dextris meis. „Zasedni na pravici mé.“ 
Ant. Magna ópera Dómini. Ant. Veliká jsou díla Hospo

dinova.

Žalm 110: Díkůčinění za vysvobození z Egypta.
MySlenka: Píseň je díkůčiněním za veliké divy Boži při osvobozeni 
Izraelitů z Egypta: toto jejich osvobození je pro nás předobrazem 
vykoupení; píseň proto děkovnou modlitbou duše, jež jde, osvobozena 
z područí ďábla, pozemským životem do Zaslíbené země.

Gratias agámus Domino Deo nostro!
Celebrábo Dóminum toto cor- Oslavím Pána z celého srdce, 
de, * in coetu justórum et con- * v shromáždění, v obci spra- 
gregatióne. vedlivých.

Hospodin v dějinách svého národa.
Magna sunt ópera Domini, * 
scrutánda omnibus qui dili
gunt ea.
Majéstas et magniťicéntia o- 
pus ejus; * et justítia ejus ma
net in aetérnum.
Memoránda fecit mirabília 
sua; * miséricors et clemens 
est Dóminus.
Escam dedit timéntibus se; * 
memor erit in aetérnum foé- 
deris sui.
Poténtiam operum suorum 
manifestávit pópulo suo, * ut 
daret eis possessionem génti-

Veliká jsou díla Hospodino
va, * prozkoumání hodna 
všem jimž se líbí.
Nádhera, výsost jest jeho dílo, 
* na věky potrvá jeho spra
vedlnost.
V paměť vryl podivné skutky 
svoje; * Hospodin jest slitov
ný a milostivý 
těm, kteří ctí ho, podává po
krm,1 * vždy svoji smlouvu 
má na paměti.
Lidu svému ukázal mocné své 
skutky, * když jim dal dědic
tví pohanů.

Opera mánuum ejus šunt fi- Díla jeho rukou - věrnost a 
délia et justa; * právo, *

Trváni Zákona.
firma šunt ómnia praecépta na každý jeho příkaz lze se 
ejus, spoléhati.
Stabilita in sáecula, in aetér- Je vždycky pevný, až do věč
nům, * facta cum firmitáte et nosti, * daný s věrností a spra- 
aequitáte. vedlností.
Redemptionem misit pópulo Lidu svému poslal vykoupe-
1 t. j. manu.
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suo, státuit in aetérnum foe- ní, na věky sjednal s ním svo- 
dus suum; * sanctum et vene- ji smlouvu; * svaté a velebné 
rábile est nomen ejus. jest jeho jméno.

Dozpěv.
Initium sapiéntiae timor Dó- Počátek moudrosti-bázeň Bo- 
mini: prudénter agunt omnes, ží; jednají moudře, kdo na ni 
qui colunt eum; * laus ejus dbají. * Na věky potrvá slá- 
manet in aetérnum. va jeho.
Ant. Magna ópera Domini: ex- Ant. Veliká jsou díla Hospo- 
quisíta in omnes voluntátes dinova, dokonalá podle jeho 
ejus. plánu.
Ant. Qui timet Dóminum. Ant. Kdo se bojí Boha.

Žalm 111: Píseň o spravedlivém muži.
Myžlenka: Tento žalm je protějákem k předcházejícímu: dobrý Bůh 
(Ž. 110) - dobrý človék (Ž. 111). Matka Církev se té ptá: Jsi také tak 
dobrým člověkem? Za vzor ti staví Krista a svaté, v jejichž společnost 
té denně uvádí.

Předzpěv.
Beátus vir, qui timet Dómi- Jest blažen muž, jenž Boha se 
num, * qui mandátis ejus de- bojí, * který má zálibu na pří- 
lectátur multum. kazech jeho.

Požehnáni bázně Boží.
Potens in terra erit semen e- 
jus; * generationi rectorum 
benedicitur.
Opes et divítiae erunt in do
mo ejus, * et munificéntiaejus 
manébit semper.
Oritur in ténebris ut lumen 
rectis, * clemens et miséricors 
et justus.
Bene est viro, qui miserétur et 
commodat, * qui disponit res 
suas cum justítia.
In aetérnum non vacillábit; * 
in memoria aetérna erit jus
tus.
A núntio tristi non timébit; * 
firmum est cor ejus, sperans 
in Dómino.

Mocné bude na zemi semeno 
jeho, * žehnati budou pocti
vých rodu.
Hojnost a bohatství budou v 
jeho domě, * štědrost jeho po
trvá navždy.
Světlem je v temnotách spra
vedlivým lidem, * milostivý, 
milosrdný a spravedlivý.
Je blažen muž, jenž se slituje 
a půjčí, * který se dle práva 
o věci své stará.
Nikdy nemůže klopýtnouti; * 
vždy bude se na zbožného 
vzpomínati.
Zlé zprávy se nemusí obávati, 
* jeho srdce je pevné, důvěřu
jíc Pánu.
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Constans est cor ejus, non ti- Jeho srdce je zmužilé, nepo-
mébit, * donec confúsos ví- zná strachu; * až uzří zmate-
deat adversários suos. né protivníky.
Distribuit, donat paupéribus, Když poděluje, chudině dává 
munificéntia ejus manébit - jeho štědrost potrvá věčně; 
semper; * cornu ejus extollé- * se slávou se roh1 jeho po- 
tur cum gloria. zdvihne.

Dozpěv.
Peccátor Vidébit et indignábi- 
tur, déntibus suis frendet et 
tabéscet; * desidérium pecca
tórum peribit.
Ant-. Qui timet Dóminum, in 
mandátis ejus cupit nimis.

Ant. Sit nomen Dómini.

Uzří to hříšník a rozmrzen bu
de: zaskřípá zuby, utrápí se. 
* Naděje hříšníků je docela 
marná.
Ant. Kdo se bojí Boha, z ce
lého srdce touží po jeho pří
kazech.
Ant. Jméno Páně.

Žalm 112: Píseň pokory.
Myšlenka: Žalm byl velmi oblíbenou písni (Kristus Pán se jej modlil 
při poslední večeři). Opěvá základní zásadu království Božího: malí a 
pokorní budou povýšeni.
V očích světa bývá Církev bláznovstvím • a přece je jedinou Matkou 
dítek, zrozených z Boha; svati, ve světě pokorní a nízcí - jsou v králov
ství Božím knížaty; „Muž bolesti“ sám - ve světě byl ponížen až k smrti 
kříže • nyní je povýšen: je Králem Božího království, jemuž nebude 
konce. Chtěl bys jít jinou cestou? Bud malým a pokorným - povýšení 
a oslavení čekej od Boha.

Úvod.
Laudáte, servi Domini, * lau- Oslavujte, sluhové Páně, * o- 
dáte nomen Domini. slavujte jméno Páněl
SitnomenDómini benedíctum Jméno Páně bud požehnáno, 
* et nunc et usque in aetér- * nyní i na věky! 
num.

Chvála vznešeného jména Božího.
A solis ortu usque ad occásum Od východu slunce až do zá- 
ejus * laudétur nomen Dómi- pádu * bud jméno Páně sla
ní. véno!
Excélsus super omnes gentes Hospodin je povznesen nad 
Dóminus, * super caelos gló- národy * a jeho sláva nad ne- 
ria ejus. běsa.

3 Býk a býčí rohy jsou v Orientě symbolem síly.
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Chvála dobrotivého Boha.
Quis sicut Dóminus, Deus nos
ter, qui sedet in alto * et ocu
los demittit in caelum et in 
terram?
Sublevat e púlvere inopem, * 
e stércore érigit páuperem,

Ut collocet eum cum princí
pibus, * cum princípibus po
puli sui.
Habitáre facit eam, quae sté- 
rilis erat, in domo, * matrem 
filiórum laetántem.
Ant. Sit nomen Dómini bene
díctum in saecula.
Ant. Deus autem noster.

Kdo jak Pán, náš Bůh, jenž 
ve výši trůní * a na nebe i na 
zemi pohlíží?

Z prachu pozdvihuje zesláb
lého, * ubožáka z bláta vzpři- 
muje,
aby ho posadil vedle knížat, * 
vedle knížat svého národa;

v domě dává bydleti neplod
né ženě,1 * udělav ji šťastnou 
matkou dětí.
Ant. Jméno Páně bud požeh
náno na věky!
Ant. Náš Bůh však.

Žalm 113: Služebníci Boží - služebníci bůžků.
Myšlenka: Žalm má dvě části: v první, naivné prosté je líčena všemo
houcnost Boži, jak se ukázala při východu Izraele z Egypta. Nám nyní 
hlásá prozřetelnost Boži v dějinách Církve bojující.
Druhá část vznikla pravděpodobně v exilu. Svatopisec-básník snaži se 
utvrditi exulanty v důvěře v jediného Boha, který v žádné nouzi ne
zklame. Usmívá se a vysmívá nerozumné úctě bůžků. My jsme též 
v exilu, obklopeni bůžky, kteři nás vábí bohatstvím, požitky, ctí, mocí, 
pohodlím. Jediný Bůh nás z exilu vyvede a dovede k sobě, do ‚‚země 
zaslíbené“, do nebeské vlasti.
Proto: dúvéíujme jen Bohuí

a) Bůh a jeho lid - úvod.
Cum exiret Israěl de Egýpto, 
* domus Jacob de pópulo bár- 
baro,
Factus est Juda sanctuárium 
ejus, * Israěl regnum ejus.

Když Izrael odtáhl z Egypta, 
* dům Jakobův z cizího lidu,

Judsko bylo jeho svatyní * a 
jeho královstvím Izrael.

Bázeň přírody.
Mare vidit et fugit, * Jordá
nis vertit se retrórsum. 
Montes saltárunt u t arietes, * 
colles ut agnélli.

Moře to zřelo, na útěk se dalo, 
* Jordán se valil nazpátek; 
hory jak berani poskočily, * a 
jako jehňátka pahorky.

1 Mlt mnoho dětí je v Orientě znakem požehnání. Neplodná byla v ne
vážnosti a v domě neměla vlivu.
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Quid est tibi, mare, quod fu
gis? * Jordánis, quod vertis te 
retrórsum?
Montes, quod saltástis ut arie
tes, * colles, ut agnélli?
A fácie Dómini contremísce, 
terra, * a fácie Dei Jacob,

Qui convértit petram in stag
num aquárum, * rupem in fon
tes aquarum. - -

b) ? 'vod c

Moře, co to, že se na útěk dá
váš? * Jordáne, že valíš se na
zpátek,
hory, že skáčete jak berani, * 
a jako jehňátka pahorky? 
Před tváří Páně chvěj se, ze
mě, * před tváří Boha Jako
bova,
jenž může skálu v bahno změ
nit * a oblázek ve vodstev pra
meny. - - 
uhé části.

Non nobis, Dómine, non no- Nikoliv nám, Pane, nikoliv 
bis, sed nómini tuo da glóri- nám; jen jménu svému zjed- 
am, * propter misericórdiam nej čest! * Pro své milosrden- 
tuam, propter fidelitátem tu- ství, pro svoji věrnost.

Quare dicant gentes: * „Ubi- 
nam est Deus eórum?“

Bůh a
Deus noster in caelo est; * 
ómnia, quae voluit, fecit. - -

Idóla eórum sunt argéntum et 
aurum, * opus mánuum hó
minum.
Os habent, et non loquúntur;
* óculos habent, et non vi
dent.
Aures habent, et non áudiunt;
* nares habent, et non odo- 
rántur.
Manus habent, et non palpant; 
pedes habent, et non ámbu
lant; * sonum non edunt gút- 
ture suo.
Similes illis erunt, qui fáciunt 
ea, * omnis qui confidit in 
eis. - -

Proč by pohané mluviti mě
li: * „Kdepak jenom je ten je
jich Bůh?“

bůŠcl.
Náš Bůh přebývá na nebesích
* a dělá všecko, co se mu li
bí. - -
Jejich modly jsou stříbro a 
zlato, * lidských rukou to vý
tvory.
Mají ústa - nehovoří. * Mají 
oči - a nevidí.

Mají uši a neslyší. * Mají nozd
ry - nečichají.

Mají ruce - nehmatají. Mají 
nohy a nechodí; * hrdlem 
svým mluviti nedovedou.

Ti, již je robí, budou jak ony,
* kdekdo, jenž na ně se spolé
há. - -
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Píseň požehnáni.
Domus Israel confidit in Dó
mino: * adjútor eórum et cli
peus eórum est.
Domus Aaron confidit in Dó
mino: * adjútor eórum et cli
peus eórum est.
Qui timent Dóminum, confi
dunt in Dómino: * adjútor eó
rum et clipeus eórum est. 
Dóminus recordatur nostri * 
et benedicet nobis;
Benedicet dómui Israel, * be
nedicet dómui Aaron. 
Benedicet iis, qui timent Dó
minum, * tam pusillis quam 
majoribus.
Dóminus multiplicabit vos, * 
vos et fílios vestros.

Benedicti vos a Dómino, *qui 
fecit caelum et terram. 
Caelum est caelum Dómini, * 
terram autem dedit filiis hó
minum.
Non mórtui laudant Dómi
num, * neque ullus, qui ad ín
feros descéndit.
Sed nos benedícimus Dómino, 
* et nunc et usque in aetér
num.
P. A. Ant. Deus autem noster 
in caelo: ómnia, quaecúmque 
voluit fecit.
T. P. Ant. AUelúja, allelúja, 
alleluja.

Izraelův dům doufá v Pána: 
* jest jejich pomocí, jejich ští
tem.
Áronův dům doufá v Pána; * 
jest jejich pomocí, jejich ští
tem.
Ctitelé Hospodinovi doufají v 
Pána: * jest jejich pomocí, je
jich štítem.
Pán na nás vzpomíná * a nám 
žehná:
žehná domu Izraelovu, * žeh
ná domu Áronovu.
Žehná těm, kteří uctívají Pá
na, * ať už jsou malí anebo 
velcí.
Kéž vás na počet rozmnoží 
Pán: * ne vás jen, nýbrž i va
še děti!
Nuže, budte Pánem požehná
ni, * který udělal nebe a zemi; 
nebe si vyhradil Hospodin, * 
krajiny země dal lidským sy
nům.
Mrtví nemohou chváliti Pá
na, * ani kdo v podsvětí se
stoupil.
Ale my Pána oslavujeme * od 
této chvíle do věčnosti.

V roce. Ant. Náš Bůh však je 
na nebesích a všecko dělá, co 
se mu líbí.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Kapitulum pro neděle předpostnl nalezneme v Proprium de tempore; 
pro neděle během roku, t. j. po Zjeveni a  po Duchu b v . (od třetí), jest:
2. Kor. 1,3. Benedíctus Deus, 2. ke Kor. 1, 3. Veleben budiž
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et Pater Domini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordia
rum, et Deus totíus consola
tionis, qui consolátur nos in 
omni tribulatióne nostra.

Bůh a Otec našeho Pána Ježí
še Krista; Otec milosrdenství 
a Bůh veškeré útěchy, jenž 
nás potěšuje ve všem soužení 
našem.

Všechny hymny pro všední dny v týdnu mluví o dnech stvořeni. Dnešní 
opévá první den: rozdělení světla od temnot. Myslíme na věčné světlo 
a na věčnou tmu.

Hymnus (snad od sv. líehoře Vel 
Lucis Creátor óptime, 

Lucem diérum proferens, 
Primordiis lucis novae, 
Mundi paras originem:

Qui mane junctum vésperi 
Diem vocári práecipis: 
Illábitur taetrum chaos,
Audi preces cum flétibus.

Ne mens graváta crimine, 
Vitae sit exsul munere,
Dum nil perénne cogitat, 
Seséque culpis illigat.

Caeléste pulset óstium: 
Vitále tollat práemium: 
Vitémus omne noxium 
Purgémus omne péssimum.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne saeculum. 
Amen.
f .  Dirigátur, Dómine, orátio 
mea.
Pfi. Sicut incénsum in conspéc
tu tuó.

Ó světla Tvůrce nejlepší, 
jenž bělostný jas dáváš dnům, 
jenž v záři panenského dne 
připravils světa počátek, 

a ráno spjato s večerem 
kážeš nám nazývati dnem: 
Již černý chaos valí se - 
modlitby, Bože, slyš a pláč: 

By duch náš, ztěžklý 
zločinem
připraven nebyl o podíl 
Života, na nějž nemyslí, 
a do vin jen se zaplétá.

Však do bran tvých ať zabuší 
v modř, vezme cenu Života. 
Již zanechme, co škodí nám 
a smyjme každou ohavnost!

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.
f .  Nechať, Pane, stoupá má 
modlitba k tobě.
Ijr. Jako kadidlový kouř před 
tvůj obličej.

Kapitulum pro všechny neděle doby adventní, postní, utrpení a veliko- 
noění (do 5. neděle po velik.) nalezneme v Proprium de tempore; hymnus 
a verš v Hádu k nešporám (str. 60).
Antifonu k Magnificat též v Proprium de tempore.
Vše ostatní v Hádu k nešporám (str. 60).
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AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

y. Jube, donme, benedicere. 
Bened. Noctem quietam. 
Lectio. Fratres: Sobrii estóte. 
1$. Deo grátias, 
y. Adjutorium nostrum. 
Pater noster, quod dicitur to- 
tum secreto.
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Converte nos. fý. E t avérte. 
y. Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja, vel Laus tibi, Dómi-

‚‚V pokoji se ukládám k odpočinku

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnání. Pokojnou noc. 
Čtení. Bratři: Buďte střízliví... 
fy Bohu díky. 
y . Pomoc naše.
OtČe náš, celý potichu.

Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. fy A odvrať, 
ý . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa-

Dnešni doplněk je Ideální modlitbou kněžské duše. Ž. 4 uklidňuje po 
bouřích dne; vylučuje všecko Bohu cizí, obnovuje theocentrické zaměře
ni duše a vrací ji do prostředí Božího pokoje. Ukazuje jí, že svět se všemi 
smyslovými radostmi je jen mýdlovou bublinou. Zato zbožnost a milost 
dávají hlubokou a trvalou radost: z obou pak plynoucí naděje na život 
ve vlasti věčné zůstává pevnou kotvou v moři života.
Ž. 90 připomíná boje dne, ale současně i vědomí naprosté bezpečnosti 
v rukou Božích; obnovuje ujištění: vítězství je v táboře Božím. 
Poslední žalm maluje kněze jako strážce chrámu: Musíš bdít • svět 
potřebuje tvé noční modlitby, aby nepřítel nezvítězil.
P. A. Ant. Miserére. V roce. Ant. Slituj se.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.
Antifonu „aleluja" se modlíme od Bílé neděle do pátku v oktávě svato
dušní.

Žalm 4: Důvěřivá večerní modl.tba.
Myšlenka: Žalm připomíná štěstí toho, kdo žije v přátelství s Bohem a 
ukazuje nestálost lákadel světa. Byl to nejmilejší žalm sv. Augustina.

Úvod.
Cum invocávero, exáudi me, Když volám, vyslyš mne, Bo- 
Deus justítiae meae, qui in tri- že mé spásy, jenž jsi za tísně
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bulatióne me sublevásti; * mi- byl mi oporou! * Slituj se na- 
serére mei et exáudi oratiónem de mnou, prosbu mou slyš! - - 
meam. - -

Připomenutí hříšníkům: Obraťte se!
Viri, quoúsque estis graves 
corde? * Quare diligitis vani
tatem et quaeritis mendaci
um?
Scitote: mirabilem facit Dó
minus sanctum suum; * Dó
minus exáudiet me, cum in
vocavero eum.
Contremiscite et nolíte peccá- 
re, * recogitate in córdibus 
vetris, in cubilibus vestris, et 
obmutéscite.
Sacrificáte sacrificia justa, * 
et speráte in Dómino. - - 
Multi dicunt: „Quis osténdet 
nobis bona?“ *

Lidé, jak dlouho chcete být 
zatvrzelí? * Pročmilujete blud 
a usilujete o lež?

Vězte: svého ctitele Pán hod
ným podivu dělá: * mne vy
slyší Pán, když k němu zavo
lám!
Třeste se a nehřešte, * přemí
tejte v srdcích, na ložích, a 
umlkněte!

Správné oběti bijte, * Pánu 
důvěřujte! - -
Mnozí myslí: „Kdo nám uká
že štěstí?“ *

Připomenutí spravedlivým: Důvěřujte Pánu!
Extólle super nos lumen vul- Dej, Pane, ať zazáří nám tvo- 
tus tui, Dómine! je líc!
Dedisti laetitiam in cor meum Skytl jsi radostí víc mému 
* majorem, quam cum'abún- srdci, * než je-li hojnost zrní 
dant tritico et vino. a moštu.

Ukončení.
In pace, simul ac decúbui, ob- V klidu, jen ulehnu, budu spá- 
dormísco, quóniam tu solus, ti, neboť ty, Pane, jsi jediný, 
Dómine, * in securitáte me * který mi dáváš bezpečně 
constituis. bydlet.

Žalm 90: V jisté ochraně.
Myšlenka: Žalm dýše svěží důvěrou v Boha ve všech strastech života, 
které jsou zobrazovány výjevy z bitvy.

Úkryt.
Qui degis in praesídio Altíssi- Kdo dlíš pod stráží Nejvyšší- 
mi, * qui sub umbra Omnipo- ho, * kdo přebýváš pod Vše- 
téntis commoráris, mocného záštitou,
Dic Dómino: „Refúgium me- řekni Pánu: „Mé útočiště, můj
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um et arx mea, * Deus meus, hrade, * můj Bože, v nějž dů- 
in quo confído.“ věru mám.“

Chráněn.
Nam ipse liberábit te de lá- On z lovcových pastí tě za- 
queo venántium, * a peste per- chraňuje * a ze zhoubné rány 
niciósa. morové.
Pennis suis próteget te, et sub Perutěmi svými přikrývá tě, 
alas ejus confugies: * scutum pod křídla jeho se uchýlit mů- 
et clipeus est fidélitas ejus. žeš: * štítem a záchranou jest

jeho věrnost.
Bezpečen před nepřítelem.

Non timébis a terróre noctúr- Za noci nemusíš hrůzy se báti, 
no, * a sagitta volánte in die, *nišípu,kterýpoIetujezadne, 
A peste quae vagátur in téne- ni moru, který se v temno- 
bris, * a pemície quae vastat tách plíží, * ni nákazy, která 
meridie. za poledne zuří.

Nezranéo.
Cadant a láteře tuo mille, et Kdyby jich tisíc po boku tvém 
decem millia a déxtris tuis: * padlo, tisíců napravo deset, * 
ad te non appropinquábit. nic nestihne tě.
Verúmtamen óculis tuis spec- Na svoje oěi to zpozoruješ, * 
tábis * et mercédem peccató- uvidíš odplatu hříšníkům da
rům vidébis. nou.

Bůh jest mou ochranou.
Nam refugium tuum est Dó- Vždyť Pán jest tvoje útoěiš- 
minus, * Altissimum constitu- tě, * za záštitu zvolil sis Nej
isti munimen tuum. vyššího.
Non accédet ad te malum, * Neštěstí žádné tě nepřekvapí, 
et plaga non appropinquábit * bolest tvému stanu se nepři- 
tabernáculo tuo, blíží,

Andělé.
Quia Angelis suis mandávit de vždyť v zájmu tvém přikázal 
te, * ut custodiant te in omni- andělům svým, * aby tě stře- 
bus viis tuis. žili na cestách tvých všech.
In mánibus suis portábunt te, Na rukou svých ponesou te- 
* ne offéndas ad lápidem pe- be,* bys nenarazil nohou svou 
dem tuum. na kámen.
Super áspidem et viperam Kráěeti budeš po hadech a 
gradiéris, * conculcábis leó- zmijích, * Ivíče i draka roz- 
nem et dracónem. - - dupáš. - -
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Bůh mluví.
Quóniam mihi adháesit, libe
rábo eum; * prótegam eum, 
quia cognóvit nomen meum. 
Invocábit me et exáudiam 
eum; cum ipso ero in tribula
tióne, * eripiam eum et hono- 
rábo eum.
Longitúdine diérum satiábo 
eum, * et osténdam ei salú
tem meam.

Protože na mně lpí, vysvobo
dím ho; * budu ho chránit, že 
zná moje jméno.
Bude mne vzývat, vyslyším 
ho; v soužení budu s ním, * 
budu mu záchranou, pomohu 
mu ke cti.
Předlouhým životem ho nasy
tit chci, * chci dopřát mu hle
děti na svoji spásu.

Žalm 133: Noční bdčnl.
Myžlenka: Píseň 1151 starozákonní zakončováni nočních hlídek. - My, 
dítky Boži, vojíni Kristovi, Jsme skutečnými strážci chrámu, Matka 
Církev nás posílá na hlídku.

Ecce benedicite Dómino, * 
omnes servi Dómini;
Qui statis in domo Dómini * 
horis noctúmis.
ExtóLlite manus vestras ad 
sancta * et benedicite Dómi
no. - -
Ex Sion benedicat tibi Dómi
nus, * qui fecit caelum et ter
ram.
P. A. Ani. Miserére mihi, Dó
mine, et exáudi oratiónem me
am.
T. P. Ani. Allelúja, alleluja, 
allelúja.

Nuže, Pána oslavujte, * vši
chni služebníci Páně, 
kteří stojíte v domě Páně * 
v noěních hodinách!
Ruce své zvedněte ke svaty
ni, * a Hospodina oslavujte! - -

Se Sionu ti Hospodin požeh
nej, * který stvořil nebe i ze
mi!
V roce. Ant. Slituj se nade 
mnou, Pane, a prosbu mou 
vyslyší
V dobčvelik. Ani. Aleluja, ale
luja, aleluja.

VSe ostatní v Rádu k doplňku, (str. 70).
Tento doplněk se modlíme též o vdech větších svátcích, je-li předepsán 
svátečni pořad.



PONDĚLÍ
Památka svatých andělů

Pondělí je prvním pracovním dnem týdne.
Myšlenka: S radostí a odvahou do boje pro Boha; radostné Jako ženich 
a silný jako hrdina (mluveno slovy Ž. 18 z první) půjdu cestou týdne. 
Tento radostný a důvěřivý tón zaznívá ze všech dnešních hodinek.
Již Invitatorium zdůrazňuje základní myšlenku dne: MVenite, exsulté- 
mus Dómino!“ Jitřní kreslí obraz vítězství, chvály překypuji radostí; 
první je zvláát význačná pro počátek týdne: je jeho ranní modlitbou.

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Boj o vítězství království Boiího.

Žalmy jitřní jsou vzestupné.
Počínáme smutným pohledem na nepřátele Království Božího: hřích a 
bezbožnost (Ž. 13); přecházíme k občanu a bojovníku království (Ž. 14) 
a pozorujeme zápas Církve na tomto světě (z. 10).
Druhá hlídka rozvádí thema: boje a vítězství Davidova pohnutého 
života (Ž. 17).
V třetí hlídce již prokmltá radost z vítězství: Kristus, Bojovník a Vítěz 
(Ž. 19, 20). Poslední žalm ukazuje: bez boje není vítězství! Je slavným 
Deo grátias.
Vše v ítádu k jitřní, (str. 16), kromě:
invitatoria a hymnu, které se mění podle dnů v týdnu.

Invitatorium. Veníte, * Exsul- Invitatorium. Pojďte, * plesej- 
témus Dómino. me Pánu.

Žalm 94: Veníte, exsultémus, (str. 16).
Stejně znějící počátek žalmu 94 neopakujeme, nýbrž počínáme slovy
Acclamémus Petrae salútis...

Hymnus (ze Školy sv. Ambrože).
Sommo reféctis ártubus, 

Spreto cubili, súrgimus: 
Nobis, Pater, canéntibus 
Adésse te deposcimus,

Chválu vzdejme Skále...

Okřálé údy po spánku 
povrhly ložem, vstáváme. 
Při nás bud, Otče, prosíme, 
když písně tobě pějeme.
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Te lingua primum cóncinat, 
Te mentis ardor ámbiat:
Ut áctuum sequéntium 
Tu, Sancte, sis exórdium.

Cedant tenébrae lúmini,
Et nox diurno sideri,
Ut culpa, quam nox intulit, 
Lucis labáscat múnere.

Precámur iídem súpplices, 
Noxas ut omnes amputes,
Et ore te canéntium 
Laudéris omni témpore.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Ty rozeznívej jazyk náš, 
ať oheň mysli lne v Tvou výš: 
by prací celodenní řad 
v Tobě měl, Svatý, počátek.

Ustuptež zlé tmy záři dne, 
noc slunci běloskvoucímu, 
by hřích, jenž ze tmy vykvetl, 
uvadl v žhoucím světle Tvém.

A ještě dál Tě prosíme, 
škodlivé sněti ořež s nás, 
a chválu svou slyš celý den 
z úst, která Tehe zvěstují.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

Pro příslušné doby církevního roku viz hymny v Rádu (str. 18).

IN I. NOCTURNO - I. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Dóminus de caelo 
* prospéxit super fílios hómi
num.
T. P. Ant. Allelúja, * allelú- 
ja, allelúja.

V roce. Ant. Pán shlíží * s ne
be na děti lidské.

V době velilc. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

ž a lm  13: Nepřítel Království Božího.
Myšlenka: Nejprve pozorujeme nepřítele: je jim hřích. Pamatujme si: 
dobrý vojevůdce nikdy nepřítele nepodceňujeI Proto: Bože, přemoz ve 
mně hříšného člověka l

Jací jsou bezbožní.
Dicit insipiens in corde suo: * 
„Non est Deus.“
Corrúpti sunt, abominánda e- 
gérunt; * non est, qui fáciat 
bonum.
Dóminus de caelo prospicit su
per fílios hóminum, * ut ví-

V srdci svém říká pošetilý: * 
„Hospodina není.“
Jsou zkaženi, hnusnosti pro
vádějí: * není, kdo by konal 
dobro.
Pán pohlíží s nebe na lidské 
děti, * by viděl, zda tolik kdo
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deat num sit, qui intélligat et moudrý je, že se na Boha ptá. 
quaerat Deum.
Omnes simul aberravérunt,de- Všichni bez výjimky bloudi, 
praváti šunt: * non est qui fá- jsou pokaženi: * není, kdo by 
ciat bonum, non est nec unus. dělal dobro - ani jediný není. 

Nezvítězí.
Nonne resipiscent omnes qui 
fáciunt iniquitátem, * qui dé- 
vorant populum meum, sicut 
comedunt panem?
Dóminum non invocavérunt: 
tum trepidábunt timóre, * 
quóniam Deus cum generati
one justa est.
Consilium miseri vultis con
fundere: * sed Dóminus est re
fugium ejus. - -

Což se nevzpamatují všichni, 
kteří niíemnost tropí, * kteří 
sžírají můj národ, jako' chléb 
pojídají?
Boha nevzývali: hrůza pře
padne je, * neboť Hospodin je 
se zbožným pokolením.

Ubožákův úmysl zhatiti chce
te: * Bůh však je jeho zášti
tou. - -

Dozpěv.
Utinam Véniat ex Sion salus 
Israeli Cum vérterit Dóminus 
sortem pópuli sui, * exsultá
bit Jacob, laetabitur Israěl. 
Ant. Dóminus de caelo pro- 
spéxit super fílios hóminum. 
Ant. Qui operátur justítiam, 
* requiéscet in monte sancto 
tuo, Dómine.

Kéž přijde se Sionu Izraelovi 
spásal Až změní Pán osudy 
svého lidu, * zajásá Jakub, za
plesá Izrael.
Ant. Pán shlíží s nebe na děti 
lidské.
Ant. Kdo koná spravedlnost, 
* smí bydliti na hoře tvé sva
té, Pane.

Žalm 14: Obyvatelé a bojovnici Království Božího.
Myšlenka: Kdo smí bojovati ve vojsku Božím? Ten, kdo přemohl hřích. 
Žalm je zpytování svědomí.

Kdo se smí přiblížiti k Pánu?
Dómine, quis commorábitur Pane, kdo ve stanu tvém hos- 
in tabemáculo tuo, * quis ha- tem smí býti * a kdo smí byd- 
bitábitin monte sancto tuo?-- leti na hoře tvé svaté? - -

Kdo spravedlivě a čestně jedná.
Qui ámbulat sine mácula et Kdo bez vady žije a sprave- 
facit justítiam, et cógitat rec- dlnost koná, kdo na pravdu 
ta in corde suo, * nec Caium- myslí si, * svým jazykem ne- 
niátur lingua sua; pomlouvá;
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Qui non facit próximo suo ma
lum, * neque opprobrium in
fert vicino suo;
Qui contemptibilem áestimat 
improbum, * timéntes vero 
Dóminum honórat;
Qui, etsi juravit cum damno 
suo, non mutat, pecuniam su
am non dat ad usúram * ne
que áccipit múnera contra in- 
nocéntem. - -

kdo zlého nic nedělá bližnímu 
svému, * kdo nehází potupu 
na svého druha; 
kdo má ničemu za hodného o- 
povržení, * v úctě však ty, 
kteří Boha se bojí; 
kdo přísahu na škodu svou 
zrušiti nechce, peníze na lich
vu se nesnaží půjčit, * nepři
jímá úplatků na nevinného. - -

Vyvrcholení.
Qui facit haec, * non movébi- 
tur in aetérnum.
Ant. Qui operátur justítiam, 
requiéscet in monte sancto 
tuo, Dómine.
Ani. Inclína, Dómine, * au
rem tuam mihi, et exáudi ver
ba mea.

Kdo takhle jedná, * na věky 
neklopýtne.
Ant. Kdo koná spravedlnost, 
smi by dlíti na hoře tvé svaté, 
Pane.
Ant. Skloň, Pane, * ke mně 
ucho své a vyslechni slova má!

Žalm 16: Spravedlivý volá o pomoc.
Myšlenka: Přehlédli jsme nepřátele i přátele - sledujeme boj: nevinnost a 
spravedlnost bojuji s hříchem. Boj je těžký - Bůh však mocný ochránce. 
Zvlášť názorně maluje žalm ďábelská pokušeni. Tento žalm se modlil 
sv. Vavřinec na rozpáleném roštu.
Mysli na kněžskou nevinnosti

Ujištěni o nevinnosti.
Audi, Dómine, justam cau
sam, atténde clamorem me
um, * áuribus pércipe oratió
nem meam ex lábiis non do
losis.
A conspéctu tuo judícium de 
me prodeat: * óculi tui vident 
quae recta sunt.
Si scrutáris cor meum, si vi
sitas nocte, si igne me probas, 
* non invénies in me iniqui
tátem.
Non est transgréssum os me^

Slyš, Pane, věc mou spraved
livou, vyslechni můj nářek, * 
naslouchej modlitbě mých be
zelstných rtů!

Dopřej, ať nade mnou soud od 
tebe vzejde: * a ať jsou na 
právo upřeny tvé oči! 
Zkoušíš-li srdce mé, hledáš-li 
mne v noci, tříbíš-li ohněm 
mne, * ničemnosti žádné ne
najdeš na mně.
Má ústa nemluví, jak lidé jsou
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um hóminum more; * secúri- zvykli. * Střežil jsem dle slov 
dum verba labiórum tuórum tvých rtů zákona cesty, 
ego custodívi vias legis.
Firmiter inhaesit gressus me- Na stezkách tvých pevně se- 
us sémitis tuis, * non titubá- trval můj krok, * nezapotáce- 
runt pedes mei. - - ly se mé nohy. - -

Prosba o ochranu před nepřáteli.
Ego te invoco, quóniam ex
audies me, Deus; * inclína au
rem tuam mihi audi verbum 
meum.
Mirabilem osténde misericór
diam tuam, * qui ab adver
santibus salvas confugiéntes 
ad déxteram tuam.
Custódi me ut pupillam óculi, 
sub umbra allárum tuárum 
absconde me * a peccatoribus, 
qui vim inferunt mihi. - - 
Inimíci mei cum furore me cir- 
cumvéniunt, crassum cor su
um praeclúdunt, * ore suo lo
quúntur supérbe.
Passus eórum nunc me cir
cumdant, * oculos suos intén- 
dunt, ut in terram prostér- 
nant,
Similes leóni, qui inhiat prae
dae, * et cátulo leónis, qui in 
ábditis sedet. - -

Trest a

Volám k tobě, Bože, ty mne 
slyšíš: * skloň ke mně své u- 
cho, slyš slovo mé!

Divy prokaž svoje milosrden
ství, * jenž odpůrců zbavuješ 
prchající na tvou pravici.

Střez mne jak oka zřítelnici, 
ukryj mne do stínu svých pe
rutí * před hříšníky, kteří mne 
znásilnit chtějí. - - 
Nepřátelé moji vzteklí mne 
tísní, srdce své - sádla kus - 
uzavírají: * svými ústy pyš
ně tlachají.
Ted jejich kroky mne obkli
čují, * očima civí, aby srazili 
na zem.

Lvu jsou podobni, jenž po lu
pu prahne, * neb mláděti lví
mu, jež v úkrytu dřepí. - -

Exsúrge, Dómine, occúrre illi, 
prostérne eum, éripe a pecca
tore ánimam meam gládio 
tuo, * manu tua ab homíni
bus, Dómine:
Ab homínibus, quorum por
tio est haec vita, * et quorum 
ventrem imples opibus tuis; 
Quorum fílii saturántur * et

Vzhůru, Pane, předběhni ho, 
sraz, mne zachraň mečem od 
bezbožníka, * svou rukou,Bo
že, od bdí;

od lidí, jichž údělem je tento 
svět, * a jejichž břicho svým 
bohatstvím plníš.
Synové jejich se dosyta nají *
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relinquunt, quod eis sůperest, a zbytek nechají dětem svým. 
párvulis suis.
Ego autem in justítia vidébo Ale já, spravedliv, uzřím tvou 
fáciem tuam, * satiábor,eví- tvář, * až, probudiv se, dosy- 
gilans aspéctu tuo. ta se nahledím na tě.
Ant. Inclina, Dómine, aurem Ant. Skloň, Pane, ke mně u- 
tuam mihi, et exáudi verba cho své a vyslechni slova má! 
mea.
O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Mirifica, Dómine, miseri- y. Ukaž své podivuhodné sli- 
córdias tuas. 1$. Qui salvos fa- tování, Pane. Ijr. Který chrá- 
cis sperántes in te. níš ty, kdož ti důvěřují.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja, alleluja, allelú- Antifona. Aleluja, aleluja, ale- 
ja. luja.
y . Deus regenerávit nos in y. Bůh nás obrodil k novému 
spem vivam, allelúja. životu, aleluja.
1$. Per resurrectiónem Jesu lý. Zmrtvýchvstáním Ježíše 
Christi ex mortuis, allelúja. Krista, aleluja.
Vše ostatní v Rádu k jitřní, (str. 21).

IN II. NOCTURNO - II. NOČNÍ HLlDKA

Ant. Díligam te, * Dómine, Ant. Miluji tě, * Pane, sílo má! 
virtus mea.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době vélilc. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 17a: Davidova píseň díků za vítězství.
Myšlenka: Tuto píseň zpíval David na konci svého života. Je to jeho 
labuti píseň - jedna z nejkrásnějšlch žaltáře. Divá se zpět na boje svého 
pohnutého života, jasně cítí zvláštní pomoc Boži - vidi i svá vítězství 
nad nepřáteli.
Království Boži v Církvi a v duši také bojuje - za pomoci Boži také 
zvítězí. Pozoruj mohutný obraz zjeveni Boha ve vichřici.

Předzpěv.
Diligo te, Dómine, fortitúdo Miluji tě, Bože, sílo má, * Bo- 
mea, * Dómine, 'petra mea, že, má skálo, má tvrzi, můj 
arx mea, liberátor meus, Spasiteli!
Deus meus, rupes mea, in Bože můj, má jeskyně, do kte-
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quam confúgio, * clipeus me- ré prchám, * můj štíte, má 
us, cornu salútis meae, prae- pevnosti, rohu mé spásy! 
sídium meum!
Laudábilem invocábo Dómi- Boha chvály hodného vzývat 
num, * et ab inimícis meis sal- hodlám, * a budu zachráněn 
vus ero. - - od nepřátel svých. - -

Voláni o pomoc v nouzi.
Circumdedérunt me fluctus 
mortis, * et torréntes pernici
osi terruérunt me;
Funes inf érni circumpléxi sunt 
me, * invasérunt me láquei 
mortis:
In tribulatióne mea invocávi 
Dóminum, * et ad Deum me
um clamávi;
Et exaudívit de templo suo 
vocem meam, * et clamor me
us introívit in aures ejus. - -

Smrtící vodstva mne obklíči
la * a záhubné proudy mne 
poděsily.
Motouzypodsvětíopletlymne, 
* tenata smrti mne ohrozila.

Volal jsem k Pánu v soužení 
svém, * ke svému Bohu jsem
0 pomoc křičel.
1 uslyšel z chrámu svého můj 
hlas, * vzlykot můj pronikl 
do jeho ucha. - -

Bůh přichází v bouři na pomoc.
Et concússa est et contrémuit 
terra, fundaménta móntium 
conturbáta šunt * et concússa 
sunt, quia flagrábat ira. 
Ascéndit fumus e náribus e- 
jus, et ignis ex ore consúmens, 
* carbónes ab eo succénsi.

E t inclinavit caelos et descén- 
dit, * et atrum núbilum erat 
sub pédibus ejus.
E t vectus est super Cherub et 
volávit, * et ferebátur super 
alas venti.
Induit ténebras ut velamén- 
tum * ut teguméntum aquam 
tenebrósam, núbila densa.
Ob fulgorem in conspéctu e- 
jus * exarsérunt carbónes ig
niti.

Zatřásla se země, rozchvěla se, 
základy hor zavrávoraly, * 
roztřeseny byly, neboť vzplál 
hněvem.
Kouř z jeho nosu do výše se 
vznesl, z úst oheň mu sálal, 
vše pohlcoval: * uhlí se od ně
ho rozhořelo.
Nebesa sklonil a sestoupil do
lů, * mrákotná temnota pod 
nohama jeho.
Vznesl se na cherubech, roz
letěl se, * klidně se vznášel na 
perutích větru.
Temnotami oděl se jako rou
chem, * za stan temné vody 
má, husté mraky.
Bleskem, jenž poletoval na je
ho tváři, * se vznítilo řeřavé 
uhlí,
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E t intónuit de caelo Dóminus,
* et Altíssimus emisit vocem 
suam.
E t misit sagittas suas et dis
sipavit eos, * fúlgura multa, 
et profligavit eos.
E t apparuérunt álvei maris * 
et nudáta sunt fundaménta 
orbis terrárum:
Ab increpatióne Dómini, * a 
flatu spíritus irae ejus.
Ant. Díligam te, Dómine, vir
tus mea.
Ant. Retribuet mihi Dóminus
* secúndum justítiam meam.

S nebe dal Hospodin zahučeti 
hromu, * Nejvyšší dal zazníti 
hlasu svému.
Vysílal své šípy, rozptyloval 
je, * přečetné blesky; na ko
nec je zahnal.
Objevily še prohlubně moře, 
* základy vesmíru byly obna
ženy,
když Hospodin zahrozil, * 
když vanul van jeho hněvu. 
Ant. Miluji tě, Pane, sílo má!

Ant. Odplatí mi Pán * podle 
spravedlnosti mé.

Žalm 17b.
Záchrana.

Exténdit manum ex alto, pre- 
héndit me, * extráxit me de 
aquis multis.
Erípuit me de inimico meo 
fortissimo, * et ab osoribus 
meis, qui erant me validiores. 
Invadébant me die mihi fu- 
nésto, * sed Dóminus factus 
est praesídium mihi,
E t eduxit me in campum spa
tiosum, * salvum me fecit, 
quia diligit me. - -

Ruku s výše napřáhl, uchopil 
mne, * ze spousty vodstva 
mne vyprostil.
Vyrval mne nepříteli přemoc- 
nému, * těm, kteří mnou zhr- 
dali a silnější byli.
Za doby bídy mne ohrožovali, 
* ale Pán mi byl oporou pev
nou.
Do volného kraje mne vyvésti 
dal, * (a pak) mne zachránil, 
nebof mne má rád.

Za plnéní přikázáni - odmána.
Repéndit mihi Dóminus se
cúndum justítiam meam, * se
cúndum puritátem mánuum 
meárum retribuit mihi,
Quia custodívi vias Dómini * 
nec peccándo recéssi a Deo 
meo,
Quia ómnia mandáta ejus 
prae oculis hábui, * et prae-

Pán mi dal odplatu podle spra
vedlnosti; * odměnil mne po
dle čistoty mých rukou,

protože jsem kráčel po Páno
vých cestách, * a hříchem se 
neuchýlil od svého Boha. 
Všechny jeho příkazy jsem na 
očích měl, * a od přikázání je-
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Cépta ejus a me non remóvi, ho jsem se neodchým.
Sed fui integer coram eo, * et Naopak, bez úhony jsem před 
a culpa servávi me. ním byl, * a od viny prost

jsem se uchoval.
Et retribuit mihi Dóminus se- Pán mi dal odplatu podle spra- 
cúndum justítiam meam, * se- vedlnosti, * dle čistoty rukou 
cúndum puritátem mánuum mých na jeho očích, 
meárum coram óculis ejus.

Dik spravedlivému soudci.
Erga virum pium osténdis te 
pium, * erga integrum integre 
agis,
Erga purum te monstras pu
rum, * erga versútum te prae
bes prudéntem.
Nam tu pópulum húmilem 
salvum facis, * óculos autem 
elatos affligis.
Nam tu splendére facis lucér- 
nam meam, Dómine; * Deus 
meus, illúminas ténebras me
as.
Nam per te incúrro in turmas 
hostiles, * et per Deum meum 
transilio murum.
Dei via est integra, eloquium 
Dómini igne probátum; * ipse 
clipeus est ómnibus confugi- 
éntibus ad eum.
Ani. Retribuet mihi Dóminus 
secúndum justítiam meam. 
Ani. Vivit Dóminus, * et be
nedictus Deus salútis meae.

Ke svatému svaté se chováš,
* s bezúhonným bezúhonně 
jednáš.
Čistému se ukazuješ čistým,
* a vychytralému rozvážným.

Neboí ty pomáháš bědnému 
lidu, * zpyšnělé oči však za
hanbuješ.
Rozsvěcuješ, Pane, pochodeň 
moji; * Bože můj, mou tem
notu prozařuješ.

Hle, s tebou ženu se na nepřá
tel čety, * i hradby s Bohem 
svým ztékám.
Cesta Boží je bez poskvrny, 
výrok Páně je ohněm tříben;
* Bůh štítem je všem, kteří 
k němu se utíkají.
Ant. Odplatí mi Pán podle 
spravedlnosti mé.
Ant. Ať žije Pán, * sláva Bo
hu spásy mé.

Žalm 17c.
Dik všemohoucímu Pomocníku.

Quisnam est deus praeter Dó- Kdo je Bůh kromě Hospodi- 
minum? * aut quae petra na? * kdo skála, kromě naše- 
praeter Deum nostrum? ho Boha?
Deus, qui praecinxit me for- Krom Boha, jenž silou mne
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titúdine * et fecit integram 
viam meam,
Qui céleres fecit pedes meos 
ut pedes cervárum, * et super 
excélsa státuit me,
Qui exércuit manus meas ad 
proelium, * et ad arcum áe- 
reum tendéndum bráchia

opásává, * jenž moji cestu bez 
úhony dělá,
jenž hbitost dal nohám mým 
jak nohám laní, * a jenž mne 
postavil na výšiny, 
jenž ruce mé naučil zručno
sti v boji, * a paže mé napí- 
nati měděný luk. - -

S pomoci Boži jsem zvítězil.
mea. - -

E t dedisti mihi clipeum tuum 
salvántem, et déxtera tua sus- 
tentávit me, * et sollicitúdo 
tua grandem me fecit.
Latam fecísti viam gréssibus 
meis * nec vacillarunt pedes 
mei.
Insequébar inimicos meos et 
apprehendébam illos * nec re- 
vertébar, donec conféceram 
eos.
Confrégi illos nec potuérunt 
súrgere, * cecidérunt sub pé
dibus meis. - - 
E t praecinxisti me fortitudi
ne ad próelium, * et resistén- 
tes mihi sub me curvásti,
Et inimícos meos in fugam 
vertisti, * et, qui odérunt me, 
disperdidisti.
Clamavérunt - neque erat qui 
salvos fáceret; * ad Dóminum 
- neque eos audívit.
E t disjéci eos ut púlverem an
te ventum, * ut lutum plateá- 
rum contudi eos. - -

Dais mi štít spásy, tvá pravi
ce oporu, * tvá starostlivost 
mi zjednala velikost.

Dopřál jsi krokům mým širo
kou cestu, * že nemohly klo
pýtat nohy moje.
Nepřátele své jsem honil a do
hnal, * nevrátil jsem se, až 
jsem je zničil.

Zbil jsem je tak, že nemohli 
vstáti, * že mi klesali pod no
hama. - -
Opásal jsi mne zdatností v bo
ji, * dal jsi mi v porobu mé 
protivníky.
Nepřátele mé jsi na útěk za
hnal, * a rozptýlils ty, kteří 
mnou pohrdali.
Volali o pomoc - zachránce ni
kde; * k Hospodinu - ale ne
slyšel je.
Jako prach větrem jsem roz
metal je, * jak bláto ulic jsem 
je rozšlapal. - -

Učinil mne slavným a mocným.
Eripuisti me de contentioni- Vytrhls mne, když lid se bou- 
bus pópuli, * caput natiónum řil, * ustanovils mne národů 
me constituisti. vládcem.
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Pópulus, quem non nóveram, Neznámý národ mi robotoval, 
servivit mihi, * ad primům au- * jen slovo mé zaslechl, po- 
dítum oboedivit mihi; slechl mne;
Alienigenae blanditi sunt mi- Synové ciziny mi lichotili, 
hi, alienigenae palluérunt, * zbledli však, * rozechvělí z 
exiérunt treméntes ex árcibus tvrzí svých vyšli..- -

Vivat Dóminus, et benedícta Ať žije Pán, bud sláva mé 
sit Petra mea, * et láudibus Skále, * Bůh spásy mé budiž 
extollátur Deus, salvátor me- nade vše chváleni
us.
Deus qui dedit ultiónem mihi 
* et pópulos mihi subjécit.

Qui liberásti me ab inimicis 
meis, et super resisténtes mi
hi extulisti me, * a viro vio- 
lénto me eripuisti.
Propterea celebrábo te in na
tionibus, Dómine, * et nómi
ni tuo psalmum dicam:
Qui magnas victorias dedisti 
regi tuo et misericórdiam íe- 
císti uncto tuo, * David et sé- 
mini ejus usque in aetérnum.

Ani. Vivit Dóminus, et bene
dictus Deus salútis meae.

Bůh, jenž mi dovolil, abych 
se pomstil, * jenž mi dal ná
rody do poddanství.
Jenž jsi mne vysvobodil od 
nepřátel, jenž jsi mne povýšil 
nad odpůrce, * a vyrval mne 
muži násilnému.
Proto tě chci slaviti u národů, 
Pane, * chci jménu tvému 
chvalozpěv pěti: 
jenž veliká vítězství jsi dal 
svému králi, a jenž ses smilo
val nad svým Pomazaným, * 
nad Davidem a jeho potom
stvem na věky.
Ant. Ať žije Pán, sláva Bohu 
spásy mé.

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Confitébor tibi in natióni- f .  Chci tě oslavovati mezi ná- 
bus, Dómine. íji. E t nómini rody, Pane. íji. A jménu tvé- 
tuo psalmum dicam. mu píseň pět.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja,allelúja, alleluja. Ant. Aleluja, aleluja, aleluja. 
J. Deus suscitávit Christum y. Bůh vzkřísil Knsta z mrt- 
a mórtuis, allelúja. ífi. Ut fi- vých, aleluja, lý. Abychom 
des nostra etspes esset inDeo, věřili a doufali v Boha, ale- 
allelúja. luja.
Vše ostatní v Hádu k jitřní, (str. 22).
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IN III. NOCTURNO - III. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Exáudiat te * Dó- V roce. Ant. Kéž slyší tě * Pán 
minus in die tribulatiónis. ve chvílích bídy.
T. P. Ant. Alleluja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
alleluja. aleluja, aleluja.

Žalm 19: Modlitba před bitvou.
Myšlenka: Celou píseň lze shrnout v prosbu: „Otče, volám té!“ • před 
bojem dne a týdne. Současně přináší mocnou důvěru ve vítězství.

Exáudiat te Dóminus die tri
bulatiónis, * prótegat te no
men Dei Jacob.
Mittat tibi auxílium de Sanc
to, * et de Sion te susténtet.

Memor sit ómnium oblatio
num tuárum, * et holocáus- 
tum tuum hábeat gratum. 
Tribuat tibi quae optat cor 
tuum, * et impleat omne con
silium tuum.
Laetémur de victoria tua, et 
in nómine Dei nostri extollá- 
mus vexilla; * impleat Dómi
nus omnes petitiones tuas! - -

Kéž slyší tě Hospodin ve chví
li bídy, * kéž ti dá ochranu 
Jakobův Bůhl
Kéž ze své svatyně pomoc ti 
pošle, * skytne ti oporu se Si
onu!
Kéž si vzpomene na všechny 
tvé dary, * kéž se mu líbí tvá 
zápalná obět.
Kéž splní ti, po čem touží tvé 
srdce, * kéž všem tvým plá
nům udělí zdar!
Zaplesejme nad tvým vítěz
stvím, korouhve vztyčme v 
jménu Boha svého; * kéž splní 
Hospodin všechna tvá přání! -

Chór vojínů: Přesvědčeni o vítězství.
Jam novi Dóminum tribuisse 
victóriam uncto suo, * exau
disse eum de caelo sancto suo 
fortitúdine victricis déxterae 
suae.
Illi cúrribus et isti equis, * nos 
autem nómine Dómini, Dei 
nostri, fortes sumus.
Illi collápsi sunt et cecidérunt 
* nos vero stamus et perma-

Vím, Pán dává vítězit Poma
zanému, * vyslyší ho se svého 
svatého nebe, silnou pravicí 
vítězící.

Ti jsou vozy silní, oni koňmi, 
* my však jménem Pána, své
ho Boha.
Oni klesli a upadli, * my sto
jíme a trváme. - -

némus. - -
Dómine, victóriam tribue re- Hospodine, králi vítězství u-
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gi * ct exáudi nos, quo die te 
invocámus.
Ant. Exáudiat te Dóminus in 
die tribulatiónis.
Ant. Dómine, * in virtúte tua 
Iaetábitur rex.

děl * a vyslyš nás, když k to
bě voláme.
Ant. Kéž slyší tě Pán ve chví
lích bídy.
Ant. Pane, * ze síly tvé se ra
duje král.

Žalm 20: Dlít za vítězství.
Kristus, náš vítězný Král.

Myšlenka: Krista-Vitěze korunuje Otec korunou slávy; chceme mít 
tento týden podlí na jeho vítězství.

Dik za vítězství.
Dómine, de poténtia tua lae- 
tátur rex, * et de auxilio tuo 
quam * veheménter exsultat! 
Desidérium cordis ejus tri
buisti ei, * et petitiónem la
biorum ejus non denegásti. 
Nam benedictiónibus faustis 
praevenisti eum, * imposuisti 
cápiti ejus corónam de auro 
puro.
Vitam pétiit a te: tribuisti ei
* longitúdinem diérum in sáe- 
culum sáeculi.
Magna est glória ejus auxilio 
tuo, * majestátem et decorem 
posuisti super eum.
Etenim fecísti eum benedic
tiónem in sáeculum, * laetifi- 
cásti eum gáudio in conspéctu 
tuo.
Nam rex confidit in Dómino,
* et propter grátiam Altíssimi 
non commovébitur. - -

Ze síly tvé, Pane, se raduje 
král, * převelice jásá nad po
mocí tvou!
Ty jsi mu naplnil srdce jeho 
přání, * po íem rty jeho tou
ží, neodepřela.
Vstříc jsi mu vyšel s žehná
ním a zdarem, * dals korunu 
zlatou mu na hlavu.

Dal jsi mu život, jejž na tobě 
žádal, * dlouhý to život, na
vždycky; věčně.
Jeho sláva velká jest pomoci 
tvou, * majestát, hodnost jsi 
na něj vložil.
Ty děláš, by věčně byl požeh
náním: * rozkoší své tváře ho 
oblažuješ.

Neb jenom v Boha král důvě
ru má, * pro milost Nejvyšší
ho neklopýtne. - -

Štěstí a zdar do budoucna.
Supervéniat manus tua ómni- Ruka tvá zasáhni kdekoho z 
bus inimícis tuis; * déxtera tvých nepřátel, * pravice tvá 
tua invéniat eos, qui te odé- nechť najde tvé nenávistníky. 
runt.
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Pone eos ut in fornáce ignis, Slož je jakoby v rozžhavené 
* cum apparuerit fácies tua. peci, * jakmile se objeví tvoje

tvář.
Dóminus in ira sua consúmat 
eos, * et ignis dévoret eos. 
Prolem eórum perde de terra,
* et semen eórum e filiis hó-;;
minum. |
Si intentáverint in te malum,1'
* moliti sunt dolum, non prae- 
valébunt;
Nam in fugam convértes eos,
* tendes arcum tuum in fá
ciem eórum.
Exsurge, Dómine, in poténtia 
tua! * canémus et celebrábi- 
mus fortitúdinem tuam.
Ant. Dómine, in virtúte tua 
laetabitur rex.
Ant. Exaltábo te, * Dómine, 
quóniam suscepisti me.

Hospodin je stravuje zlostí 
svojí * a oheň je pozhltá. 
Potomstvo jejich se země vy- 
hlad, * a jejich semeno z dětí 
lidských.
;I kdyby na tě zamýšleli zlo
bu, * osnovali pikle, nezví
tězí;
způsobíš, by se na útěk dali, * 
a lukem svým na ně zamíříš.

Nuž, povstaň, Pane, ve své 
síle! * zpěvem oslavíme tvo
ji moc!
Ant. Pane, ze síly tvé se radu
je král.
Ant. Vyvyšuji tě, * Pane, pro
tože jsi mne osvobodil.

Žalm 29: Děkovná modlitba.
Myšlenka: Jménem Církve děkujeme v písni Bohu za všechna vítězství, 
jež jí dopřál.
Zároveň slyšíme důležitou zásadu Královstvího Božího: „I kdyby s veče
rem pláč přišel, hned s rozbřeskem jitra dostaví se radost/'

Díky za záchranu (válka, nemoc, smrt).
Praedicábo te, Dómine, quó- Pane, oslavuji tě; vysvobodils 
niam liberásti me, * nec laeti- mne, * nepříteli radost jsi 
ficásti de me inimícos meos. - - neskytl ze mne. - - 
Dómine, Deus meus, * clamá- Pane, můj Bože, * jen jsem 
vi ad te, et sanásti me; tě zavolal, uzdravils mne! 
Dómine, eduxisti ab inferis Z podsvětí, Pane, jsi vyvedl 
ánimam meam; * salvásti me mou duši; * z těch jsi mne za- 
ex descendéntibus in fóveam. chránil, již do jámy jdou.

Boží slitování.
Psállite Domino, sancti ejus; Zazpívejte Pánu pobožní je- 
* et grátias ágite nómini šanc- ho, * jeho svatému jménu 
to ejus. vzdávejte díky!
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Nam moménto durat ira ejus, Hněv jeho trvá okamžik jen, 
* per totam vitam benevolén- * po celý život laskavost jeho. 
tia ejus.
Véspere ádvenit fletus, * et I kdyby pláč s večerem při- 
exsultátio mane. - - šel, *zjitra se dostaví radost. -

Lidská předpojatost.
Ego autem dixi in confidén- Myslel jsem, na sebe se spolé- 
tia mea: * „Non movébor in háje: * „Nezakolísám na vě- 
aetérnum.“ ky!“
Dómine, in favóre tuo praesti- Tys, Pane, jsa milostiv, mi 
tísti mihi honórem et potén- čest dal a moc; * když zakryl 
tiam; * cum abscondisti fá- jsi tvář svoji, zdrcen jsem 
ciem tuam, factus sum con- byl. - - 
turbátus. - -

Trest a prosba.
Ad te, Dómine, clamo, * et mi- K tobě, Pane, volám, * o sli- 
sericórdiam Dei mei implóro: tování tvé úpím:
„Quid lucri erit ex sánguine „Co krev má ti prospěje, * co 
meo, * ex descénsu meo in fó- sestup můj do jámy? 
veam?
An laudábit te pulvis, * aut Oslaví tě prach? * Ohlásí tvo-
praedicábit fidelitátem tu- ji věrnost?“
am?“

Nové slitováni.
Audi, Dómine, et miserére 
mei; * Dómine, esto adjútor 
meus. - -
Convertisti planctum meum 
in chorum mihi; * solvisti sac
cum meum, et cinxisti me lae
titia:
Ut psallat tibi ánima mea nec 
táceat. * Dómine, Deus meus, 
in aetérnum laudábo te.
Ant. Exaltábo te, Dómine, 
quóniam suscepisti me.

Slyš, Pane, a lítost nade mnou 
měj; * Pane, bud mi pomoc
níkem! - -
Mé kvílení jsi proměnil v ta
neční rej, * žíni jsi svékl mi, 
oblékl mi radost,

abych ti zpíval a neumlkl ni
kdy. * Pane, můj Bože, chci 
tě chváliti věčně!
Ant. Vyvyšuji tě, Pane, pro
tože jsi mne vysvobodil.

Ve všední dny a svátky v roce kromě velikonoc:
f .  Psállite Domino, sancti e- y. Zazpívejte Pánu pobožní 
jus. Pfr. E t Confitémini memó- jeho. íj>. Jeho svatému jménu 
riae sanctitátis ejus. vzdávejte chválu!



164 Pondělí k chválám

V© všední dny v adventě:
y. Ex Sion spécies decóris e- 
jus. Iji. Deus noster maniféste 
véniet.
Ve všední dny v postě:
y. Ipse liberávit me de láqueo 
venántium. Ffi. E t a verbo ás- 
pero.
Ve dnech utrpení:
y. Erue a frámea, Deus, áni
mam meam. 1$. E t de manu 
canis únicam meam.
V době velikonoční:
Ant. Alleluja, allelúja, alle
luja.
O svátcích s devíti čteními:
y. Deus et Dóminum suscitá- 
vit, allelúja. 1$. E t nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle
lúja.
Když jsou jen tři Čtení:
y. Surréxit Dóminus de se- 
púlcro, allelúja. fj>. Qui pro 
nobis pepéndit in ligno, alle
lúja.

y. Lesk jeho krásy svítí se Si
onu. Ifi. Náš Bůh jistě přijde!

y. Vysvobozuje mne ze smyč
ky lovců. I}?. A ze všech tram
pot.

y . Nenech mne, Pane, pad
nouti kopím. í$. Před zlými 
psy zachraň můj život.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

y. Bůh vzkřísil Pána, aleluja. 
Iý. I nás vzkřísí svou silou, ale
luja.

y. Vstal Pán z hrobu, aleluja. 
Ffi. Který pro nás pněl na dře
vě kříže, aleluja.

Vše ostatní v Rádu k jitřní, (str. 23).

AD LAUDES I. - CHVÁLY I.

„Zazpívejte jásavě vstříc Bohu.“ (Ž. 46.)

y. Deus, in adjutórium. y. Bože, ku pomoci.
Gloria Patri. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.

Dnešní chvály jsou radostným, lehce srozumitelným chvalozpěvem. 
Jako vždy počínají chválou zmrtvýchvstalého Krále. Pak přecházejí 
v osobní ranní modlitbu kněze: přemoz zlé, veď mněl
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Opět se modlitba vrací k přírodě. V bouři vidíme obraz Božího hlasu, 
jejž nikdy nesmíme přeslechnout. Hodinka konči dvěma chvalozpěvy 
na milosrdného a věrného Boha.
Tyto chvály se modlíme po celý rok, mimo předpostí, půst, dobu utrpení 
a mimo vigilie.
P. A. Ant. Jubiláte, * Deo in V roce. Ant. Jásejte * Bohu 
voce exsultationis. vstříc, zazpívejte.
T. P. Ant. Alleluja, * allelú- V době velik. Ant. Aleluja, * 
ja, allelúja. aleluja, aleluja.
Od pondělí po Bílé neděli ni do pátku po oktávě Nanebevstoupení Páně, 
modlíme se o svátcích s devíti čteními pod antifonou ‚‚aleluja“ vSechny 
žalmy i Canticum.

Žalm 46: Král světa.
Myšlenka: Hold zmrtvýchvstalému Králi. Misie mezi pohanyl 

Vítězství Boží nad pohany.
Omnes pópuli, pláudite mani
bus, * exsultáte Deo voce lae
titiae,
Quóniam Dóminus excélsus, 
terríbilis, * rex magnus super 
omnem terram.
Subjicit populos nobis * et 
nationes pédibus nostris.

Eligit nobis hereditatem nos
tram, * glóriam Jacob, quem 
diligit. - -

V dlaň tleskejte všichni náro
dové, * Bohu vstříc jásavě za
zpívejte!
Neboť Pán jest vznešený, na
hání strachu, * král veliký na 
zemi veškeré!
Uvádí národy v porobu naši 
* a všechny kmeny nám v 
poddanství dává.
Vybírá nám dědictví naše, * 
slávu Jakobovu, kterého má 
rád. - -

Slavnostní průvod do svatyně.
Ascéndit Deus cum exsulta
tióne, * Dóminus cum voce 
tubae.
Psállite Deo, psállite; * psal
lite regi nostro, psállite. - -

Quóniam rex omnis terrae est 
Deus, * psállite hymnum. 
Deus regnat super nationes, * 
Deus sedet super sólium sanc
tum suum.
Príncipes populórum congre-

S jásotem Bůh. se do výše 
vznáší, * Hospodin za trubky 
zvuku I
Zpívejte našemu Bohu, zpí
vejte; * zpívejte našemu krá
li, zpívejte! - - 
Vždyť Bůh je králem na celé 
zemi,* hymnus mu zazpívej te! 
Bůh je králem nad pohany, * 
Bůh sedí na svém svatém trů
ně.
Knížata národů se přidružila
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gáti sunt * cum pópulo Dei 
Abraham.
Nam Dei sunt proceres terrae: 
* excélsus est valde.

Ant. Jubilate Deo in voce ex
sultationis.
Ant. Inténde * voci oratiónis 
meae, Rex meus et Deus meus.

* k lidu Abrahamova Boha.

Neboť Boží jsou vládcové ze
mě: * jest nad ně nadmíru po
výšen.
Ant. Jásejte Bohu vstříc, za
zpívejte!
Ant. Sluch dopřej * mé hlasi
té prosbě, Králi můj a Bože!

Žalm 5: Ranní modlitba v útrapách.
Myšlenka: Ranní modlitba kněze: Pomáhej mi, Pane, v boji proti zlému 
a veď mne k sobě!

Předzpěv: Již ráno vzlykám.
Verba mea áuribus pércipe, Bože, slova má slyš * a všim- 
Dómine, * atténde gémitum ni si vzlykotu mého. 
meum,
Advérte voci oratiónis meae, Sluch dopřej mé hlasité pros-
* Rex meus et Deus meus! bě, * Kláli můj a Bože!
Te enim déprecor, Dómine; Pane, k tobě se modlím; zrá- 
mane audis vócem meam; * na slyšíš hlas můj; * zrána 
mane propono tibi preces me- modlitbu tobě přednáším - a 
as et exspécto. - - čekám. - -

Nenávidíš zlo.
Tu enim non es Deus, cui plá- Ty nejsi Bůh, jemuž nepra- 
ceat iníquitas, malignus apud vost se líbí; ničema u tebe ne
te non commorátur, * neque prodlévá, * bezbožník ti na 
Ímpii consistunt coram te. očích stanouti nesmí.
Odísti omnes, qui patrant ini- Zločince nenávidíš, * do zá- 
qua, * perdis omnes, qui lo- huby vrháš lháře,
quúntur mendácium. Muže, jenž prolévá krev a
Virum cruěntum et dolósum podvody páchá, * s odporem
* abominábitur Dóminus. - - Pán odmítá. - -

Prosba o milost a vedení.
Ego autem, pro multitúdine Já však pro velkou tvoji mi- 
grátiae tuae, * ingrédiar do- lost * smím do tvého vstoupi-
mum tuam, ti domu,
Prostérnar ad templum šanc- smím v bázni před tebou kle- 
tum tuum * in timóre tuo, četi * v svatém tvém chrá- 
Dómine. mu, Pane.
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Deduc me in justítia tua pro- Veď mne svou spravedlností 
pter inimícos meos; * com- kvůli mým nepřátelům; * u- 
plána viam tuam coram me. - - pravuj svou cestu přede mnou!

Prosba o pokořeni nepřátel.
Nam in ore istórum non est 
sincéritas; * cor eórum insí
dias molitur;
Sepúlcrum patens est guttur 
eórum; * linguis suis blandi- 
úntur.
Castiga eos, Deus, * éxcidant 
consiliis suis;
Propter crimina eórum multa 
expélle eos, * nam contra te 
rebélles sunt. - -

V jejich ústech není upřím
nost, * jejich srdce strojí úkla
dy;
otevřeným hrobem je hrdlo 
jejich, * jazyky svými lichotí.

Ztrestej je, Bože, * ať jejich 
plány se zhatí; 
pro viny četné je zavrhni, * 
vždyť vzdorují tobě! - -

Požehnání a spásá zbožným.
Laeténtur autem omnes, qui 
confúgiunt ad te, * in perpé- 
tuum exsúltent.
Et prótegas eos et laeténtur 
de te, * qui diligunt nomen 
tuum.
Nam tu benedices justo, Dó
mine: * benevoléntia velut 
scuto circúmdabis eum.
Ant. Inténde voci oratiónis 
meae, Rex meus et Deus meus. 
Ant. Deus majestatis * into
nuit: afférte glóriam nómini 
ejus.

Pak zajásají všichni, kdo se 
utekou k tobě, * věčně se bu
dou veseliti.
Budeš je chránit, radost bu
dou mít z tebe, * kdokoli jmé
no tvé milují.
Neboť spravedlivému, Pane, 
požehnáváš, * jako štítem mi
lostí svou ho obklopuješ. 
Ant. Sluch dopřej mé hlasité 
prosbě, Králi můj a Bože! 
Ant. Bůh nádhery * dal zabu- 
ráceti hromu; přineste slávu 
jeho jménu!

Žalm 28: Vznešenost Boži v bouři.
Myšlenka: Chvály miluji přírodní písně, protože jsou ranní modlitbou 
tvorstva. Hromový hlas Boží v tomto úchvatném žalmu o bouři v příro
dě je obrazem vnitřního, neodolatelného hlasu milosti.
Milostí i dnes bude Bůh mluvit v mé duši - budu mu uctivě naslouchat? 
„Mluv, Pane, neboř slyší služebník tvůj!"

Předzpěv.
Tribúite Domino, fílii Dei, * Vzdávejte Pánu, synové Bo- 
tribúite Domino glóriam et ží, * vzdávejte Pánu slávu a 
poténtiam! čest!
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Tribúite Dómino glóriam nó- Vzdávejte Pánu příslušnou li
minis ejus, * adoráte Dómi- ctu, * klaňte se Pánu v po- 
num in ornátu sacro. - - svátném rouchu! - - 

Bouře nad mořem.
Vox Dómini super aquas! De- Hlas Hospodinův nad voda- 
us majestátis intonuit: * Dó- mi!1 Bůh nádhery dal zahuěet 
minus super aquas multas! hromu; *Hospodinnadspous

tami vod!
Vox Domini cum poténtia! * Hlas Hospodinův mohutný! * 
vox Domini cum magnificén- Hlas Hospodinův velebný! 
tia!

Bouře nad Libanonem.
Vox Dómini confringit cedros, Hlas Hospodinův rozštěpuje
* Dóminus confringit cedros cedry, * Hospodin rozštěpuje
Líbáni, libanské cedry.
Facit subsilire, ut vitulum, Dává, by Libanon skákal jak 
Libanum, * et Sárion, ut pul- tele, * a Sárion2 jak buvolí 
lum bubalórum. mládě.

Bouře nad stepi.
Vox Domini élicit flammas ig- Hlas Hospodinův šlehá ohni- 
nis, vox Domini eóneutit de- vé blesky, hlas Hospodinův 
sértum, * Dóminus eóneutit třese pouští, * Hospodin otřá- 
desértum Caděs. sá pouští Kades.3
Vox Domini contorquet quer- Hlas Hospodinův ždímá duby, 
cus et decorticat silvas: * et lesy zbavuje kůry. * V jeho 
in templo ejus omnes dicunt: chrámě volají všichni: Slá- 
Glória! - - va! - -

Dozpěv.
Dóminus super dilúvium se- Nad proudy vod stanul Hos- 
dit, * et Dóminus sedébit rex podinův trůn, * Pán zasedne 
in aetérnum. - na věky král.
Dóminus fortitudinem popu- Hospodin uštědří lidu svému 
lo suo dabit, * Dóminus bene- sílu! * Pokojem požehná Hos- 
dícet pópulo suo cum pace. podin svůj lid!
^wř.Deus majestátis intónuit: Ant. Bůh nádhery dal zabu- 
afférte glóriam nómini ejus. rácet hromu; přineste slávu

jeho jménu!
Ant. Laudámus nomen tuum Ant. Chválíme tvé slavné jmé-
* inclitum, Deus noster. no, * Bože náš.
1 Hrom. 8 Fénické jméno Hermonu. 3 Jižně od Judska.
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Zpěv Davidův (1. Kron. 29,10).
Myšlenka: Celý svůj život sbíral David poklady na stavbu velesvatyně. 
Nebylo mu dáno postaviti ji. Vše proto předal před smrti svému synu 
Šalomounovi. V této modlitbě posvěcuje poklady Bohu. Pro nás je tento 
zpěv povzbuzením: Všecko ke cti a slávě Božíl

Benedíctus es, Dómine, Deus 
Israěl, patris nostri, * ab ae- 
térno in aetérnum.
Tibi est, Dómine, magnificén- 
tia et poténtia, * et splendor 
et glória et majéstas.
Cuncta enim, quae in caelo 
sunt et in terra, tua sunt: * 
tuum, Dómine, regnum et 
princeps, qui éminet super om
nes.
Divítiae et honor sunt a te, * 
et tuo império ómnia regis.

Et in manu tua robur et po
téntia, * et in manu tua, mag- 
nificáre et firmáre ómnia. 
Nunc igitur, Deus noster, ce
lebramus te * et laudámus no
men tuum inclitum.
Ani. Laudámus nomen tuum 
inclitum, Deus noster.
Ant. Laudáte * Dóminum, 
omnes gentes.

Požehnán bud, Hospodine, 
Bože Izraele, otce našeho, * 
od věků na věky.
Tvá jest, Pane, velkolepost i 
moc, * i jas i sláva i veleb
nost.
Neboť vše, co jest na nebi i na 
zemi, je tvé; * tvé jest, Pane, 
království i kníže, jenž vyni
ká nad všechny ostatní.

Od tebe jsou bohatství i hod
nost, * svou mocí všechno ří
díš.
V tvé ruce je síla i moc, * v 
tvé ruce je velikost a bytí vše
ho.
Nyní tedy, Bože náš, oslavu
jeme tebe * a chválíme jméno 
tvé slavné.
Ant. Chválíme tvé slavné jmé
no, Bože náš.
Ant. Oslavujte * Pána, náro
dové všichni!

Žalm 116: Slitování a vérnost.
Děkovný hymnus národů.

Myšlenka: I dnes je k nám Bůh milostiv - a je věrnýl
Laudáte Dóminum, omnes Národové všichni oslavujte 
gentes, * praedicáte eum, om- Pána, * vzdejte mu chválu 
nes pópuli, veškery kmeny;
Quóniam confirmáta est su- jest dokázána jeho slitovnost 
per nos misericórdia ejus, * et s námi * a věrnost jeho trvá 
fidélitas Domini manet in ae- na věky! 
térnum.
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Ant. Laudáte Dóminum, om-, Ant. Oslavujte Pána, národo- 
nes gentes. vé všichni!
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V dobévelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Během roku (mimo svátky) se modlíme následující kapitulum, hymnus, 
verš a antifonu k Benedictus.

Kapitulum:
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquávit. 
Abjiciamus ergo ópera tene
brárum, et induámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

K  Řím. 13,12. Noe pokročila, 
den pak se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnosti a oblec
me se v odění světla. Jako ve 
dne počestně choďme.

Hymnus.
Píseň sv. Ambrože o ranních červáncích. Krásný zpěv. Zdůrazňuje sym
boliku světla.

Spléndor patérnae glóriae, 
De luce lucem próferens, 
Lux lucis, et fons lúminis, 
Diem dies illúminans:

Verúsque sol illábere, 
Micans nitóre pérpeti: 
Jubárque Sancti Spíritus 
Infúnde nostris sénsibus.

Votis vocémus et Patrem, 
Patrem poténtis grátiae, 
Patrem perénnis glóriae: 
Culpam reléget lúbricam.

Confirmet actus strénuos: 
Dentes retundat invidi: 
Casus secundet ásperos: 
Agénda recte dirigat.

Mentem gubérnet et regat: 
Sit pura nobis cástitas:
Fides calore férveat,
Fraudis venéna nésciat.

Ó blesku slávy Otcovy, 
jenž světlem v světle prošle- 
háš,
Tys světla svit, zdroj záření, 
osvětlující dni, sám Den: 

a pravé slunce, vyjdi již.... 
ó věčný jase v blýskání 
paprsky Ducha svatého 
již nalej v proudy našich žil.

Ted Otce prosme obětmi, 
Otce i mocné milosti,
Otce i věčné oslavy, 
ať kluzkou vinu vyhostí.

Ať v pracích řádných řídí 
nás,
a zuby ďáblu vyláme; 
a trudy v dobro obrátí, 
našemu dílu požehná.

Ať mysl řídí, vládne jí 
a tělo nadá čistotou, 
víra ať teplem mocně plá, 
jed bludný lži ji nezdeptá.
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Christúsque nobis sit cibus, 
Potiisque noster sit fides: 
Laeti bibamus sobriam 
Profusionem Spíritus.

Laetus dies hic tránseat: 
Pudor sit ut dilúculum:
Fides Velut merídies: 
Crepúsculum mens nésciat.

Auróra lucem provehit, 
Cum luce nobis prodeat 
In Patre totus Fílius,
E t totus in Verbo Pater.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc et per omne sáeculum. 
Amen.
y. Repléti sumus mane mise
ricordia tua. 1$. Exsultavi
mus, et delectáti sumus.
A i Bened. Ant. Benedíctus * 
Dóminus, Deus Israel, quia vi
sitavit et liberávit nos.

A Kristus nám bud pokrmem 
a víra buď nám nápojem. 
Radostně pijme střízlivou 
záplavu Ducha svatého.

Tak vradosti ať projde den: 
stud čistý bud jak svítání, 
a víra jako poledne, 
však soumrak ducha neza- 
chmuř.

Hle, jitřenka už vychází, 
s níž přijdiž k nám již světel 
Pán,
Syn celý v lůně Otcově 
a celý v Slově Otec sám.

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i Synu, jemu rovnému, 
i Duchu Utěšiteli 
bud sláva všechen věků věk. 
Amen.
y. Již zjitra požíváme tvého 
milosrdenství. Iji. Radujeme 
se a plesáme v tobě.
K  Bened. Ant. Požehnán bud 
* Pán, Bůh Izraele, jenž nás 
navštívil a osvobodil.

O velikonocích, od pondělí po Bílé neděli do vigilie Nanebevstoupení 
Páně, modlíme se • mimo svátky - výše uvedené kapitulum, hymnus 
a verš. Antifonu k Benedictus bereme z Proprium de témpore.
VŠe ostatní v Řádu k chválám, (str. 27).

AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

Kající chvály uvádí žalm „Miserere“, jenž jim i vtiskuje charakter. 
I v ostatních žalmech jsou vyzdviženy kající myšlenky.
Základní myšlenku této hodinky lze vzíti z posledního žalmu: Oslavujte 
Pána, protože jeho milost a slitování jsou veliké.
Tyto chvály se modlíme v době adventní, postní a v době utrpení • též 
o vigiliích mimo dobu velikonoční.
Vše jako v Řádu, (str. 27), mimo:
Ant. Miserére. Ant. Smiluj se.
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Žalm 50: Smiluj se!
Myšlenka: Úchvatný kající zpév Církve.

Vyznání viny.
Miserére mei Deus, secúndum 
misericórdiam tuam; * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnósco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * 
et in peccáto concépit me ma
ter mea.
Ecce, sinceritáte cordis delec
taris, * et in praecordiis sa
piéntiam me doces. - -

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepra
vost moji, * a očisti mne od 
mé proviny. - - 
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe špatné;
bys zj evil se slovem svým spra
vedlivý, * bezúhonný svým o 
mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotě 
srdce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnovení.
Aspérge me hyssópo, et mun
dábor; * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audire gáudium et lae
titiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, Deus, 
* et spíritum firmum rénova 
in me.
Ne projéceris me a fácie tua,

Pokrop mne ysopem a budu 
čist, * umyj mne, a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mně naslou
chati dej: * ať poskočí kosti, 
jež jsi rozdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých 
hříchů * a všechny mé viny 
zahlad. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
opět, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode-
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* et spíritum sanctum tuum hnati, * neodnímej nu ducha 
ne abstúleris a rae. své svatosti.
Redde mihi laetitiam salútis Ze spásy své radost skytni mi 
tuae,*et spiritu generósocon- zase, * ušlechtilým duchem 
firma me. - - mne posiluj. - -

Diky a přislib věrnosti.
Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te convertén
tur.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsultet lingua mea de justi
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delec
taris; * et holocáustum, si da
rem, non acceptares. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus: * cor contri
tum et humiliátum, Deus, non 
despicies. - -

Cestě tvé bezbožníky učiti bu
du, * aby hříšní k tobě se ob
rátili.
Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným ne
pohrdáš. - -

Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblatiónes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super al
táre tuum vitulos.
Ant. Miserére mei, Deus, se
cúndum magnam misericór
diam tuam.
Ant. Deduc me.

Pane, pro milost svou se Si
ónem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, da
ry i celopaly, * pak býky na 
oltář tvůj přinesou.

Ant. Bože, pro velikou milost 
svou se nade mnou smiluj 1

Ant. Ved mne.
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Žalm, 5: Ranní modlitba v době tísně.
MySlenka: Ranni modlitba kněze: Pomáhej ml, Pane, v boji proti zlému 
a veď mne k soběl

Předzpěv: Již ráno vzlykám.
Verba mea áuribus pércipe, Bože, slova má slyš, * a všim- 
Dómine, * atténde gémitum ni si vzlykotu mého. 
meum,
Advérte voci oratiónis meae, Sluch dopřej mé hlasité pros- 
* Rex meus et Deus meusl bé, * Králi můj a Božel 
Te enim déprecor, Dómine: Pane, k tobě se modlím; brzy 
mane audis vócem meam: * zrána slyšíš hlas můj ;* zrána 
mane propóno tibi préces me- modlitbu tobě přednáším - a 
as et exspécto. - - ěekám. - -

Nenávidíš zlo.
Tu enim non es Deus, cui plá- 
ceat iníquitas, malignus apud 
te non commorátur, * neque 
Ímpii consistunt coram te. 
Odísti omnes, qui patrant ini
qua, * perdis omnes, qui lo
quúntur mendácium.
Virum cruéntum et dolósum 
* abominátur Dóminus. - -

Ty nejsi Bůh, jemuž nepra
vost se libí; ničema u tebe ne
prodlévá, * bezbožník ti na 
očích stanouti nesmi.
Zločince nenávidíš, * do záhu
by vrháš lháře.

Muže, jenž prolévá krev a pod
vody páchá, * s odporem Pán 
odmítá. - -

Prosba o milost a vedeni.
Ego autem, pro multitudine Já však, pro velikou tvou mi- 
grátiae tuae, * ingrédiar do- lost, * smím do tvého domu 
mum tuam, vstoupiti,
Prostérnar ad tempům šanc- smím v bázni před tebou kle- 
tum tuum * in timóre tuo, četi * v svatém tvém chrá- 
Dómine. mu, Pane.
Deduc me in justítia tua pro- Ved mne svou spravedlností 
pter inimícos meos; * complá- kvůli mým nepřátelům; * u- 
na viam tuam coram me. - - pravuj svou cestu přede mnou!

Prosba o pokořeni nepřátel.

Nam in ore istórum non est V jejich ústech není upřím- 
sincéritas; * cor eórum insí- nost, * jejich srdce strojí úkla- 
dias molitur; dy;
Sepúlcrum patens est guttur otevřeným hrobem je hrdlo
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eórum; * linguis suis blandi- jejich, * jazyky svými lichotí, 
úntur.
Castiga eos, Deus, * éxcidant Ztrestej je, Bože, * ať jejich 
consiliis suis; plány se zhatí;
Propter crimina eórum multa pro viny četné je zavrhni, * 
expélle eos, * nam contra te vždyť vzdorují tobě! - - 
rebélles sunt.

Požehnání a spása zbožným.
Laeténtur autem omnes, qui 
confúgiunt ad te, * in perpé- 
tuum exsúltent.
Et prótegas eos et laeténtur 
de te, * qui diligunt nomen 
tuum.
Nam tu benedices justo, Dó
mine: * benevoléntia velut 
scuto circúmdabis eum.
Ant. Deduc me in justítia tua, 
Dómine.
Ant. Dóminus dabit virtútem.

Pak zajásají všichni, kdo se 
utekou k tobě, * vždy se bu
dou veseliti.
Budeš je chránit, radost bu
dou mít z tebe, * kdokoli jmé
no tvé milují.
Neboť spravedlivému, Pane, 
požehnáváš, * jako štítem mi
lostí svou ho obklopuješ.
Ant. Veď mne ve spravedlno
sti své, Pane!
Ant. Pán uštědří sílu.

Žalm 28: Vznešenost Boži v bouři.
Myšlenka: Chvály miluji přírodní planě, protože jsou ranní modlitbou 
tvorstva. Hromový hlas Boži v tomto úchvatném žalmu o bouři v příro- 
dě je obrazem vnitřního, neodolatelného hlasu milosti.
Milostí i dnes bude Bůh mluviti, v mé duši - budu mu uctivě naslouchat? 
„Mluv, Pane, neboť slyší služebník tvůj!“

Předzpěv.
Tribúite Domino, fílii Dei, * Vzdávejte Pánu, synové Bo- 
tribúite Domino glóriam et po- ží, * vzdávejte Pánu slávu a 
téntiaml čest!
Tribúite Domino glóriam nó- Vzdejte Pánu příslušnou ú- 
minis ejus, * adoráte Dómi- ctu, * klaňte se Pánu v po- 
num in ornátu sacro. - - svátném rouchul - - 

Bouře nad mořem.
Vox Dómini super aquas I De- Hlas Hospodinův nad voda- 
us majestátis intónuit: * Dó- mi! Bůh nádhery dal zahučet 
minus super aquas multas! hromu:* Hospodin nad spous-
Vox Domini cum poténtial * tami vod!
Vox Dómini cum magnificén- Hlas Hospodinův mohutný! 
tia! Hlas Hospodinův velebný!
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Bouře nad Libanonem.
Vox Dómini confringit cedros, Hlas Hospodinův rozštěpuje 
* Dóminus confringit cedros cedry, * Hospodin rozštěpuje 
Líbáni. libanské cedry.
Facit subsilire, ut vitulum, Li- Dává, aby Libanon skákal jak 
banum, * et Sárion, ut pul- tele, * a Sárion jak buvolí 
lum bubalórum. mládě.

Bouře nad stepi.
Vox Dómini élicit flammas ig- Hlas Hospodinův šlehá ohni- 
nis, vox Dómini cóncutit de- vé blesky, hlas Hospodinův 
sértum, * Dóminus cóncutit třese pouští, * Hospodin otřá- 
desértum Cades. sá poušti Kades.
Vox Dómini contórquet quer- Hlas Hospodinův ždímá du- 
cus et decórticat silvas: * by, i lesy zbavuje kůry. * 

Dozpěv.
et in templo ejus omnes di
cunt: Glórial - - 
Dóminus super dilúvium se
dit, * et Dóminus sedébit rex 
in aetérnum.
Dóminus fortitúdinem pópu
lo suo dabit, * Dóminus be
nedicet pópulo suo cum pace. 
Ani. Dóminus dabit virtútem 
et benedicet pópulo suo in 
pace.
Ani. Convérsus est furor tuus.

V jeho chrámě volají všichni: 
Sláva! - -
Nad proudy vod stanul Hos
podinův trůn, * Pán zasedne 
- na věky král.
Hospodin uštědří lidu svému 
sílu! * Pokojem požehná Hos
podin svůj lid!
Ant. Pán uštědří sílu a poko
jem požehná svůj lid.

Ant. Tvůj hněv se obrátil.

Canticum Isaiae (Iz. 12, 1).
Myšlenka: Mesiášský zpěv. Prorok tlumočí diky vykoupených za osvobo
zeni od zlého nepřítele a za dobra mesiášského království - prameny spásy.

Grátias ago tibi, Dómine: nam 
irátus eras mihi, * sed convér- 
sa est ira tua, et consolátus es 
m e.
Ecce Deus est salus mea; * 
confidam et non timébo: 
Quia robur meum et fortitú
do mea Dóminus, * et factus 
est mihi salvátor. - -

Díky ti vzdávám, Pane! Roz
hněval ses sice na mne; * ale 
tvůj hněv se obrátil a potěšils 
mne.
Bůh je spása má; * důvěřuji 
bez obav:
Má síla i posila jest Pán, * je 
mým Spasitelem. - -
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Et hauriétis aquas cum gáu- 
dio * de fóntibus salútis;
E t dicétis die illo: * grátias 
ágite Dómino, et acclamáte 
nómini ejus;
Nota fácite in pópulis grándia 
ejus; * excélsum esse nomen 
ejus annuntiáte.
Psallite Dómino, quia glorió- 
sa fecit; * innotéscat hoc in 
univérsa terra.
Exsultáte et laudáte, qui ha- 
bitátis in Sion, * quia magnus 
in médio vestri Sanctus Israel. 
Ant. Convérsus est furor tuus, 
Dómine, et consolátus es me. 
Ant. Laudáte.

S radostí budete vážiti vody 
* ze studnic spásy.
A tehdy řeknete: * děkujte 
Pánu a vzdejte chválu jménu 
jeho.
Zvěstujte národům velkolepá 
díla jeho; * hlásejte, že je 
vznešené jeho jméno.
Pějte Pánu, protože velkole
pé věci ěiní; * nechť je to zná
mo po celé zemi!
Plesejte, jásejte, obyvatelé Si
onu, * vždyť jest uprostřed 
vás veliký Svatý Izraele. 
Ant. Tvůj hněv se obrátil, Pa
ne, a potěšils mne.
Ant. Oslavujte.

Žalm 116: Slitováni a věrnost
Myšlenka: Děkovný hymnus národů. I dnes je k nám Bůh milostiv - 
a je věrný.

Laudáte Dóminum, omnes 
gentes, * praedicáte eum, om
nes populi.
Quóniam confirmáta est su
per nos misericórdia ejus, * et 
fidélitas Dómini manet in ae
térnum.
Ant. Laudáte Dóminum, quó
niam confirmáta est super nos 
misericórdia ejus.

Národové všichni oslavujte 
Pána, * vzdejte mu chválu 
veškery kmeny; 
jest dokázána jeho slitovnost 
s námi * a věrnost jeho trvá 
věěněl

Ant. Oslavujte Pána, protože 
nad námi mocně vládne mi
lost jeho.

Mimo dni od Popeleční středy do následující soboty a podzimního 
kvatembru bereme stále totéž kapltulum, hymnus, verS a antlfonu 
jako v prvních chválách.
V dobé adventní, postní a utrpení bereme kapitulum, hymnus a verfl 
z Řádu k chválám. Antifona k Benedíctus pro tyto doby Je v Proprium 
de tempore.
V5e ostatní v Řádu k chválám (str. 27).



178 Pondělí k první

AD PRIMAM - PRVNÍ

Ranní modlitba týdne. Cesta týdne - Boži tažení, sluneřnl dráha.
Pater, Ave et Credo. Otče náš, Zdrávas a Věřím,
y. Deus, in adjutórium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patři. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi, Dómi- Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne. ne.

Hymnus.
Jam lucis orto sidere. Již vzešla jasná denice.
Pondělní první patří k nejkrásnějším hodinkám. Je to příprava na cestu 
týdnem. Již antifona vyzdvihuje vznešený týdenní program: Čisté ruce, 
Cistě srdcel Žalmy kresli dvě procesí:
Ž. 23: Archu úmluvy nesou na Sion: - právě tak putuje Církev na svatou 
Horu nebeskou s Kristem: - mohu se připojiti?
Ž. 18: Sluneční koule běží svou dráhu po obloze jako hrdina a ženich, 
silný a radostný: - tak mám i já jíti týdnem k Bohu: radostně jako Že
nich a neohroženě, nesmlouvavě jako hrdina.

Antifony pro první, třetí, šestou a devátou doby adventní, postní a 
utrpení nalezneme v Rádu k první (str. 37).

Ant. Innocens mánibus. Ant. Kdo má nevinné ruce.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.
Antifona ,,aleluja“ modlíme se od pondělí po Bílé neděli do pátku po 
oktávě Nanebevstoupení Páně o všech svátcích s devíti čteními.

Žalm, 23: Průvod slavného Krále.
Myšlenka: Jsi hoden účastniti se tohoto průvodu? Žalm Je dramatická 
báseň o dvou dílech: první liči průvod s archou úmluvy na Sion, druhý 
řečnicky oslovuje sionské brány.

Výstup na Sion.
Dómini est terra et quae re
plent eam, * orbis terrárum et 
qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
flrmávit eum. - - 
1 Staré orientální představy o zemi.

Páně jest země i co jest na ní, 
* vesmír i ti, již jej obývají.

Neboť on základy mu na mo
ři dal * a ifad proudy vodstva 
jej upevnil.1
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Kdo se smi přiblížiti k Pánu.
Quis ascéndet in montem Dó
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo juravit próximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatore suo.
Haec est generátio quaerén- 
tium eum, * quaeréntium fá
ciem Dei Jacob. - -

Kdo smí vystoupiti na horu 
Páně, * kdo stanout smí na 
místě posvátném?
Kdo nevinné ruce má a čisté 
srdce, kdo mysli nezdvíhá k 
ničemnosti, * kdo lstivě ne
přísahal bližnímu svému, 
ten dostane od Pána požehná
ní * a odměnu od Boha, Spa
sitele.
To rod je, který se o Boha sta
rá, * který hledá tvář Boha 
Jakobova. - -

Vchod do svatostánku. ‚‚Píseň při přenosu archy úmluvy.‘*
Attollite, portae, cápita vestra 
et attóllite vos, fores antiquae,
* ut ingrediátur rex glóriae! 
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in proelio.“ 
Attóllite, portae, cápita vestra 
et attóllite vos, fores antiquae,
* ut ingrediátur rex glóriae! 
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“

Brány, hlavy své pozvedněte, 
zvyšte se, brány věčné, * by 
mohl vstoupit král slávy! 
„Nuže, kdo je ten král slávy?“
* „Pán mocný, silný, Pán u- 
datný v boji.“
Brány, hlavy své pozvedněte, 
zvyšte se, brány věčné, * by 
mohl vstoupit král slávy! 
„Nuže, kdo je ten král slávy?“
* „Bůh zástupů. On králem 
je slávy.“

Žalm 18: Hymnus o slunci.
Týden - sluneční dráha!

Hyšlenka: Slunce zvěstuje nejlépe z tvorů vznešenost Boži, ba -Je Božím, 
Kristovým symbolem. Druhý díl žalmu chválí duchovní slunce - zákon 
Boží. Církev v tomto žalmu vidí i narození Krista z panenské Matky: 
María je stánkem božského Slunce, jež vychází o vánocích jako ženich a 
hrdina. Kadostně jako ženich a neohroženě jako hrdina projdu týdnem!

Žalm 18a.
Hvězdná obloha.

Caeli enárrant glóriam Dei, * Nebesa vypravují o Boží slá- 
et opus mánuum ejus annún- vě * a obloha hlásá rukou je- 
tiat firmaméntum. ho díla.
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Dies diéi effúndit verbum, * 
et nox nocti tradit notitiam.

Non est verbum et non sunt 
sermónes, * quorum vox non 
percipiátur:
In omnem terram exit sonus 
eórum, * et usque ad fines or
bis eloquia eórum.

Den dni o tom podává zprá
vu, * noc noci předává o tom 
zvěst.
Není slova, není řečí, * jichž 
zvuk by nedal se slyšeti.

Hlas o nich šíří se celou zemí, 
* slova o nich až k vesmíru 
lemům.

Slunce.
Ibi pósuit soli tabernáculum 
suum, qui procédit ut spon
sus de thálamo suo, * exsúl- 
ta t ut gigas percurrens viam.

Dal, aby se slunci tam vybu
doval stan. Jak ženich vy
chází z komnaty své, * jak 
rek, který rád probíhá drahou.

A término caeli fit egréssus e- 
jus, et circuitus ejus usque ad 
términum caeli, * nec quid
quam subtráhitur ardóri ejus.

Východ jeho začíná u lemu 
nebe, až k lemu nebe sahá je
ho oběh * - nic není ukryto 
před jeho žárem.

Žalm 18b.
Boží zákon.

Lex Domini perfécta, récre- Jest zákon Boží dokonalý, ob- 
ans ánimam; * praescriptum čerstvuje duše. * Jest věrné 
Domini firmum, instituens ru- Páně svědectví, moudrost 
dem; skýtá prostým.
Praecépta Domini recta, de- Jsou správné Boží rozkazy, 
lectántia cor; * mandátum rozradostňují srdce. * Jsou 
Domini mundum, illustrans ó- čisté Boží stanovy, osvěcují 
culos; oko.
Timor Dómini purus, pérma- Bázeň Boží čistá jest a na vě- 
nens in aetérnum; * judicia ky trvá; * soudy Páně jsou 
Domini vera, justa ómnia si- pravdivé, jsou vesměs spra- 
mul, vedlivé.
Desiderabília super aurum et Lze víc po nich toužit než po
obrýzum multum * et dulció- zlatě, než po mnohém tříbe- 
ra melle et liquóre favi. - - ném zlatě * a sladkosti mají

víc nežli med a strd plástu. 
Věrnost zákona.

Etsi servus tuus atténdit illis, I sluha tvůj byl o nich pou-
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* in iis custodiéndis sédulus 
est valde.
Erráta tamen quis animad- 
vértit? * a mihi occúltis mun
da me.
A supérbia quoque próhibe 
servum tuum, * ne dominétur 
in me.
Tunc integer ero et mundus * 
a delicto grandi. - - 
Accépta sint eloquia oris mei 
et meditátio cordis mei * co
ram te, Dómine, Petra mea 
et Redémptor meus.

ěen; * dbá přesně na plněni 
jejich.
Kdo však dá pozor na omyly 
všecky? * od těch, jež skryty 
mi, očisť mne.
Braň svého sluhu před pý
chou, * by nezavládla nade 
mnou!
Bez úhony budu a očištěný * 
od proviny velmi veliké.
Kéž se ti zalíbí slova mých re
tů, úvahy mého srdce * před 
tebou, Pane, má Skálo, má 
spáso!

Modlili-li jsme se kající chvály, připojujeme nyní Ž. 46: Omnes pópuli, 
pláudite mánibus (str. 165).
Ant. Innocens mánibus et Ant. Kdo má nevinné ruce a
mundo corde ascéndetinmon- čisté srdce, smí vstoupiti na
tem Dómini. horu Páně.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní v Rádu k první, (str. 37).

AD TERTIAM - TftETÍ

Pater noster et Ave María, 
y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spiritus.

Bůh je mým světlem (Ž. 26).

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.

A nyní, Duchu přesvatý.

Myšlenka: Kéž mne Duch sv. osvítí (Ant. „mé svétlo"), abych se dokona
le modlil a dokonale žili „Nevíme totiž, zaí bychom se méli modliti, jak 
jest potřebí; ale Duch sám přimlouvá se za nás nevyslovitelnými vzdechy" 
(K Řlm. 8, 26).
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Celá hodinka jest jedinou vroucí, důvěřivou modlitbou. Nám bude mod
litbou pastýře duSl - duchovního vůdce:
1. nejprve se ozbrojí silnou důvěrou v Boha,
2. pak rozmlouvá s Pánem o svých záležitostech,
3. a konečně prosí za svou malou církev - své stádce.
Ant. Illuminátio mea. Ant. Mé světlo.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 26a: Silná důvěra v Boha.
Myšlenka: Píseň má dvě samostatné části. Nenech bez povšimnutí 
krásnou kněžskou modlitbu ve čtvrtém veršil

Důvěra: Předzpěv.
Dóminus lux mea et salus Mé světlo je Pán, a moje spá- 
mea: quem timébo? * Dómi- sa, koho bych báti se měl? * 
nus praesídium vitae meae: a Pán je záštita života mého, 
quo trepidábo? před kým bych chvěti se měl?

Bez bázně v Bohu.
Cum invádunt me maligni, ut 
edant camem meam, * hostes 
mei et inimíci mei, labúntur 
et cadunt.
Si stéterint advérsum me cas
tra, non timébit cor meum; * 
si surréxerit contra me bellum, 
ego confidam. - -

Když ničemové ke mně se při
bližují, by mne pohltit mohli, 
* protivníci mi a nepřátelé 
vrávorají a padají.
Byť vojsko si proti mně rozbilo 
stan, nelekne se mé srdce; * 
byť se proti mně i pozdvihla 
válka, přece jsem důvěry pln.

Skryt pod ochranou svatostánku.
Unum peto a Domino; hoc re
quiro: * ut hábitem in domo 
Domini cunctis diébus vitae 
meae,
Ut fruar suavitáte Dómini, * 
et aspiciam templum ejus.

Etenim abscondet me in ten- 
tório suo die malo, * occultá- 
bit me in ábdito tabernáculi 
sui, in petram extóllet me.

Na Pánu jedno úsilně žádám, 
jedno toužebně hledám: * a- 
bych směl bydliti v domě Pá
ně všechny dny svého života; 
abych směl požívat sladkosti 
Páně, * abych směl patřiti na 
jeho chrám.
Ve stánku svém v den neštěs
tí mne ukryje Pán, * v skry
tu stánku mne schová, po
zvedne na skálu.

Dozpěv.
Et nunc caput meum erigitur Ted může vztyčiti se hlava 
* super inimícos qui circúm- moje * nad nepřátele kolem, 
stant me,
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Et immolábo in tabernáoulo Oběti díků v jeho stanu zbiji, 
ejus hóstias exsultationis, * * zazpívám, žalmy zapěji Pá- 
cantábo et psallam Dómino, nu.

Žalm 26b.
Prosba o pomoc v duchovních bojích: Předzpév.

Audi, Dómine, vocem meam Poslechni, Pane, hlasitě vo- 
qua clamo, * miserére mei et lám, * slituj se a mne vyslyší 
exáudi me.

Odevzdanost.
Tibi lóquitur cor meum; te 
quaerit fácies mea; * fáciem 
tuam, Dómine, quaero.
Noli abscondere fáciem tuam 
a me, * noli repéllere in ira 
servum tuum.
Auxílium meum es tu; ne ab- 
jéceris me, * neve derelique
ris me, Deus, salvátor meus. 
Si pater meus et mater mea 
dereliquerint me, * Dóminus 
tamen me suscipiet. - - 
Doce me, Dómine, viam tu
am, * et deduc me in sémita 
plana propter adversários me

l i  tobě mluvím; tvář má tě 
hledá; * Pane, tvoji tvář vy
hledávám!
Tváře své přede mnou neu- 
krývejl * Nezamítej, rozhně
ván, sluhy svého I 
Jsi pomoc má - mne nezavr
huj, * Spasiteli, Bože můj, 
mne neopouštějí 
Kdyby otec i matka mne o- 
pustili, * Pán se mne přece 
ujme.
Ukazuj mi, Pane, svoji cestu, 
* navzdory nepřátelům urov
nanou cestou mne provázej.

os.
Ne tradideris me desidério i- 
nimicórum meórum, * quóni
am insurrexérunt in me testes 
mendáces et qui violéntiam 
spirant.

Zuřivosti mých nepřátel mne 
nevydávej I * Vstávají na mne 
křiví svědci i ti, kdož srší ná
silím!

Dozpěv.
Credo visúrum me bona Dó- Věřím, že uvidím dobrotu Bo- 
mini * in terra vivéntium. ží * na zemi živých lidí. 
Exspécta Dóminum, esto for- Očekávej Pána, udatný buď; 
tis, * et roborétur cor tuum, * posilni srdce své, na Pána 
et exspécta Dóminum. čekej 1
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Žalm 27: Prosby duchovního vůdce.
Pasiž mé stádce 1

Myšlenka: Žalm pokraěuje v myšlenkách předešlého; je vroucí prosbou 
v nouzi. Pro nás pastýřskou písni Církve.

Předzpěv: Prosba.
Ad te, Dómine, clamo; * Pet- K tobě, Pane, volám, * má 
ra mea, ne surdus fúeris mihi, Skálo, nebud ke mně hlu

chými
Ne, si non audiéris me, sími- Abych, jestliže mne nevysly- 
lis fiam * descendéntibus in šíš, se nepodobal * těm, kdož 
fóveam. sestupují v jámu.
Audi vocem obsecratiónis me- Vyslechni, Pane, mou úpěnli- 
ae, dum ad te clamo, * dum vou prosbu, zatím co k tobě 
attóllo manus meas ad tem- volám, * zatím co ruce své 
pium sanctum tuum. pozdvihuji k svatému chrá

mu tvému.
Prosba o pomoc a potrestáni nepřátel.^

Noli me abripere cum pecca- Náhle mne s hříšníky neza- 
tóribus * et cum faciéntibus hlazuj, * s těmi, kdož páchají 
iniquitátem, zlo,
Qui loquúntur pacem cum kteří o míru s bližními mluví, 
próximis suis, * sed malum in * zlobu však na mysli mají! 
ánimo habent.
Da eis secúndum acta eórum Odplať jim podle skutků je- 
* et secúndum malitiam fací- jich, * podle ničemných zlo- 
norum ipsórum. činů jejichl
Secúndum opus mánuum eó- Odplať jim podle děl jejich ru
rum tribue illis, * facta eó- kou, * odměň jim jejich skút
rům redde ipsis. ky.
Quia non atténdunt ad acta Nedbají na Boží činy, na 
Dómini et ad opus mánuum díla jeho rukou; * ať zbortí je 
ejus, * déstruat eos nec restí- a už neobnoví. - - 
tuat eos. - -

Dík za vyslyšení.
Benedíctus Dóminus, quia au- Slaven bud Pán, ze dopřál slu- 
dlvit vocem obsecratiónis me- chu hlasité modlitbě mé. * Je 
ae, * Dóminus, robur meum silou mou Hospodin a je mým 
et clipeus meusl štítem.
In ipso confisum est cor Na něj jsem se spolehl - po- 
meum, et adjútus sum; * ideo moc byla mi dána. * I plesá
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exsúltat cor meum, et cántico mé srdce - písněmi vzdávám 
meo laudo eum. - - mu dik. - -

Dozpěv.
Dóminus robur est pópulo suo 
* et praesídium salútis uncto 
suo.
Salvum fac pópulum tuum, et 
bénedic hereditati tuae, * et 
pasce eos, et porta eos usque 
in aetérnum.
Ani. Illuminátio mea, et salus 
mea Dóminus.
T. P. Ani. Allelúja, alleluja, 
alleluja.
VSe ostatní v líédu k třetí (str. 47)

Pán jest silou svému lidu. * 
Spasnou pomocí svému mesi
áši.
Pomoc dej svému lidu! Dědic
tví své žehnej, * pas je a na 
věky ponášej!1

Ant. Mé světlo a spása má jest 
Pán.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

„Otče, v ruce tvé poroučím duH tvou."

Pater noster el Ave María. 
f .  Deus, in adjutórium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Rector potens, verax Deus.

Otče náš a Zdrávas Maria.
Bože, ku pomoci.

Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.

Svět řídí mocně pravdy Bůh.
Pozadí z dčjin spást/: Ježíš Kristus visí na kříži; volá své poslední slovo; 
Kukám tvým poroučím duši svou (Ž. 30). Modlí se modlitbu vykoupení. 
V Ž. 30 se zachovala celá stupnice pocitů: od nejhlubšího smutku, přes 
vroucí prosby k důvěře - ba - až k čisté radosti z vyslyšení.
Myšlenka: „Neuvoď nás v pokušeniI" Církev se modlí tento žalm s ukři
žovaným Spasitelem za své dítky - já za svou duši: aby nad námi ďábel 
nepanoval. Církev i duše vkládají do žalmu všechnu svou důvěru v Boží 
pomoc, radost z milostí, ale též celou bídu stavu bez milosti.

P. A. Ant. In tua justítia. V roce. Ant. Spravedlivý jsi. 
T P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.
1Líčení Boha jako Pastýře je v žalmech časté.



186 Pondělí k Šesté

Žalm 30a: Bůh, útočiště trpícího.

Vroucí
Ad te, Dómine, confúgio: ne 
confúndar in aetérnum; * in 
justítia tua líbera me!

Inclína ad me aurem tuam, * 
festína, ut eripitis me.
Esto mihi petra refugii, * arx 
munita, ut salves me.

Nam tu es petra mea et arx 
mea, * et propter nomen tu
um dedúces me et diriges me. 
Edúces me e reti, quod abs
condérunt mihi, * quia tu es 
refúgium meum.

Důvěru ve
In manus tuas comméndo spí
ritum meum: * liberábis me, 
Dómine, Deus fidélis.
Odísti eos, qui colunt idóla va
na; * ego autem in Dómino 
confído.
Exsultábo et laetabor de mi
seratione tua, quóniam respe
xisti misériam meam, * adju
visti in angústiis ánimam me
am,
Nec tradidisti me in manum 
inimici, * sed statuisti in loco 
spatioso pedes meos.

Žalm 301.

prosba.
K tobě, Pane, se utíkám, ať 
nejsem na věky zmaten! * 
Skytni mi záchranu - jsi 
spravedlivý!
Skloň ke mně ucho své, ‘ spěš
ně mne vysvoboď! 
Ochrannou skálou mi bud, * 
opevněným hradem na moji 
spásu.
Jsi moje skála a můj hrad - * 
přímo mne povedeš pro jmé
no své.
Z ukryté léčky mne vyprostíš, 
* vždyť jsi mé útočiště!

vyslySenJ.
Rukám tvým poroučím duši 
svou: * Pane, Bože věrný, 
mne vysvobodíš!
Nenávidíš ctitele nicotných 
bůžků, * já však se spoléhám 
na Pána.
Zajásám, z lásky tvé se zara
duji: na moji bídu jsi shlédl, * 
v tísni mně pomáhal.

Na pospas jsi mne nevydal ne
přítelově ruce, * dals, by no
hy mé stanuly na volném pro
storu.

nouze.
Miserére mei, Dómine, quiain Je úzko mi, Pane, slituj se 
angústiis sum; * maeróre ta- se mnou, * smutkem chřadne 
béscit óculus meus, ánima mé oko, má duše i mé tělo. 
mea et corpus meum.
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Etenim aerúmna consúmitur 
vita mea, * et anni mei gé- 
mitu.
Defécit in afflictióne robur 
meum, * et ossa mea tabué- 
runt.
Omnibus inimicis meis factus 
sum opprobrium, vicinis meis 
ludibrium, et terror notis meis; 
* qui foris vident me, aufú- 
giunt a me.
Oblivione éxcidi ex corde, 
quasi mórtuus, * factus tam
quam vas confráctum. 
Etenim audívi sibilum multó
rum - terror est úndique! * 
convenióntes simul contra me, 
vitam meam auférre meditáti 
sunt.

V trampotě život mi mizí, * 
a léta ve vzlykotu.

Má síla uniká v trýzni * a kos
ti mé se rozpadávají.

Nepřátelům všem jsem na po
tupu, sousedům na posměch, 
na postrach známým; * kdož 
mne venku vidi, prchají přede 
mnou.
Jak mrtvý zapomenut s mysli 
jsem sešel; * oceněn jak hrnec 
rozbitý.
Šeptání mnohých jsem vy
slechl - hrůza odevšad 1 * Spo
lečně na mne se radí, uvažují, 
jak vzíti mi život.

Důvěra v Boha.
Ego autem in te confído, Dó
mine; * dico: Deus meus es tu.

In manu tua sortes meae: * 
éripe me de manu inimicórum 
meórum et a persequéntibus

Já však se na tebe spoléhám, 
Pane; * říkám si: Ty jsi můj 
Bůh.
jest v ruce tvé osud můj. * 
Vyprosti mne z ruky nepřátel 
a stíhajících mne!

Serénum praebe vultum tu
um servo tuo, * salva me in 
misericórdia tua.
Dómine, ne confúndar, quia 
invocávi te; * Confundántur 
Ímpii, conticéscant, acti ad in
feros.
Muta fiant lábia mendácia, * 
quae loquúntur contra justum 
insolénter in supérbia et con- 
témptu.

Rozjasni svůj obličej sluhovi 
svému, * pomoz mi milostí 
svou!
Pane, nedej, bych rděl se - 
vzývám tě - * ať se rdí bez
božní, zmlknou, do pekel hná
ni!
Dej oněmět rtům prolhaným, 
* mluvícím na zbožného zpup
ně, v pýše a v pohrdání.
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Chvála a dik za vyalyBeni.
Žalm 30c.

Quam magna est bónitas tua, 
Dómine, * quam reservásti ti
méntibus te,
Quam praestas confugiénti- 
bus ad te, * in conspéctu hó
minum.
Protegis eos protectióne vul
tus tui * a conspiratióne vi- 
rórum.
Occúltas eos in tentório * a 
jurgio linguárum.
Benedíctus Dóminus, quia mi- 
rábilem práebuit mihi * mise
ricórdiam suam in urbe mu
nita.
Ego autem dixi in trepidatió- 
ne mea: * „Abscissus sum a 
conspéctu tuo.“
Tu vero audisti vocem obse- 
cratiónis meae, * cum clamá- 
rem ad te.

Jak velká je, Pane, tvá dob
rotivost, * kterou svým ctite
lům schraňuješ!
Již dáváš těm, kteří se utíkají 
k tobě, * na očích lidi všech.

Ochranou své tváře je ochra
ňuješ * od lidského spiklenec- 
tví.
Ve stanu ukrýváš je * před
Íazykem svárlivým, 
íest Pánu! Přispěl podivnou 

mi * milostí v městě hraze
ném.

Ze strachu jsem si říkal: * 
„Jsem zapuzen s tvých očí.“

Ale tys slyšel můj hlasitý vzly- 
kot, * když jsem k tobě volal.

Dozpěv.
Dilígite Dóminum, omnes 
sancti ejus! * fidéles consérvat 
Dóminus,
Sed retribuit abundánter * a- 
géntibus supérbe. 
Confortámini et roborétur cor 
vestrum * omnes, qui sperá- 
tds in Dómino.
P. A. Ant. In tua justítia lí
bera me, Dómine.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
allelúja.
VSe ostatní v ftidu  k Sesté (str. 62).

Zbožní všichni milujte Pána,
* věrné své zachovává!

Plnou měrou těm však splácí,
* kdož jednají zpupně. 
Vzmužte se, srdce svá posil
něte * všichni, kteří doufáte 
v Pána!
V roce. Ant. Spravedlivý jsi, 
zachraň mne, Pane!
V dobžvélik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.
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AD NONAM - DEVÁTÁ

Dobrý pastýř kajícího i spravedlivého

Pater noster et Ave María. 
f .  Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otře náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rerum, Deus, tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.
Myšlenku: Pohled na konec. Vytrvám?
Žalmy nim  kresli dvé cesty k Bohu: cestu pokání (Ž. 31) nebo cestu 
nevinnosti (Ž. 32). Abychom, ať již jako kající, nebo jako nevinní, došil 
večera - konce týdne a života, musíme být spravedliví (antlfona). 
Bůh, dobrý Pastýř, zachraňuje zbloudilé oveéky z trní (Ž. 31) a starost
livě pase své stádce (Ž. 32).
P. A. Ant. Exsultáte, justi. V roce. Ant. Spravedliví, měj

te radost.
T. P. Ant. Allelúja. V dobé velik. Ant. Aleluja.

Žalm 31: Děkovná plseů kajícího.
Myšlenka: David se modlil tento žalm, když se dozvěděl, že mu Hospo
din odpustil hřích s Bethsabé; My vkládáme do písně dík za své obrácen 
k dokonalému životu. (Druhý kající žalm.)

Stéstt obráceni.
Beátus, cujus remissa est iní- šťasten, jehož ničemnost od- 
quitas, * cujus obtéctum est puštěna, * jehož hřích byl při- 
peccátum. kryt.
Beátus homo cui Dóminus non šťasten, jemuž Hospodin ne- 
ímputat culpam, * et in cujus přičítá viny, * v jehož duši ne- 
spíntu non est dolus. - - ní klamu. - - 

Výčitky svědomí.
Quámdiu tácui, tabuérunt os- Dokud jsem mlčel, kosti mé 
sa mea * inter gémitus meos práchnivěly - * za trvalého 
assiduos. mého vzlykotu.
Etenim die noctúque gravis Vždyť ruka tvá za dne i za no- 
erat super me manus tua, * ci těžce spočívala na mně, *
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consumebátur robur meum stravovala se síla má jakoby 
Velut ardóribus aestivis. letními vedry.

Zpověď.
Peccátum meum conféssus Ze hříchu svého jsem se vy
šum tibi, * et culpam meam znal ti, * neskryl jsem svou 
non abscóndi; vinu.
Dixi: „Confíteor iniquitátem Řekl jsem: „Svou nepravost 
meam Dómino,“ * et tu remi- vyznávám Pánu.“ * Promi
sisti culpam peccáti mei. nuls mi, co hříchem jsem za

vinil.
Hledej Boha včas.

Proptérea orábit ad te omnis Zbožný kdekdo se bude mod- 
pius * in témpore necessitá- liti k tobě * v době potřeby, 
tis.
Cum irruent aquae multae, * I když se přiženou přívaly 
ad eum non pervénient. vod, * až k němu se nedosta

nou.
Tu es refůgium mihi, ab an- Ty jsi má záštita, ušetříš mne 
gústiis me servábis, * gáudio soužení, * radostí ze spásy 
salútis meae circúmdabis me. mne obklopíš. - -

Boží napomenutí.
Erúdiam te, et docébo viam, 
qua ámbules; * instruam te, 
firmans super te oculos meos. 
Nolíte esse sicut equus et mu
lus sine intelléctu, quorum im
petus camo et freno constrin
gitur; * secus ad te non ap
propinquant. - - 
Multi sunt dolóres Ímpii; * 
sperántem autem in Dómino 
misericórdia circúmdat.

Jasně ti ukáži cestu, kterou 
bys měl jíti; * poučím tě a 
upřu na tebe své oči. 
Nebudte bez rozvahy jak me
zek a kůň, jichž pádění se kro
tí ohlávkou a uzdou; * jinak 
se k tobě nepřiblíží. - -

Bezbožníka stihnou velmi 
mnohé strasti; * toho milost 
zahrne, jenž v Pána doufá.

Dozpěv.
Laetámini in Dómino et gau- Z Pána se radujte a těšte, spřá
dáte, justi; * et exsultáte, oni- vedliví, * jásejte všichni u- 
nes recti corde. přímného srdce!

Žalm 32a: Bůh, Pán světa.
Myšlenka: Žalm líčí Boha jakožto dobrého Pastýře v přírodě, v dějinách 
lidstva, zvláště pak dítek Božích.
Můžeme rozjímati o Božské prozřetelnosti ve vesmíru a o milosti.
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Chvály Boha za jeho věrnost a slitování.
Exsultate, justi, in Dómino: * 
rectos decet collaudatio.

Celebrate Dóminum cithara,
* psaltério decachórdo psálli- 
te ei.
Cantáte ei cánticum novum,
* bene cánite ei cum clangóre.

Nam rectum est verbum Dó
mini, * et omne opus ejus fi
dum.
Diligit justítiam et jus; * grá- 
tia Dómini plena est terra. - -

Spravedliví, radujte se z Pá
na 1 * Upřímným sluší zpívati 
chválu.
Velebte Pána hrou na citeru,
* zahřejte mu na strunách de
seti!
Zpívejte mu píseň novou, *do 
strun bijte zručně, s hlaho
leni.
Vždyť slovo Páně upřímné 
jest * a věrnost - činy jeho 
veškery.
Spravedlnost miluje a právo;
* milosti Páně plná jest ze
mě. - -

VSemohoucí Stvořitel.
Verbo Dómini caeli facti sunt,
* et spíritu oris ejus omne ag
men eórum.
Cóngregat quasi in utre aquas 
maris: * ponit in receptáculis 
fluctus. - -
Timeat Dóminum omnis ter
ra: * ipsum vereántur omnes 
incolae orbis.
Nam ipse dixit et facta sunt;
* ipse mandávit et exstité- 
runt.

Nebe je stvořeno slovem Pá
ně, * dechem úst jeho všecka 
jejich vojska.
Jak do měchu sbírá vody moř
ské * a do komor příboje u- 
kládá. - -
Ať před Pánem strach má veš
keren svět, * ať ctí jej všichni 
osadníci země!
Promluvil pouze - a událo se, 
* naporuěil - a stálo tu.

Moudrý fí editel svéta.
Dóminus dissipat consilium 
natiónum; * irritas facit cogi- 
tatiónes populórum. 
Consilium Dómini in aetér
num manet: * cogitationes 
cordis ejus in generatiónem et 
generatiónem.
Beáta gens, cujus Deus est 
Dóminus: * pópulus quem e- 
légit in hereditatem sibi.

Úmysl pohanů Hospodin ma
ří; * ničí plány modlářských 
národů.
Úmysl Páně na věky trvá: * 
od rodu do rodu plán srdce 
jeho.

Zdar lidu, jehož Bohem je 
Pán, * národu, jejž si Pán za 
podíl vybral.
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Žalm. 32b.
Hluboký znalec ardcl.

De caelis réspicit Dóminus: * 
videt omnes fílios hóminum. 
De loco habitatiónis suae pro- 
spéctat * omnes, qui hábitant 
terram:
Qui ómnium eórum corda fin
xit, * qui atténdit ad ómnia 
ópera eórum. - -

Nevšímá si zlého •
Non vincit rex multo exérci
tu: * bellátor non se salvat 
magno robore.
Fallax est equus ad victóriam, 
* et magnitudine róboris sui 
non salvat.
Ecce óculi Dómini super ti- 
méntes eum: * in eos, qui spe
rant grátiam ejus,
Ut éruat a morte ánimas eó
rum * et alat eos in fame. - -

Hospodin pohlíží s nebe dolů,
* pozoruje všecky lidské děti. 
Pohlíží s místa bydliště své
ho * na všecky země obyvate
le.
Jenž najednou vytvořil srdce 
jich všech, * jenž dílo jejich 
proniká každé. - -
pomáhá dobrému.
Král početným vojskem ne
zvítězí * silou velkou se hrdi
na nespasí.
Zklame i kůň, pokud o vítěz
ství jde, * nespasí přes veli
kost síly své.
Hle, oko Páně zří ctitele své,
* kteří v jeho milost doufají.

On jejich duše uchrání smrti
* a zachová život jim za hla
du. - -

Dozpév (dílvéra).
Ánima nostra exspéctat Dó
minum: * adjútor et clipeus 
noster ipse est.
In illo ergo laetátur cor nos
trum, * in nómine sancto ejus 
confidimus.
Fiat misericórdia tua, Dómi
ne, super nos, * quemádmo- 
dum sperámus in te.
P. A. Ant. Exsultáte, justi, et 
gloriámini, omnes recti corde.

T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
allelúja.

Na Pána čeká duše naše: * 
jest naším pomocníkem a na
ším štítem.
V něm se raduje srdce naše, * 
v jeho svaté jméno doufáme.

Budiž s námi, Pane, tvé sli
tování, * podle důvěry, již na 
tebe skládáme.
V roce. Ant. Spravedliví, měj
te radost! Upřímným sluší 
zpívati chválu.
V době velik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

VSe ostatní v Rádu k deváté (str. 60).
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AD VESPERAS - NEŠPORY

Pater noster et Ave María. 
f .  Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi, Dómi-

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa-

Pozadí z historie spásy: Poslední večeře. VSech pét Žalmů lze vztáhnout! 
na Eucharistii:
první dva náležejí k t. zv. žalmům „halel“ , jež zpíval Ježíš Kristus jako 
díkůčinění po první mši sv. při poslední večeři;
zbývající tři jsou poutní písně židů (graduální žalmy), jež zpívali cestou 
k jerus&lemskému chrámu.
Z těchto písní, v exilu vzniklých, učinili židé písně touhy po Jerusalemu 
a lásky ke chrámu. Kaším Jerusalemem a chrámem v nejhlubším smyslu 
jsou kostel s Eucharistií.
Eucharistický bychom mohli žalmy vykládati takto: Dik za vykoupeni 
(114); Obět mše sv. jakožto obět díků (115). Tři poslední jsou duchovni 
pouti k ranní mši sv.: touha (119), důvěra (120), radost (121), protože 
mnoha myšlenkami patři nešpory již k zítřejšímu dni.

P. A. Ant. Inclinávit Dómi
nus * aurem suam mihi.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, 
allelúja.

V roce. Ant. Naklonil Pán * 
své ucho ke mně.
V době velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Od pondělí po Bílé neděli až do pátku po oktávě svátku Nanebevstoupení 
Páně (o svátcích s devíti čteními) modlíme se pod antifonou „aleluja“ 
všechny žalmy nešpor.

Žalm 114: Díkůčinění: Bůh pomohl.
Myšlenka: Kolik milostí - pomáhajících i posvěcujících - bylo dnes roz
dáno v chrámě! Děkujeme jménem všech.

Dik.
Díligo Dóminum: quia audívit 
* vocem obsecratiónis meae, 
Quia inclinávit aurem suam 
nuhi, * quo die invocávi eum.

Nouze a
Circumdedérunt me funes 
mortis, et láquei inferórum su-

Miluji Pána, protože slyšel * 
hlasitý vzlykot můj, 
protože ucho své naklonil ke 
mně * jen jsem zavolal na něj.
prosba.
Sevřely mne provazy smrti, 
obepjaJy smyěky podsvětí; *



194 Pondělí k nešporám

pervenérunt mihi, * in angó- do úzkosti a strastí jsem žá
rem et aerúmnas íncidi. padl.
E t nomen Domini invocávi: * Jméno Páně jsem zavzýval: * 
„O Dómine, salva vitam me- „Ó Pane, zachraň mi život!“ - 
aml“ - -

Vyslyšení.
Benignus est Dóminus et jus- Je milostivý Pán a spravedli- 
tus, * et Deus noster miséri- vý, * je naším Bohem slitov- 
cors. ným.
Custódit símplices Dóminus: Prosté lidi Hospodin střeží: * 
* miser fui et salvávit me. byl jsem sklíčen a pomohl mi.

C těcha a poslušnost.
Redi, ánima mea, ad tranquil- Ke klidu se vrat, duše moje, 
litátem tuam, * quia Dómi- * neboť Pán dobro ti poskytl: 
nus bene fecit tibi.
Etenim eripuit ánimam me- Život můj zachránil ze smrti, 
am a morte, * óculos meos a * oěi ze slz, nohy z klopýtnutí, 
lácrimis, pedes meos a lapsu.
Ambulábo coram Dómino * Na očích Páně kráčeti budu * 
in regióne vivéntium. krajinou lidí živých.
Ant. Inclinávit Dóminus au- Ant. Naklonil Pán ucho své 
rem suam mihi. ke mnč.
Ant. Vota mea * Dómino red- Ani. Sliby své * Pánu splním 
dam coram omni pópulo ejus, před veškerým jeho lidem.

Žalm 115: Diky za vysvobozeni z exilu.
Myšlenka: Ranní obět mše sv. jest dik za vykoupeni.

Důvěra v nouzi a dik.
Confísus sum, étiam cum di- Důvěru měl jsem, i když jsem 
xi: * „Ego afflictus sum val- říkal: * „Jsem ubohý převe
de.“ líce.“
Ego dixi in pavóre meo: * Prohlásil jsem, jsa rozčilen: * 
„Omnis homo fallaxl“ „Kdekterý člověk klame!“
Quid retribuam Dómino * pro Cím jen Hospodinu splatím * 
omnibus quae tribuit mihi? všechno, co mi udělal? 
Cálicem salútis accipiam, * et Uchopím se poháru spásy, * 
nomen Domini invocábo. vzývat budu jméno Páně.

Refrén.
Vota mea Dómino reddam * Splním sliby své Pánu * před 
coram omni pópulo ejus. veškerým jeho lidem.
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Dík za zachráněni zbožných.
Pretiósa est in óculis Domini V očích Páně cenná jest* smrt
* mors Sanctórum ejus. pobožných jeho.
O Dómine, ego servus tuus Pane, jsem sluha tvůj, syn 
sum, filius ancillae tuae: * sol- služky tvé: * rozvázal jsi mo
visti vincula mea. je pouta.
Tibi sacrificábo sacrificium Zabiji ti oběť díků, * budu vzý- 
laudis, * et nómen Domini in- váti jméno Páně. 
vocábo.

Refrén.
Vota mea Dómino reddam * Sliby své Pánu naplním *před 
coram omni pópulo ejus, veškerým jeho Iidem,
In átriis domus Domini, * in na domu Páně nádvořích, * 
médio tui, Jerúsalem. v středu tvém, Jerusaléme!
Ant. Vota mea Domino red- Ant. Sliby své Pánu splním 
dam coram omni pópulo ejus, před veškerým jeho lidem. 
Ant. Clamávi, * et Dóminus Ant. Volal jsem, * a Pán mi 
exaudívit me. dopřál sluchu.

Ž a lm  119: Stesk po domové ve vyhnanství.
Stesk po nebi.

Myšlenka: Žalm mluví o našem stesku po nebi: Eucharistie je oasou 
v poušti života; nebe jest vlastí. Cítím se tedy na zemí cizincem?

Kéž Bůh pomůže 1
Ad Dóminum, cum tribulá- V bídě své k Pánu jsem volal, 
rer, clamávi * et exaudívit me. * a dopřál mi sluchu. 
Dómine, libera ánimam me- Vyprost mne, Pane, z lživého 
am a lábio iniquo, * a lingua retu, * z jazyka klamajícího. 
dolósa. - -

Trest nepřátelům.
Quid dabit tibi aut quid ad- Co se ti dát má, či co přidat, 
det tibi, * lingua dolósa? * jazyku klamající?
Sagittas poténtis- acútas * et Ostré hrdinovy šípy * a kru- 
carbónes genistárum. - - činkové uhlí.

Touha po domově.
Heu mihi, quod dego in Mo- Běda mi, že musím v Mešeku 
soch, * hábito in tentoriis Ce- dlítil * že bydliti musím 
daří v kedarských stanech!
Nímium habitávit ánima mea Příliš dlouho již bydlím * u
* cum iis, qui odérunt pacem, těch, kteří zhrdají mírem.
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Ego pacem cum loquor, * illi Když o míru se rozhovořím, * 
urgent ad bellum. jsou pro válku oni.
Ant. Clamávi, et Dóminus ex- Ant. Volal jsem, a Pán mi do- 
audívit me. přál sluchu.
Ant. Auxílium meum * a Dó- Ant. Pomoc má * je od Pána, 
mino, qui fecit caelum et ter- který učinil nebe i zemi. 
ram.

Žalm 120: Modlitba cestou ke svatostánku.
Myšlenka: Vroucí píseň - rozmluva s dobrým Pastýřem. Nespí, byť by 
se i zdálo, jako by spal. Pozoruj, jak krásné se modlitba rozvinuje!

Zápas o důvěru: a) všemohoucí Bůh.
Attóllo óculos meos in montes: Oči svoje na hory pozvedám: 
* unde véniet auxílium mihi? * Odkud přijde mi pomoc? 
Auxílium meum a Dómino, * Pomoc přijde mi od Pána, * 
qui fecit caelum et terram. - - jenž stvořil nebe i zemi. 

b) starostlivý Bůh.
Non sinet nutáre pedem tu- Nedá, by noha tvá zaklopýt- 
um, * non dormitábit, qui la, * podřimoval tvůj strážce, 
custódit te.
Ecce non dormitábit neque Hle, nespí, ani nepodřimuje, 
dórmiet, * qui custódit Israěl. * jenž Izraele střežil - -

Vítězství důvěry.
Dóminus custódit te, * Dó- Pán střeží tě, * Pán je ochrán- 
minus protéctio tua a láteře cem tvým; s pravého tvého 
dextro tuo. boku.

a) ve dne v noci.
Per diem sol non fériet te, * Za dne tě slunce nepopálí, * 
neque luna per noctem. - - ani za noci měsíc.

b) příchod a odchod.
Dóminus custódiet te ab omni Pán tě zachrání z každého zla, 
málo: * custódiet ánimam tu- * zachrání život tvůj. 
am.
Dóminus custódiet éxitumtu- Pán bude střežit tvůj příchod 
um et intróitum tuum, * et i odchod * ted, i na věčné 
nunc et usque in sáeculum. časy.
Ant. Auxílium meum a Dómi- Ant. Pomoc má je od Pána, 
no, qui fecit caelum et terram, který učinil nebe i zemi.
Ant. Laetátus sum * in his, Ant. Jásal jsem, * nad tím, 
quae dicta sunt mihi. co mi říkali.
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žalm 121: Poutní píseň. Pozdrav Jerusalemu.
Myšlenka: Láska k Církvi a ke všem jejím pokladům: Eucharistie („trůn 
Davidův“), svátost pokání („křeslo soudcovské“); pak přímluvy za Cír
kev a křesťany.
Láska k Církvi je nerozlučně spojena s láskou k Eucharistii.
Pozoruj stupňování v posledních třech žalmech: touha, důvěra, radost. 

Příchod do města.
Laetátus sum, quia dixérunt Jásal jsem, když říkali mi: * 
mihi: * „In domum Dómini „Půjdeme do domu Páně.“ 
íbimus.“
Jam consistunt pedes nostri * Naše nohy již stanuly * v bra- 
in portis tuis, Jerusalem. nách tvých, Jerusaleme.

Ve městě.
Jerúsalem, quae aedificáta est Jak město je zbudován Jeru- 
ut civitas, * in se compácta salem, * těsně celičký spojen, 
tota.
Illuc ascéndunt tribus, tribus Sem vystupují čeledi, čeledi 
Domini, * secúndum legem Hospodinovy, * by jméno Pá- 
Israěl, ad celebrándum no- ně slavili, jak má Izrael smlou- 
men Dómini. vu.
Illic pósitae sunt sedes judí- Stolice na soud stojí tam, * 
cii, * sedes domus David. - - stolice Davidova domu.

Pozdrav na rozloučenou.
Rogáte quae ad pacem sunt Proste za pokoj pro Jerusa- 
Jerúsaleml * secúri sint qui lem! * Ať jsou bezpečni, kdož 
diligunt te! rádi tě mají!
Sit pax in móenibus tuis, * se- Nechať j e pokoj ve tvých hrad- 
cúritas in palátiis .tuis! bách, * bezpečnost ve tvých

palácích!
Propter fratres meos et sodá- Kvůli svým bratřím a přáte- 
les meos * loquar: Pax in te! lům* říkám: Mír budiž v tobě! 
Propter domum Dómini, Dei Pro dům Hospodina, našeho 
nostri, * precábor bona tibi. Boha, * vyprosím ti štěstí. 
Ant. Laetátus sum in his, Ant. Jásal jsem nad tím, co 
quae dicta sunt mihi. mi říkali.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V dolžvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Během roku (v prostých dnech) a v době předpostní modlíme se násle
dující kapitulum, hymnus a verš:
Capit. 2. Cor. 1,3. Benedíctus Kapitulum. 2. ke Kor. 1 ,3.Ve- 
Deus, et Pater Dómini nostri leben budiž Bůh a Otec Pána
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Jesu Christi, Pater misericor
diarum et Deus totíus con- 
solatiónis, qui consolátur nos 
in omni tribulatióne nostra.

našeho Ježíše Krista, Otec mi
losrdenství a Bůh veškeré ú- 
těchy 1 On nás potěšuje ve vše
likém soužení našem.

Hymnus (od sv. Řehoře Vel.).
Myšlenka: Druhý tvůrCl den Boži: odděleni pevniny od vod. Uspořádané 
spousty vod nás upominajl na proudy milosti, tekoucí z oceánu božské 
lásky do našich srdcí.

Imménse caeli Cónditor, 
Qui, mixta ne confúnderent, 
Aquae fluénta dividens, 
Caelum dedisti limitem.

Firmans locum caeléstibus, 
Simúlque terrae rivulis;
Ut unda flámmas témperet, 
Terrae solum ne dissipent.

Infúnde nunc, piissime, 
Donum perénnis grátiae: 
Fraudis novae ne cásibus 
Nos error átterat vetus.

Lucem fides adáugeat:
Sic lúminis jubar ferat:
Haec vana cuncta proterat: 
Hanc falsa nulla comprimant.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.
y. Dirigátur, Dómine, orátio 
mea. PJ?. Sicut incénsum in 
conspéctu tuo.

Ó Tvůrce nebes nezměrný, 
oblohu navršils jak hráz, 
by spousty vod se nestekly, 
v svých veletocích pluly dál.
Upevnilsvodstvanadnebem, 

dals na zemi břeh potůčkům, 
by vlna oheň krotila, 
a neshořela žírná zem.

I do nás vlej teď, prosíme, 
Bože náš, dar své milosti, 
aby blud v nových podobách 
nás neschvátil zas v starý 
hřích.

Víra světlo ať rozdmychá 
a hlaholí zář v úsvitě.
Nuž, víro, rozšlap marné vše, 
tebe však klam ať nezdolá.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem, 
vládneš od věků na věky. 
Amen.
f .  Nechť stoupá, Pane, má 
modlitba, ty. Jako kadidlový 
dým před tvou tvář.

Tato antlfona k Magnificat recituje se o všech prostých dnech během 
roku mimo dobu předpostni:
Ant. Magnificat * ánima mea Ant. Velebí * duše má Hospo- 
Dóminum, quia respéxit Deus dina, že shlédl na ponížení mé. 
humilitátem meam.
Vše ostatní v Rádu b nešporám (str. 00),
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AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

y. Jube, donme, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam. 
Lectio. Fratres: Sobrii estóte.

fy. Deo grátias, 
y. Adjutórium nostrum. 
Pater noster (quod dicitur totum 
secreto).
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y . Convértenos. fy. E t avérte. 
y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja, vel Laus tibi.

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnáni. Pokojnou noc. 
Čteni. Bratři: Budte střízli
ví...
fy. Bohu díky. 
y. Pomoc naše.
Otče náš (celý potichu).

Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. fy. A odvrať, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Pokání a nevinnost: Dnešní doplněk je noinl modlitbou hříšníka; proto 
jest vedoucí myšlenkou lítost. Spánek * bratr smrti, proto myšlenka na 
smrt. Představ si sebe na smrtelné posteli a před soudnou stolici Boží: 
oděv: buď vypraný v krvi Beránka (Ž. 6) nebo zachován neposkvrněný 
(Ž. 7) - tak lze předstoupit před Boha. Proto jsou vedoucími myšlenkami 
této hodinky pokání a nevinnost - dvě velká dobra křesCam.
Kéž bychom obě denně spojovali, když se ukládáme k spánku!
P. A. Ant. Salvum me fac. V roce. Ant. Zachraň mne. 
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.
Tuto antlfonu se modlíme od pondělí po Bílé neděli do pátku v oktávě 
svatodušul.

Žalm 6: Utrpení a vyslyšeni kajícníka.
Vroucí kající žalm. Myšlenka: Byl dnešní den hříšný?

Nářek trpícího, kajícího hříšníka.
Dómine, noli me argúere in 
ira tua, * nec me corripere in 
furóre tuo.
Miserére mei, Dómine, quóni
am infirmus sum; * sana me, 
Dómine, quóniam conturbáta 
sunt ossa mea.

Netrestej mne, Pane, ve hně
vu svém * a ve své zlosti mne 
nekárej!
Slituj se,Pane,ochuravěl jsem, 
* uzdrav mne, Pane, mé kosti 
se chvějí.
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Et ánima mea conturbáta est Přestrašena je duse má; * jak 
valde; * sed tu, Dómine, quo- dlouho, Pane, chceš přihlí- 
úsque...? žet...?

Zdůvodněni prosby.
Revértere, Dómine, éripe áni
mam meam, * salvum me fac 
propter misericórdiam tuam. 
Quóniam non est in morte qui 
recodétur tui: * apud ínferos 
quis te laudat? - - 
Deféssus sum gémitu meo, fle
tu per singulas noctes rigo lec
tum meum, * lácrimis meis 
stratum meum perfundo. 
Caligat maerore óculus meus, 
* inveteráscit propter omnes 
inimícos meos. - -

Důvěra ve

Vrať se, Pane, vysvobod mou 
duši, * zachraň mne pro své 
slitování!
Vzpomínat na tě ve smrti ne
lze. * Kdo může v pekle chvá
lu ti vzdát?1 - - 
Jsem znaven pláčem, slzami 
noc co noc zaplavuji lože, * 
slzami smáěím postel svou.

Oko mé hořem se zakaluje, * 
zestárlo pro všecky mé ne
přátele.
vyslyšeni.

Recédite a me, omnes, qui fá
citis iniquitátem, * quóniam 
Dóminus audívit vocem fletus 
mei;
Dóminus audívit praecatió- 
nem meam, * Dóminus orati
ónem meam suscépit. 
Erubéscant et conturbéntur 
veheménter omnes inimíci 
mei; * recédant et erubéscant 
velociter.

Ode mne pryč, vy zločinci vši
chni: * zaslechl Pán můj hla
sitý pláč,

zaslechl Pán vřelou moji pros
bu, * Pán moji modlitbu při
jal!
Zahanbí, zmatou se všichni mí 
nepřátelé; * ustoupí a náhle 
zardí se!

Žalm 7a: Bůh, spravedlivý Soudce.
Byl dnešek bezhříšný?

Myšlenka: Žalm kresli Boži soud: modlící se přednáší své trampoty, 
ujišťuje o své nevině; pak se objevuje Bůh, aby soudil.
Rozsudek vynesen: modlicí se jest nevinen - zlí varováni (krásný obraz 
shovívavosti a spravedlnosti Boži) a potrestáni.

Trampoty.
Dómine, Deusmeus, ad tecon- Pane, můj Bože, utíkám se
1 Podsvětí si představovali Židé jako místo smutku a nečinného vyčká
váni.
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fúgio; * salva me ab ómnibus 
persequéntibus me et libera 
me;
Ne quis rápiat ut leo ánimam 
meam, * discérpat, nec sit qui 
eripiat. - -

Ujištěni
Dómine, Deus meus, si feci is
tud, * si est iníquitas in má- 
nibus meis,
Si áttuii amico meo malum, * 
qui salvavi adversántes mihi 
injúste:
Insequátur inimícus ánimam 
meam et apprehéndat, con- 
cúlcet in terram vitam meam, 
* et honórem meum in púlve
rem prostérnat. - -

Volání po nej

k tobě; * pomoz, mne zachraň 
od nepřátel mých,

neb uchvátí duši mou tak ja
ko lev, * jenž rve a není, kdo 
vyrval by! - -

o nevině.
Pane, můj Bože, spáchal-li 
jsem něco, * ulpěla-li nepra
vost na rukou mých, 
splácel-li zlým jsem nepříteli 
svému, * svých odpůrců bez
právně šetřil,
ať mne nepřítel pronásleduje, 
uchvátí, v bláto šlapá můj ži
vot * a čest moji do prachu 
srazí. - -

yšším Soudci.
Exsúrge, Dómine, in ira tua, 
érige te contra rábiem oppri- 
méntium me, * et Surge pro 
me in judicio, quod indixisti. 
Et coetus nationum circúm- 
det te, * et sede super eum in 
alto.
Dóminus judex est populó
rum: jus redde mihi, Dómine, 
secúndum justítiam meam * 
et secúndum innocéntiam, 
quae est in me.
Désinat nequítia impiórum et 
confirma justum, * scrutans 
corda et renes, Deus juste.

Vzhůru, Pane, v hněvu svém 
povstaň na tyrany na mne zu
řící; * povstaň, abys mi zjed
nal právo, které jsi prohlásil. 
Sbor národů se kolem tebe ku
pí; * ty  nad ním posad se na 
výsosti.
Národů soudcem jest Hospo
din: Pane, zjednej mi právo 
podle své spravedlnosti * a 
podle bezúhonnosti, která u 
mne jest.
Ať skončí se ničemnost bez
božných, sílu dej spravedlivé
mu, * spravedlivý Bože, který 
zkoumáš srdce i ledví!

Žalm 7b.
Rozsudek.

Clipeus mihi est Deus, * qui Bůh je mi štítem - * chrání li- 
salvat rectos corde. di přímého srdce.



202 Pondělí k doplňku

Deus est judex justus, * et Bůh jest spravedlivý soudce, 
Deus cómminans quotidie. * Bůh hrozící neustále.
Nisi convertántur, ácuet glá- Jestliže se neobrátí, zaostří 
dium suum, * tendet arcum svůj meč, * napne luk a zaml
et diriget eum. ří jím.

Trest.
E t eis parábit tela mortis, * Připraví si na ně smrtonosné 
sagittas suas fáciet ardéntes. - střely * a svoje šípy si rozžha

ví. - -
Ecce, concépit iniquitátem et 
grávidus est malitia * et parit 
dolum.
Fossam fodit et excavávit, * 
sed incidit fóveam quam fe
cit.
Convertétur malitia ejus in ca
put ipsius, * et in vérticem 
ipsius violéntia ejus redibit.

Hle, nepravost počal a těhot
ni zlobou - * a rodí lest.

Jámu vykopal a vyhloubil * 
do příkopu, jejž udělal, upadl.

Na hlavu zpátky se bída mu 
vrátí, * zloba jeho padne mu 
na temeno.

Dozpěv.
Ego autem laudábo Dóminum Já však oslavím Pána za jeho 
pro justítia ejus, * et psallam spravedlnost * a zazpívám 
nómini Domini altíssimi. jménu nejvyššího Pána.
P. A. Ant. Salvum me fac, Dó- V roce. Antifona. Zachraň 
mine, propter misericórdiam mne, Pane, pro své milosrden-
tuam. štvi.
T. P. Ant. Alleluja, alleluja, V dolěvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní v Řádu k doplíiku (str. 70).



ÚTERÝ
Památka svatých apoštolů

Úterý: Bohu, svému SpAsiteli. Úterý nemá v liturgii zvláštního cha- 
rakteru.
Stojí mezi radostným pondčlkem a vážnou středou.

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Zbav nás od zlého.

Thema jitřni: Nepřátelé Království Božího.
I. Nepřátelé vnější: 1. Svět pronásleduje (Ž. 34), 2. svét láká (Ž. 36).
II. Nepřátelé vnitřní: 1. Hřích (Ž. 37), 2. pokušeni (ž. 68).
Kéž nás osvobodí Kristus od všech těchto nepřátel!
Vše jako v Rádu k jitřní (str. 15), mimo: J

Invit. Exsultémus Deo, * Pet
rae salútis nostrae.
Psalmus 94. Veníte, exsulté- 
mus Dómino (str. 16).

Hymnus (ze školy SV. Ambrože).
Consors patérni lúminis, 

Lux ipse lucis, et dies, 
Noctem canéndo rúmpimus: 
Assiste postulantibus.

Aufer tenébras méntium, 
Fuga catérvas dáemonum, 
Expélle somnoléntiam,
Ne pigritántes obruat.

Sic, Christe, nobis ómnibus 
Indúlgeas credéntibus,
Ut prosit exorantibus,
Quod praecinéntes psallimus.

Invit. Plesejme Bohu, * Skále 
své spásy.
Žalm94. Pojďte,plesejme Pá
nu (str. 16).

Ve světle Otce účastné 
ze světla Světlo, spásy dni, 
zpěvem tmy noční končíme, 
bud s námi, Tebe žádáme.

Sejmi nám s myslí temný 
mrak,
odežeň smečky démonů, 
a rozptyl mlžnou ospalost, 
by váhavce zas neskryla.

Tak, Kriste, bud nám 
milostiv
všem, kteří v Tebe věříme, 
a oč Tě v žalmech prosíme, 
kéž prospívá nám na věkyl
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Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

To uděl, Otče přemilý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
kraluješ věků na věky. 
Amen.

IN I. NOCTUBNO - I. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Expúgna, Dómine, V roce. Ant. Utiskuj, Pane, *
* impugnántes me. ty, již mne tísni.
T. P. Ant. Allelúja, * alleluja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
alleluja. aleluja, aleluja.

Žalm 34a: Pronásledovaná Církev.
Abys nepřátele Církve ponížiti ráčil.
První nepřítel Království Božího: Pronásledovatel křesťanů.
Myšlenka: Prosebný žalm; proti zlomyslným nepřátelům. Křesťan vklá
dá tento žalm do úst Církve, pronásledované pekelnými mocnostmi. 
Nepřítelem je ďábel, jehož porážku vyprošujeme. V tomto smyslu mají 
pak věty prokletí plnou platnost.
S lidmi však, kteří se stali ďáblovými nástroji, má Církev soucit a modlí 
se za jejich obráceni.

Předzpěv.
Certa, Dómine, contra certán- Pane, bojuj s těmi, již bojují 
tes mecum, * impúgna impu- se mnou; * ty, kteří tísní mne, 
gnántes me. utiskuj!
Apprehénde clipeum et seu- Štít uchop, puklici! * Vzhůru,
tum, * et exsúrge in auxílium mně na pomoc!
meum.
Vibra lánceam et cóhibe per- Zamávej kopím, překážej mne 
sequéntes me, * dic ánimae pronásledujícím. * Řekni mi: 
meae: „Salus tua ego sum.“ „Spása tvoje jsem já.“

Prosba o ochranu a potrestáni nepřátel.
Confundántur et erubéscant, Nechť zardí se a zahanbí, kdo 
qui quaerunt vitam meam, * po mém životě prahnou; * 
cedant retrórsum et afficián- nechť ustoupí, se zastydí, kdo 
tur pudóre, qui cógitant mihi na mně smýšlejí zlo! 
mala.
Sint Velut pálea ante ventum, Ať jsou jak plevy na větru, *
* cum ángelus Dómini pellet až je zažene Hospodinův an-
eos. děl.
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Sit via illórum tenebrósa et 
lúbrica, * cum ángelus Domi
ni insectabitur eos. - - 
Nam sine causa tetendérunt 
mihi rete suum, * sine causa 
fodérunt fóveam vitae meae. 
Véniat illis intéritus improvi
so, et rete, quod tetendérunt, 
capiat ipsos; * in fóveam, 
quam fodérunt, ipsi cadant. 
Anima autem mea exsultábit 
in Dómino, * laetabitur de au
xilio ejus.
Omnes vires meae dicent: * 
„Dómine, quis símilis tibi,

Qui éripis miserum a praepo- 
ténte, * miserum et pauperum 
a praedatore.“
Ant. Expúgna, Dómine, im
pugnántes me.
Ant. Restitue ánimam meam 
* amalefáctis eórum, Dómine.

Ať jejich cesta je tmavá a 
kluzká, * až se za nimi požene 
Hospodinův anděl. - - 
Pro nic na mne nastražili léč- 
ku, * za nic mi vykopali jámu.

Ať je postihne záhuba náhle, 
ať síť, již napjali, je polapí; * 
sami ať padnou do jámy, kte
rou vykopali!
Ale má duše zajásá v Pánu, * 
zaplesá nad jeho pomocí.

Ať promluví všecky mé mo
hutnosti: * „Pane, kdo je to
bě podoben,
jenž chuďasa vyrveš silákovi, 
* bědného ubožáka lupiči?“

Ant. Utiskuj, Pane, ty, již mne 
tísní.
Ant. Zachraň můj život * před 
jejich zlobou, Panel

Žalm 34b.
Stížnost na jejich zlomyslnost.

Surrexérunt testes violénti: * 
quorum non eram cónscius, a 
me quaerébant.
Retribuébant mihi mala pro 
bonis: * desolatiónem ánimae 
meae. - -
Ego autem, cum illi aegrotá- 
rent, induébar cilicio, affligé- 
bam jejunio ánimam meam * 
et preces intra me fundébam. 
Velut pro amico, pro fratre 
meo, incedébam tristis, * V e
lut qui luget matrem, maestus 
incurvábar.

Povstali na mne násilní svěd
ci, * ptali se na věci, o nichž 
nic nevím.
Za dobré zlým se mi odměňo
vali; * duševní osamělostí. - -

V nemoci jejich jsem oblekl 
žíni, duši svou postem jsem 
trýznil * a v mysli jsem vylé
val prosby.
Jak by to přítel byl neb bratr, 
chodil jsem rozesmutněn; * 
hrbil jsem se zármutkem zdr
cen, jako kdo truchlí za matku.
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Sed cum vacillárem ego, lae- 
táti šunt et convenérunt, * 
convenérunt contra me per- 
cutiéntes inopinántem. 
Dilaniábant me neque cessa
bant, tentábant me, irridé- 
bant mihi * frendéntes contra 
me déntibus suis. - - 
Dómine, quámdiu aspicies? * 
Eripe ánimam meam a rugi- 
éntibus, a leónibus vitam me
am.
Ant. Restitue ánimam meam 
a malefáctis eórum, Dómine. 
Ant. Exsurge, Dómine, * et 
inténde judicio meo.

Jen však jsem klopýtl, zajá
sali a srotili se, * na mne se 
srotili, bijíce nic netušícího.

Drásali mne bez přestání, sá
pali se na mne s posměškem, 
* skřípajíce na mne zuby svý
mi. - -
Pane, jak dlouho chceš přihlí
žeti? * Řvoucím duši mou vy
rvi a můj život lvům.

Ant. Zachraň můj život před 
jejich zlobou, Pane!

Vzhůru, můj Bože, * zjed
nej mi právo!

Žalm 34c.

Grátias agam tibi m coetu Vzdám díky ti ve velkém shro- 
magno, * in pópulo multo te máždění, * a v lidu četném tě 
laudábo. oslavím.

Nová prosba o ochranu a potrestáni.
Ne gáudeant de me inimíci 
mei injústi; * ne óculis ánnu- 
ant, qui me odérunt siná cau
sa.
Neque enim quae pacis sunt 
loquúntur, * et contra quié- 
tos terrae fraudes meditántur. 
E t dilátant contra me os su
um, * dicunt: „Vah! Vah! ó- 
culis nostris vidimus!“ - - 
Vidísti, Dómine! Noli silére, * 
Dómine, noli esse procul a me!

Expergíscere et evigila ad de- 
fensiónem meam, * Deus me
us et Dóminus meus, pro cau
sa mea!

Ať nejásají moji bezbožní ne
přátelé; * ať nesouhlasí očima, 
kteří pro nic mne nenávidí.

O tom, co mír skýtá, nehovo
ří, * na klidné občany země 
smýšlejí lest.
Ro z víra jí na mne ústa svá, * 
říkají: „Ha, ha, vidíme oěima 
svýma!“ - -
Viděls to, Pane! Mlčeti ne
chtěj! * Pane můj, nevzdaluj 
se ode mněl
Probud se, probud, abys mne 
bránil. * Bože a Pane můj, 
v boj za mne se dej!
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Júdica me secúndum justíti
am tuam, Dómine; * Deus me
us, ne laeténtur de me!
Ne cogitent in corde suo: 
„Vahl Quod desiderávimus!“ 
* ne dicant: „Devorávimus 
eum.“ - -
Confundántur et erubéscant 
omnes simul, * qui laetántur 
de malis meis;
Induántur confusione et igno
minia, * qui se extóllunt con
tra me.
Exsultent et laeténtur, qui fa
vent causae meae, * et dicant 
semper:
„Magnificétur Dóminus, * qui 
favet saluti servi sui.“

Rozsuzuj mne, Pane, dle své
ho práva, * nedej jim, Bože 
můj, nade mnou jásat!
By nemohli myslet si: „Ha, 
to jsme si přáli!“ * By nemoh
li říkati: „Zhltli jsme ho!“ - -

Nechť spoleřně hanbou vši
chni se zardí, * kteří mají ra
dost z mých neštěstí;
Nechť se zahali hanbou a po
tupou, * kteří se vypínají na
de mne.
Ať se radují a plesají, kteří 
mi přejí spásu, * a ať neustále 
promlouvají:
„Budiž veleben Hospodin, * 
který chce spasení sluhy své
ho.“

Dozpěv.
Et lingua mea enuntiábit jus- Tvou spravedlnost bude hlá- 
títiam tuam, * perpétuo lau- sat můj jazyk, * bude chválu 
dem tuam. ti trvale zpívat.
Ant. Exsúxge, Dómine, et in- Ant. Vzhůru, můj Bože, zjed- 
ténde judicio meo. nej mi právo!

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční: 
y. Lingua mea meditábitur y . Jazyk můj mluví o spra- 
justítiam tuam. fy. Tota die vedlnosti tvé. fy. Celý den tě 
laudem tuam, Dómine. chválí, Pane.

O svátcích a devíti čteními v dobé velikonoční:
Ant. Alleluja, allelúja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
ja.
y. Deus regenerávit nos in y. Pán nás obrodil k novému 
spem vivam, allelúja. fy. Per životu, aleluja, fy Zmrtvých- 
resurrectiónem Jesu Christi a vstáním Ježíše Krista, aleluja, 
mórtuis, allelúja.
VSe ostatní v Řádu k jitřní (str. 21).
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IN II. NOCTURNO - II. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Noli aemulári *in V roce. Ant. Nezávid * tomu, 
eo, qui prosperátur, et facit komu je dobře, a í íinl nepra- 
iniquitátem. vost.
T. P. Ant. Allelúja, * alleluja, V dobé velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 36a: Zdánlivé štěstí hříšníka.
Nenech se oklamati vábeními světa!
Druhý nepřítel Království Božího: svět.
Myšlenka: Žalm je alfabetickou didaktickou básní. Verše jsou spojovány 
bez myšlenkové souvislosti. Cílem básně jest: ozbrojiti zbožného proti 
vábeni světa a ukázat zdánlivost štěstí bezbožných.
Noli excandéscere propter ma
le agéntes, * neque invidére 
faciéntibus iniquitátem;
Nam sicut faenum velociter 
décident * et sicut herba vi
ridis marcéscent.
Spera in Dómino, et fac bo
num, * ut habites terram et 
fruáris securitáte.
Delectare in Dómino, * et da
bit tibi quod petit cor tuum.

Committe Dómino viam tu
am, * et spera in eo, et ipse 
aget.
Et oríri fáciet sicut lumen jus
títiam tuam, * et jus tuum 
sicut meridiem.
Acquiésce in Dómino, * et 
spera in eo.
Noli excandéscere de eo, qui 
prospere procédit in via sua’, 
* propter hóminem machi- 
nántem mala.
Desiste ab ira et depone furó- 
rein; * noli excandéscere, ne 
male agas.

Nehněvej se pro ty, již pácha
jí zlo, * nezávid těm, kteří ni- 
ěemnost činí.
Neboť náhle, jak tráva, (sr
pem) klesnou, * uschnou, jak 
bylina zelená.
Na Pána se spoléhej a dělej 
dobro,* bys zemi obýval abez- 
pečí měl.
Rozkoš svou u Pána vyhledá
vej, * dá ti, po ěem touží srd
ce tvé.
Hospodinu svěř svou životní 
cestu, * na něj se spoléhej, 
jednati bude.
Spravedlnosti tvé dá vzejiti 
jak světlu, * tvému právu jak 
polednímu jasu.
Hospodinu důvěřuj * a dou
fej v něho!
Nezlob se na toho, komu je 
dobře, * na člověka, který pik
le kuje.

Zanechej zlosti a od hněvu u- 
pusť, * nechtěj se horšiti, bys 
nejednal špatně!
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Etenim male agéntes destru- 
éntur; * sed qui sperant in 
Dómino, possidébunt terram. 
E t módicum, et non erit im
pius; * et si atténdes ad lo
cum ejus, jam non erit.
Sed mansuéti possidébunt ter
ram, * et delectabuntur mul- 
titúdine pacis.
Mala molitur impius justo * 
et frendit contra eum dénti- 
bus suis.
Dóminus irridet illi, * quia vi
det diem ejus ventúrum.

Gládium evaginant Ímpii et 
tendunt árcum suum, ut pro- 
stémant miserum et páupe- 
rem, * ut trudícent eos, qui 
recta via incédunt.
Gládius eórum penetrábit in 
corda ipsórum, * et arcus eó
rum confringéntur.
Ant. Noli aemulári in eo, qui 
prosperátur, et facit iniquitá
tem.
Ant. Brachia peccatórum * 
conteréntur: confirmat autem 
justos Dóminus.

Žalm, 36b.
Mélius est módicum, quod ha
bet justus, * quam opuléntia 
impiórum magna;
Nam bráchia impiórum con- 
fringéntur, * justos autem su- 
sténtat Dóminus.
Dóminus curat de vita probo
rum, * et heréditas eórum in 
aetérnum erit.

Vždyť lidé hříšní vyhlazeni 
budou; a zemi zdědí, kteří 
doufají v Pána.
Chvilečka jenom - a bezbož
níka nebude. * Ta tam jeho 
stopa, j>átráš-li po ní.
Tiší vsak budou mít dědic
tvím zemi, * radostně užijí 
plného štěstí.
Bezbožník spravedlivému zlo 
jenom strojí * a svými zuby 
si na něho skřípá.
Pán ale má pro něj jenom ú- 
směv, * neboť vidí, že se den 
jeho blíží.
Bezbožníci meč tasí, napínají 
luk, aby skláli bědného chu
ďasa, * bv zabili žijící životem 
správným.

Meč jejich vnikne jim do je
jich srdcí, * a jejich lučiště se 
poláme.
Ant. Nezáviď tomu, komu je 
dobře, ač činí nepravost.

Ant. Ramena hříšníků * bu
dou zlámána: spravedlivé pak 
Pán podporuje.

Lepší jest trocha spravedlivé
ho, * než převeliké bohatství 
bezbožníků;
neboť paže bezbožníků zlome
ny budou, * spravedlivých o- 
porou jistou je Pán.
Pán pečuje o život poctivých 
lidí, * na věky potrvá dědic
tví jejich;
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Non Confundántur témpore 
calamitátis, * et diébus famis 
saturabúntur.
Ímpii vero peribunt, et inimí
ci Dómini ut decor pratorum 
marcéscent, * quemadmodum 
fumus evanéscent.
Mutuátur impius et non red
dit, * justus autem miserétur 
et donat.
Nam, quibus benedixerit, pos
sidébunt terram, * et quibus 
maledíxerit, destruéntur.
A Dómino gressus hóminis fir- 
mántur, * et viam ejus accép- 
tam habet.
Etsi ceciderit, non prostérni- 
tur, * quia Dóminus sustinet 
manum ejus.
Puer fui, et jam sum senex, et 
non vidi justum derelíctum, * 
nec semen ejus mendícans pa
nem.
Omni témpore miserétur et 
commodat; * et sémini illius 
benedicétur.
Recéde a malo, et fac bonum, 
* ut máneas in sempitérnum. 
Nam Dóminus diligit justíti
am, * et non derelinquit sanc
tos suos;
Improbi destruéntur, * et se
men impiórum exscindétur.

Justi possidébunt terram, * et 
habitabunt in sempitérnum 
super eam.
Ant. Brachia peccatórum con- 
teréntur: confirmat autem 
justos Dóminus.

neupadnou do hanby za ne
štěstí, * a za doby hladu se 
nasytí.
Bezbožní zhynou, jak ozdoba 
luk zvadnou nepřátelé Páně
* a zmizí tak jako dým.

Bezbožník půjčí si, nemůže 
však platit. * Laskavě dávati 
může jen zbožný.
Vždyť zemi ti zdědí, jimž po
žehná Pán, * ti, které prokle
je, zničeni budou.
Kroky člověkovy Pán posilu
je * a milou radost má z jeho 
cesty.
I kdyby poklesl, neupadne, * 
neboť jeho ruku podpírá Pán.

Mladý jsem byl, zestaral jsem 
už, a nezřel jsem, spravedlivý 
že by opuštěn byl, * ani že by 
žebralo jeho potomstvo chléb. 
Je dobrotivý a půjčuje vždy
cky: * a jeho potomstvu po- 
žehnává.
Varuj se zlého a konej dobro,
* abys potrval na věky. 
Neboť Pán ze srdce miluje 
právo, * a svých zbožných 
neopustí nikdy.
Ničemové klesnou do záhuby,
* bezbožníků símě zahlazeno 
hude.
Spravedliví budou vládnouti 
zemí, * a budou na ní přebý
vati vždycky.
Ant. Ramena hříšníků budou 
zlámána: spravedlivé pak Pán 
podporuje.



Ant. Custódi innocéntiam, 
et vide aequitatem.

Ant. Poctivce sleduj, * na u- 
přímného hled.

Žalm 36c.
Os justi eloquitur sapiéntiam,
* et lingua ejus effátur rec
tum.
Lex Dei ejus in corde ipsius, * 
et non vacillant gressus ejus.

Obsérvat impius justum, * et 
studet occidere eum.

Dóminus non derelinquet eum 
in manu illius, * nec condem
nabit eum, cum judicábitur. 
Confide in Dómino, * et viam 
ejus obsérva;
E t provehet te, ut possideas 
terram; * excidium impiórum 
laetus vidébis.
Vidi impium superbiéntem * 
et sese expandéntem ut ced
rum frondosam.
Et praetérii, et ecce non erat;
* et quaesívi eum, et non est 
invéntus.
Obsérva probum et considera 
justum: * nam postéritas est 
viro pacifico.
Peccatóres autem exstirpa- 
búntur omnes, * postéritas 
impiórum exscindétur.
Salus justórum a Dómino est;
* refúgium eórum est témpo
re tribulatiónis.
E t adjuvat eos Dóminus et lí
berat eos; * liberat eos ab im
piis et servat eos, quia confu
giunt ad eum.

Zbožného ústa pronášejí 
moudrost, * a jeho jazyk ho
voří právo.
Srdce mu ovládá jen Boží zá
kon, * takže jeho kroky neza- 
klopýtnou.
Na spravedlivého bezbožník 
číhá * a snaží se o to, aby ho 
zabil.
Pán v jeho ruce ho neopustí * 
a nedá, by rozsudkem zatra
cen byl.
Důvěřuj v Pána, * drž se jeho 
cesty:
na dědice země povýší tebe. * 
S radostí uvidíš bezbožníků 
zkázu.
Zřel jsem, jak ničema byl se
bevědomý, * jak listnatý cedr 
se rozkládal.
A jen jsem přešel, nebylo ho; 
* hledal jsem, nalézt ho neby
lo možno.
Poctivce sleduj, na upřímné
ho hled: * potomstvo jest (od
měna) pokoj némul 
Hříšníci budou vyhubeni ve
směs, * vyhlazeno bude bez
božníků símě.
Od Pána bude spravedlivým 
pomoc, * za tísně jest jejich 
útočištěm.
Pomáhá jim Pán, svobodu dá
vá; * zbavuje bezbožníků, 
chrání, když prchají k němu.
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Ant. Custódi iimocéntiam, et Ant. Poctivce sleduj, na u- 
vide aequitátem. přímnóho hled.
O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Exspécta Dóminum, et y. Důvěřuj v Pána a drž se 
custódi viam ejus. íji. Exaltá- jeho cesty. íý. Na dědice země 
bit te ut hereditáte cápias ter- povýší tebe jistě. 
iam.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja, alleluja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja, 
ja.
y. Deus suscitávit Christum a y. Bůh vzkřísil Krista z mrt- 
mórtuis, allelúja. Iji. Ut fides vých, aleluja. Iji. Abychom 
nostra et spes esset in Deo, věřili a doufali v Boha, ale- 
allelúja. luja.
Vše ostatní v Rádu k jitřní, (str. 22).

IN III. NOCTURNO - III. NOCNl HLÍDKA

P. A. Ant. Ne in ira tua * cor- V roce. Ant. Ve hněvu svém 
rípias me, Dómine. * nekárej mne, Pane!
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V dolí velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 37a: Modlitba těžce zkoušeného hříšníka.
Odp> sC ná ■ naše riny.
Třetí nepřítel Království Božího: hřích.
Myšlenka: Vroucí volání kajícího hříšníka o pomoc; hříšník touží po 
zničení největšího nepřítele své duše: hříchu.
Píseň je třetí kající žalm Církve.

Hlasitá stížnost na vlastni bídu.
Dómine, noli me argúere in ira Netrestej mne, Pane, ve hně- 
tua * nec me corripere in fu- vu svém * a ve své zlosti mne 
róre tuo. nekárej!
Etenim sagittae tuae infixae Šípy tvé do mne se pohrouži- 
sunt mihi, * et descéndit su- ly, * ruka tvá na mne do
per me manus tua. padla.
Nihil sani est in carne mea ob Pro hněv tvůj není tělo mé 
indignationem tuam, * nihil zdravé, * v kostech nemám 
integri in óssibus meis propter klidu pro hřích svůj. 
peccátum meum.
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Nam culpae meae supergrés- Viny mé hlavu mou převyšu- 
sae šunt caput meum, * sicut jí, * tíží mne jak břímě pře- 
onus grave gravant me ni- těžké, 
mis. - -

VnějSÍ utrpení.
Foetent, tabéscuntlivóres mei
* propter insipiéntiam meam. 
Inclinátus, incurvátus sum 
valde, * toto die maestus in- 
cédo.
Nam lumbi mei pleni sunt in
flammatione, * nec quicquam 
est sani in came mea. 
Elángui, contritus sum valde,
* rúgio propter frémitum cor
dis mei.

Rány mé šíří hnilobný zápach
* pro nesmyslné moje jednání. 
Sklíčen jsem a nahrben velmi,
* den co den se vláčím ve 
smutku.
Ledví1 mé je nadobro zaníce
no, * nic není zdravého na tě
le mém.
Jsem ztmulý a zdrcený vel
mi, * křičím pro úzkost srdce 
svého.

Vnitřní útrapy.
Dómine, coram te est omne Hospodine, znáš mé každé 
desidérium meum, * et gémi- přání, * před tebou není ná- 
tus meus te non latet. řek můj skryt.
Cor meum pálpitat, dereliquit Srdce neklidně bije, síla má 
me robur meum, * et ipsa lux mi mizí, * i světlo očí mých 
oculórum meórum déficit me. mi zaniká.
Amíci mei et sodáles mei pro- Daleko od rány mé přátelé 
cul a plaga mea subsistunt, * stojí a druzi, * daleko stanuli 
et propinqui mei stant e Ion- i příbuzní moji. 
gínquo.
Et láqueos tendunt qui insi- Oka mi kladou, kdo zabít mě 
diántur vitae meae, et qui chtějí; záhubou hrozí, kdo žá- 
quaerunt mihi malum, per- dají mou zkázu, * den co den 
níciem minántur * et fraudes snaží se o podvod, 
omni témpore moliuntur.
Ant. Ne in ira tua corripias Ant. Ve svém hněvu mne ně
mě, Dómine. kárej, Pane!
Ant. Inténde in adjutórium Ant. Rychle mi přispěj na po- 
meum, * Dómine, virtus sa- moc, * Pane, spáso moje! 
lútis meae.

1 Podle tehdejších představ bylo ledvi sídlem mužské sily (srov. 
Gen. 24, 2).
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Žalm 37b.
Tichá důvéra v Boha.

Ego autem tamquam surdus 
non Audio, * et sum velut mu
tus non apériens os suum.
E t factus sum sicut homo qui 
non audit, * et qui non habet 
respónsum in ore suo.
In te enim, Dómine, confído: 
* tu exaudies, Dómine, Deus 
meus.
Etenim dico: „Ne laeténtur de 
me; * dum lábitur pes meus, 
ne supérbiant contra me.“ - -

Neslyším ale, jak hluchý bych 
byl, * neotvírám jak němý 
svých úst.
Jsem jako člověk, který ne
slyší nic, * jehož rty nemají 
odpovědi.
NeboC tobě, Hospodine, dů
věřuji, * Pane, můj Bože, vy
slyšíš mne.
Myslím: „Jen ať se netěší ze 
mne, * ať na mne se nena
dmou, klopýtnu-li.“ - -

Nová stížnost a poslední prosba.
Ego enim lápsui próximus 
sum, * et dolor meus coram 
me est semper.
Etenim culpam meam confí
teor, * et ob peccátum meum 
sum ánxius.
Sed qui sine causa adversán- 
tur mihi, poténtes sunt, * et 
multi, qui odérunt me injúste; 
E t qui retribuunt malum pro 
bono, * inféstant me, quia bo
num sector.
Noli me derelinquere, Dómi
ne, * Deus meus, noli procul 
distáre a mei
Festína in auxílium meum, * 
Dómine, salus mea!

Ant. Inténde in adjutorium 
meum, Dómine, virtus salú
tis meae.
Ant. Amove, Dómine, * a me 
plagas tuas.

Neboť poklesku jsem velmi 
blízko, * a bolest svou . stále 
mám před sebou.
Proto své vyznávám provině
ní, * a trápím se nad hříchem 
svým.
Jsou mocní, kteří pro nic mne 
napadají; * četní, kteří pro nic 
na mne ne vraží!
Kteří za dobro zlem se odplá
cejí, * škodí mi, že snažím se 
o dobro.
Pane, nechtěj mne opustiti, * 
Bože můj, nevzdaluj se ode 
mne!
Rychle mi, Pane, na pomoc 
pospěš, * Hospodine, mé spa
sení!
Ant. Rychle mi pospěš na po
moc, Pane, spáso moje!

Ant. Odejmi ode mne, Pane, 
* metly své.
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Žalm 38: V pochybnostech a sklíčenosti.
Neuvoď nás .v pokušení.
Čtvrtý nepřítel Království Božího: pokušení.
Myšlenka: Žalm, plný obrazů vnitřních bojů a pochybnosti. Básník 
pozoruje zdánlivé nesrovnalosti ve světovém řádu - je zmaten - kolísá 
ve víre - upevňuje se v ní - až dochází pevného přesvědčení v konečnou, 
vyrovnávající spravedlnost v nebesích.
Získav takto pevný opčrný bod, přijímá již klidně všechny zkoušky, 
jejichž smysl hluboce chápe.
Žalm se modlíme za sebe i za bližní s prosbou, abychom, až přijdou 
těžkosti, zkoušky, měli sílu k napodobováni Spasitele na hoře Olivetské.

Dixi: custodiam vias meas, * 
ut non peccem lingua mea;

Frenum apponam ori meo, * 
dum impius est coram me.

Obmutui silens, bono carens, 
* sed dolor meus recrúduit.

Incaluit cor meum intra me; 
cum consideravi, exarsit ig
nis: *locútus sum lingua mea.-

Nicotnost t

Pravil jsem: dbát budu na své 
cesty, * abych se jazykem ne
provinil.
Do svých čelistí si zasunu uz
du, * sotva stane bezbožník 
přede mnou.
Zmlkl jsem, oněměl, štěstí ne
mám, * bolest má znovu se o- 
zvala.
V nitru se mi srdce rozpálilo; 
přemítám - oheň vzplál1 - * i 
řekl jsem: 
čti člověka.

Notum fac mihi, Dómine, tér- 
minum meum, et quae men
sura sit diérum meórum, * ut 
sciam, quam cadúcus sim ego. 
Ecce paucorum palmorum fe
císti dies meos, et vita mea 
quasi nihil est coram te: * ut 
hálitus tantum stat omnis ho
mo.
Ut umbra tantum pertránsit 
homo, inániter tantum tumul- 
tuátur; * coacérvat nec scit 
quis percipiat ea. - -

Oznam mi laskavě, Pane, můj 
konec, jak dní mých míra je 
stanovena, * bych zvěděl, jak 
jsem pomíjející.
Udělals dni mé na málo jen 
pídí, a život můj na tvých 
očích jest jakoby nic: * kaž
dý člověk trvá jen jako závan 
větru.
Jenom jak stín člověk živo
tem kráčí, pro nic hřmotí, * 
hromady kupí a neví, komu 
se jich dostane. - -

Vyznáni hříchů a pokorné čekáni.
Et nunc quid exspécto, Dó- Anyní,Pane,codoufatismím? 
mine? * Fidúcia mea est in te. * Jen ty jsi naděje moje.
1 Stará otázka: Proč právě já mám trpět?
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Ab ómnibus iniquitátibus me
is libera me, * oppróbrio stul
ti ne tradideris me. - - 
Obmútui, non apério os me
um: * tu enim fecísti.

Rómové a me palgam tuam: 
* impetu manus tuae ego con
sumor.
Correptióne culpae castigas vi
rum; dissólvis, ut tinea, pre- 
tiósa ejus: * halitus tantum 
est omnis homo.
Audi oratiónem meam, Dómi
ne, et clamórem meum aus- 
cúlta, * ad lácrimas meas ne 
fúeris surdus.
Hospes enim sum apud te, * 
peregrinus sicut omnes patres 
mei.
Avérte óculos a me, ut respi
rem, * priusquam vadam et 
non sim.
Ani. Amove Dómine, a me 
plagas tuas.
Mimo dobu velikonoční:
y. Deus, ne sileas a me, re
mitte mihi. Iji. Quóniam inco
la ego sum apud te, et pere
grinus.
Ve všední dny v adventě:
y . Emitte Agnum, Dómine, 
Dominatorem terrae. fy De 
Petra desérti ad montem fi
liae Sion.
Ve vSednl dny v posté:
y. Scapulis suis obumbrábit 
tibi. Ijj. E t sub pennis ejus 
sperábis.
1 Obraz pomíjejícnosti.

Zbav mne veškerých mých 
nepravosti, * nedopusť, bych 
byl bláznovi na smích. - - 
Zmlkl jsem a úst svých ne- 
otevírám: * tys to, který to 
udělal.
Odejmi ode mne trýzeň svoji: 
* zanikám pádností pravice 
tvé.
Člověkovy proviny káráš tres
ty, jak mol rozrušuješ půvab 
jeho:1 * jest každý člověk jen 
závanem větru.
Ó Pane, vyslyš modlitbu mo
ji! a nakloň ucho ke křiku 
mému; * nechtěj být hlu
chým pro slzy mé.
Neboť já jsem přece u tebe 
host jen, * podruh, jak vši
chni otcové mojil 
Oko své odvrať, bych se roz
veselit mohl, * než odejdu a 
než mne nebude.
Ant. Odejmi ode mne, Pane, 
metly své!

y. Nemlč, Bože můj, a od
pust mi. Iji. Vždyť jsem u te
be jen host a podruh.

y. Pošli, Pane, Beránka,Vlád
ce země. Iji. Z Petry v poušti 
k hoře dcery sionské.

y. Perutěmi svými tě zastíní. 
Iji. A pod jeho křídly budeš 
doufati.
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Ve všední dny v době utrpení:
y. De ore leónis líbera me, 
Dómine, fy Et a córnibus uni- 
córnium humilitátem meam. 
V dobé velikonoční:
Ant. Alleluja, alleluja, allelú- 
ja.
O svátcích s devíti čteními:
y. Deus et Dóminum suscita
vit, allelúja. fy Et nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle
lúja.
O svátcích se třemi čteními:
y. Surréxit Dóminus vere, al
lelúja. fy E t appáruit Simóni, 
allelúja.
Vše ostatní v Aidu k jitřní, (str. 2!

y. Z tlamy lví mne vysvobod, 
ó Pane. fy Vytrhni mne, ubo
hého, s rohů buvola.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

y . Bůh vzkřísil Pána z mrt
vých, aleluja, fy I nás vzkří
sí svou mocí, aleluja.

y. Pán vpravdě vstal z mrt
vých, aleluja, fy A zjevil se 
Simonovi, aleluja.

AD LAUDES - CHVÁLY

y. Deus, in adjutórium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patři. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
„Chci vstoupiti k oltáři BoHmu. K Bohu, jenl obveseluje mladost mou." 
Hodinka nemájednotné myšlenky. Každý z pěti žalmů Jest krásnou ranní 
modlitbou: chvály, prosby o milost a požehnáni pro den.
Tyto chvály se modlíme po celý rok mimo dobu předpostnl, postní, 
utrpení • a mimo vigilie.

P. A . Ant. Cantáte * Domino, V roce. Ant. Zazpívejte * Pá- 
et benedicite nómini ejus. nu a dobrořečte jeho jménu! 
T. P. Ant. Alleluja, * allelú- V době velik. Ant. Aleluja, *
ja, allelúja. aleluja, aleluja.

žalm 95: Všichni chvalte Božského Králel
Myšlenka: První žalm chval je vždy písni o Králi. Ježíš, Král Božího 
Království, je chválen tvorstvem.
Hlavni motiv: povoláni pohanů k víře. Zvláště si všimni krásného holdu 
neživých děl Božích Bohu.
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, VéfícI chválí Boha
Cantáte Dómino cánticum no- Zazpívejte Pánu novou píseň, 
vum, * Cantáte Domino, om- * zazpívej Pánu kdekterá že
neš terrae. mě.
Cantáte Domino, benedicite Pánu pějte, slavte jeho jmé- 
nómini ejus, * annuntiáte de no, * denně rozhlašujte spásu 
die in diem salútem ejus. jeho!
Enarráte inter gentes glóriam I pohanům zvěstujte jeho slá- 
ejus, * in omnibus pópulis mi- vu * a jeho zázraky národům 
rabília ejus. - - všechněm!

Vznešenost Boži.
Nam magnus est Dóminus et Neboť Pán jest veliký, hoden 
laudándus valde, * timéndus velké slávy, * jest se ho báti 
magis quam omnes dii. víc než všech bohů.
Nam omnes dii géntium sunt Pohanští bohové všichni jsou 
figménta; * Dóminus autem nicky;*Pánalenebejeststvo- 
caelos fecit. řitelem.
Majéstas et decor praecédunt Před jeho tváří lesk kráčí a 
eum; * poténtia et splendor sláva; * ve svatým jeho jest 
šunt in sede sancta ejus. - - nádhera, moc.

Pohané chválí Boha.
Tribúite Domino, familiae po
pulórum, tribúite Domino gló
riam et poténtiam; * tribúite 
Domino glóriam nóminis ejus. 
Offérte sacrifícium et introite 
in átria ejus; * adoráte Dómi
num in ornátu sacro. 
Contremísce coram eo, uni- 
vérsa terra; * dicite inter gen
tes: Dóminus regnat. 
Stabilivit orbem, ut non mo- 
veátur: * regit populos cum 
aequitáte. - -

Celé tvorstvo
Laeténtur caeli, et exsultet 
terra; ínsonet mare et quae 
illud implent; * géstiat cam
pus et ómnia, quae in eo sunt. 
Tum gaudébunt omnes árbo-

Vzdávejte Pánu, čeledi náro
dů, vzdávejte Pánu i slávu i 
čest! * Vzdávejte Pánu čest, 
jež mu náleží;
Obětovat dary, na nádvoří 
vstupte! * Před Pánem pad
něte v posvátném rouchu. 
Chvějte se před ním veškery 
země! * Hlásejte pohanům: 
Hospodin jest Král.
Pevně zemi zaklínil, nepohne 
se; * národy soudí spravedli
vě.
chválí Boha.
Ať plesá nebe, raduje se ze
mě, ať zahučí moře a vše, co 
je plní! * Ať zajásá pole se 
vším, co je na něm.
Pak se budou veselit dřeviny
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res silvae coram Dómino, quia 
venit, * quia venit régere ter
ram.
Reget orbem terrárum cum 
justítia, * et populos cum fi- 
delitáte sua.
Ant. Cantáte Dómino, et be
nedicite nómini ejus.
Ant. Salutáre vultus mei, * 
Deus meus.

lesní před Pánem, neb přichá
zí; * neb přichází souditi ze
mi.
Vesmír bude souditi spraved
livě * a všechny národy podle 
pravdy.
Ant. Zazpívejte Pánu a dob
rořečte jeho jménu.
Ani. Spasiteli můj,* Bože můj!

Žalm 42: Pout ke svatostánku. 
Putování duše.
Myšlenka: Náš žalm, třetí díl překrásné elegie z exilu (žalmy 41 a 42), 
vede duši z nížin hříšnosti vzhůru na mystickou horu Kalvarii. 

Frosby a touha po svatostánku.
Jus redde mihi, Deus, et age 
causam meam advérsus gen
tem non sanctam, * ab homi
ne doloso et iniquo líbera me. 
Quia tu es, Deus, fortitúdo 
mea: * quare me repulisti? 
quare tristis incédo, ab inimi
co oppréssus?
Emitte lucem tuam et fideli- 
tátem tuam: ipsae me ducant,
* adducant me in montem 
sanctum tuum et in taberná
cula tua.
E t introibo ad altáre Dei, * 
ad Deum laetitiae et exsulta- 
tiónis meae,
Et laudábo te cum cithara, *
Deus, Deus meusl
Quare deprimeris, ánima mea,
* et tumultuáris in me?
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum.

Zjednej mi právo a za mne se 
bij s Iidem nesvatým! * Před 
mužem podvodu, zloby, skyt
ni mi ochranu!
Tys přece, Bože, má síla. * 
Proč jen mne odmítáš? Proč 
musím smutný se toulati, ne
přítelem sužován?
Světlo své pošli a věrnost 
svou: ty ať vedou mne, * by 
k svaté hoře mne zavedly, k 
tvému obydlí,

bych k oltáři Božímu přistou
pil, * k Bohu jásavé mé ra
dosti;
na citeře abych tě oslavil, * 
Bože, Bože můj!
Proč jsi tak zlomeno, srdce 
mé, * proč ve mně zmítáš se? 
Na Boha spoléhej, smím zno
vu chválu vzdáti mu, * obli
čeje mého spáse, Hospodinu 
svému.
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Ant. Salutáre vultus mei, De- Ant. Spasiteli můj, Bože můi. 
us meus.
Ant. Illúmina, Dómine, * vul- Ant. Zasvitni, Pane, * obličej 
tum tuum super nos. tvůj nad námi!

Žalm 66: PiseĎ o požehnáni.
MySlenka: Prosíme o otcovské požehnáni Boži pro nadcházející den. 
Antifona výrazné vyzdvihuje myšlenku světla, chválám tolik vlastni.

. Kéž poznáme Bohat
Deus misereátur nostri, et be- Slituj se, Bože, a požehnej 
nedícatnobis;*serénumpráe- nám; * dej, by nám zasvitl 
beat nobis vultum suum, obličej tvůj,
Ut cognoscant in terra viam by na zemi poznali cestu tvo- 
ejus, * in ómnibus géntibus ji * a tvoji spásu u národů
salútem ejus. všech!
Célebrent te pópuli, Deus, * Ať chválu ti vzdávají národo- 
célebrent te pópuli omnes. - - vé, Bože, * ať chválu ti vzdá

vají národové všichni! - - 
Nechť se všichni radujíl

Laeténtur et exsúltent natió- Nechť zajásají kmenové a ma
nes, quod regis pópulos cum jí radost, že dle práva náro- 
aequitáte, * et natiónes in dům vládneš * a kmeny že ří- 
terra gubérnas. diš na této zemi.
Célebrent te pópuli, Deus, * Ať chválu ti vzdávají národo- 
célebrent te pópuli omnes. - - vé, Bože, * ať chválu ti vzdá

vají národové všichni! - -
Terra dedit fructum suum: * Země vydala úrodu svoji, * 
benedíxit nobis Deus, Deus požehnal nám Bůh, Bůh náš! 
noster.

Kéž nám Bůh žehná!
Benedícat nobis Deus, * et tí- Kéž nám Bůh dá své požeh- 
meant eum omnes fines ter- náníl * Kéž ho uctívají země 
rael lemy!
Ant. Illúmina, Dómine, vul- Ant. Zasvitni, Pane, obličej 
tum tuum super nos. tvůj nad námi!
Ant. Exaltáte * Regem saecu- Ant. Velebte * Krále věků 
lórum in opéribus vestris. svými skutky!

Píseň Tobiášova (Tob. 13, 1-10).
Po návratu svého syna a opětném získáni zraku, chce starý Tobiáš
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darovat! dosud nepoznanému archandělu Rafaelovi polovinu svého ma
jetku. Tu se dá archanděl poznat a zmizl. Oba Tobiášové padají na kolena 
a po tři hodiny chválí Hospodina. Části těchto chval je i naše píseň. 
Tobiáš vidi I ve .vyhnanství židů prozřetelnost Boží, která žádné zlo 
nedopouští, nemá-li z něho vzejiti větší dobro. Jednotlivé myšlenky 
tohoto chvalozpěvu vhodně připravují na zítřejší hodinky.

Předzpěv.
Benedíctus Deus, qui vivit in Veleben budiž Bůh, jenž věč- 
aetémum, * et in perpétuum ně žije, * a jehož říše do věč- 
manet regnum ejus. nosti trvá.
Nam ipse flagéllat, et miseré- Neboť on bičuje a smilovává 
tur, dedúcit ad ínferos et re- se, do podsvětí vrhá a vyvádí 
dúcit; * neque quisquam éffu- zpět; * a nikoho není, jenž by 
git manum ejus. unikl ruce jeho. - -

Bůh obraci pohany.
Celebráte eum fílii Israel, co- Slavte ho, synové Izraelovi, 
ram géntibus: * nam ipse dis- na očích všech pohanů;* vždyť 
pérsit nos inter illas. on sám do nich nás rozptýlil.
Osténdite illic magnitudinem Jeho velikost tam ukazujte, * 
ejus, * laudes dícite ejus co- chvály mu pějte před živými 
ram ómnibus vivéntibus. všemi.
Ipse enim est Dóminus noster On jest naším Pánem a Bo
et Deus, * ipse pater noster hem, * on jest otcem naším 
usque in aetérnum. na věky.

Tříbí svůj lid.
Flagéllat nos propter iniqui
tátes nostras; et iterum mise- 
rébitur et congregábit vos ex 
ómnibus géntibus, * inter 
quas estis dispérsi.
Si convérsi éritis ad eum ex 
toto corde et tota ánima ves
tra, * ut agátis coram eo sin- 
cére,
Tunc revertétur ad vos, * ne
que abscondet fáciem suam a 
vobis.
Et consideráte, quae factúrus 
sit vobis, * et celebráte eum 
ore pleno.
Et benedicite Dómino justo,

Trestá nás pro naše nepravo- 
ti; smilovav se shromáždí vás 
ze všech pohanů, * do nichž 
jste rozptýleni.

Obrátíte-li se k němu celým 
srdcem a celou svou duší, * 
byste před ním jednali upřím
ně,
Pak se k vám vrátí * a nebu
de skrývati tvář svou před 
vámi.
Uvažte, co vám chce udělati, 
* oslavte ho ústy plnými.

Dobrořečte spravedlivému
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* et laudes dícite regis saecu- Pánu, * chvály pějte Králi 
lórum. věků.
Ego in terra captivitátis meae Já ho oslavuji v zemi zajetí 
célebro eum, * et osténdo po- svého, * a moc a velikost jeho 
téntiamacmagnitúdinemejus ukazuji hříšnému lidu. 
genti peccatrici.

Napomenutí: Obraťte sel
Convertímini peccatóres, et Obraťte se, hříšníci, a íiňte 
fácite, quod justum est coram před ním spravedlnost; *snad 
eo; * fórsitan benévolus erit k vám pak bude dobrotivý a 
vobis et fáciet misericórdiam slituje se nad vámi. 
vobis.

Dozpěv.
Laudes dicam Dei mei et re
gis caeli, * et ánima mea ex
sultábit de magnitúdine ejus.

Ant. Exaltáte Regem saecu
lórum in opéribus vestris. 
Ant. Laudáte * nomen Dómi
ni, qui statis in domo Dómini.

Zazpívat chci chvály Boha 
svého a krále vysokých nebes; 
* plesat bude duše má z ne
smírné velikosti jeho.
Ant. Velebte věčného Krále 
svými skutky!
Ant. Vzdávejte chválu * jmé
nu Páně, kteří stojíte v domě 
Božím.

Žalm 134: Chvála Stvořiteli a Vykupiteli.
Myšlenka: Máme dvojí důvod k tomu, abychom Boha chválili: je našim 
Stvořitelem a Vykupitelem.
V žalmu: Vysvobození z Egypta je předobrazem našeho vykoupeni Kris
tem. I dnešní lidé se slepé klanějí modlám, jež nemají moci: penězům, 
slávě, požitkům, hmotě.

Předzpěv.
Laudáte nomen Domini; * Jménu Páně vzdávejte chvá- 
laudáte, servi Domini, lu, * slavte je, sluhové Páně,
Qui statis in domo Dómini, * kteří stojíte v domě Páně, * 
in átriis domus Dei nostri. na nádvořích domu Božího! 
Laudáte Dóminum, quia bo- Oslavujte Pána, neboť jest 
nus Dóminus; * psállite nómi- dobrý; * pějte jeho jménu 
ni ejus, quóniam suáve. sladkému!
Nam Jacob elégit sibi Dómi- Neboť Jakoba si vyvolil Pán, 
nus, * Israel inpecúliumsuum. * Izraele za svůj majetek. - - 

Veliký jest Bůh ve vesmíru.
Novi équidem hoc: magnus Vím dobře, že jest veliký Pán,
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est Dóminus, * et Dominátor 
noster prae ómnibus diis. 
Quaecúmque vult Dóminus, 
facit in caelo et in terra, * in 
mari et in ómnibus profúndis 
aquárum.
Addúcit nubes ab extrémo 
terrae, fulgúribus plúviam fa
cit, * promit ventum receptá- 
culis suis. - -

* že Vládce náš je nad bohy 
všemi,
že vše, čeho Pánu se zachce, 
na nebi udělá i na zemi, * i 
v moři a v hlubině kdejaké.

Od lemů země přivádí mraky, 
blesky sesílá, déšť, * a ze svých 
komor vypouští vítr. - -

Veliký Jest Bůh v déjinách svého národa.
Percússit primogénita Aegyp
ti, * hómines aeque ac pécora. 
Edidit signa et porténta in te, 
Aegypte, * in Pharaónem et 
in omnes servos ejus.

Percússit gentes multas * et 
occidit reges poténtes.
Sehon, regem Amorrhaeórum, 
et Og, regem Basan, * et om
nes reges Chánaan,
Et dedit terram eórum in pos
sessionem, * in possessionem 
Israel pópulo suo.
Dómine, nomen tuum in ae
térnum manet, * Dómine, me
moria tua in generatiónem et 
generatiónem.
Nam Dóminus tuétur popu
lum suum, * et servorum suo
rum miserétur. - -

Egypta prvně zrozené bil - * 
od člověka až po dobytek. 
Svá znamení poslal, zázraky 
své, egyptská země, ve středu 
tvém * na faraóna, na všecky 
sluhy jeho.
Zpobíjel národy velmi četné * 
a krále mocné pozabíjel: 
Sichona, krále Amori tů, a Oga, 
knížete Bašanu, * kdekterého 
krále kanaanského.
A zemi jejich dal do majetku,
* do majetku Izraelovi, lidu 
svému.
Jméno tvé, Pane, na věky trvá,
* tvá památka, Pane, od rodu 
do rodu.

Neboť Pán ostříhá národ svůj
* a nad sluhy svými se slito- 
vává. - -

Nekonečný u srovnáni s nicotou • bůžky.
Idóla géntium argéntum et Pohanské modly jsou jen 
aurum, * ópera mánuum hó- stříbro a zlato, * lidské ruky 
minum. výtvory.
Os habent, et non loquúntur; Ústa mají - nehovoří. * Oči
* óculos habent, et non vi- mají - nevidí.
dent;
Aures habent et non áudiunt; Úši mají a neslyší, * v jejich
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* et non est hálitus in ore eó- ústech dechu není.

Similes illis fiunt, qui fáciunt Ti, kdo je dělají, jsou jim rov- 
ea, * omnis qui confidit in ni, * každý, kdo na ně se spo- 
eis. - - léhá.

Dozpěv.
Domus Israěl, benedicite Dó
mino; * domus Aaron, bene
dicite Dómino.
Domus Levi, benedicite Dó
mino; * qui colitis Dóminum, 
benedicite Dómino. 
Benedíctus Dóminus ex Sion, 
* qui hábitat in Jerúsalem.

P. A. Ani. Laudáte nomen 
Dómini, qui statis in domo 
Dómini.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja.

Kapitulum.
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquávit. 
Abjiciamus ergo ópera tene
brárum, et induámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

Izraelův dome, oslavuj Pána,
* Aaronův dome, oslavuj Pá
na!
Leviův dome, oslavuj Pána!
* Ctitelé Páně, oslavujte Pá
na!
Na Sionu budiž oslaven Pán,
* který má sídlo v Jerusale
mě!
V roce. Ani. Jměnu Páně vzdá
vejte chválu, kteří stojíte v 
domě Božím.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

K Řím. 13,12. Noe pokročila, 
den pak se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnosti a oblec
me se v odění světla. Jako ve 
dne počestně choďme.

Hymnus. (Aurelius Prudentius † 405).
Myšlenka: Kohout, jenž ohlašuje den, připomíná básníkovi zmrtvých
vstalého Krista. Nás volá Spasitel k duchovnímu zmrtvýchvstání.

Aleš diéi núntius 
Lucem propinquam praécinit: 
Nos excitátor méntium 
Jam Christus ad vitam vocat.

Auférte, clamat, léctulos, 
Aegro sopóre désides: 
Castíque, recti, ac sóbrii 
Vigiláte, jam sum próximus.

Blíží se světlo, hlásí nám 
perutný posel jasných dní: 
a srdcí našich buditel 
Kristus nás volá k životu.

Svá lůžka, volá, odkliďte, 
těžkými spánky malátní, 
a čisti, svati, střízliví, 
buďte na stráži, přicházím.
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Jesum ciámus vócibus, 
Flentes, precántes, sóbrii: 
Inténta supplicátio 
Dormire cor mundum vetat.

Tu,Christe, somnum discute: 
Tu rumpe noctis vincula:
Tu solve peccátum vetus, 
Novúmque lumen ingere.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne sáeculum. 
Amen.
y. Repléti sumus mane mise
ricórdia tua. 1$. Exsultávimus 
et delectáti sumus.
Ad Bened. Ant. Eréxit nobis * 
Dóminus cornu salútis in do
mo David, servi sui.

Ježíše zpěvy volejme 
v pláči a v prosbách, střízliví: 
jen usilovné vzývání 
snu srdce čisté uchrání.

Ó Kriste, rozraz mraky snů, 
Ty rozlom pouta těžké tmy, 
Ty zbav nás hříchu starého 
a novou září prožehni.

Bud Bohu Otci chvála, čest 
i chvála Synu Jednomu 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.
y. Již za svítání zříme tvou 
slávu. íji. Radujeme se a ple
sáme v tobě.
K Bened. Ant. Vyzdvihl nám 
* Hospodin roh spásy v domě 
Davida, služebníka svého.

VSe ostatní v Řádu k chválám, (str. 27).

AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

Charakter těchto kajících chval udává zpěv krále Ezechláše. Obsahuje 
myfilenky kající 1 diky za milost obráceni. V tomto smyslu můžeme 
vykládati i Žalmy.
Tyto chvály se modlíme každé úterý v době adventní, předpostnl, postDÍ, 
a utrpěni 1 o všech vigiliích, mimo dobu velikonoční, když jsou hodinky 
ze dne. - Vše jako v Řádu k chválám, (str. 27), mimo:

Ant. Dele iniquitátem meam. Ant. Zahlaď mou nepravost.

Žalm 50: Kající modlitba.
Vyznáni viny.

Miserére mei, Deus, secúndum Bože, pro milost svou se nade 
misericórdiam tuam; * secún- mnou smiluj, * pro slitovnost 
dum multitúdinem miseratió- svoji vinu mou zahladí 
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
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Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnósco, * et peccátum me
um coram me est semper. 
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * 
et in peccáto concépit me ma
ter mea.
Ecce, sinceritáte cordis delec
taris, * et in praecórdiis sa
piéntiam me doces. - -

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom, * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe ničemné;
bys zj evil se slovem svým spra
vedlivý, * bezúhonný svým o 
mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotěsrd- 
ce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnoveni.
Aspérge me hyssópo, et mun
dábor: * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et lae
titiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, Deus,
* et spíritum firmum rénova 
in me.
Ne projéceris me a fácie tua,
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstúleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generoso con
firma me. - -

Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te converténtur.

Pokrop mne ysopem a budu 
čist, * umyj mne, a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mněnasloucha- 
ti dej: * ať poskočí kosti, jež 
jsi zdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých hří
chů * a všechny mé viny za- 
hlad. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase; * ušlechtilým duchem 
mne posiluj. - -
b věrnosti.
Cestě tvé ničemy učiti budu, 
* by hnšni k tobě se obrátili.

Díky a příslib věrnosti.
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Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsúltet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delec- 
táris; * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus: * cor contri
tum ethumiliátum, Deus, non 
despicies. - -

Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Bože, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným, ne
pohrdáš. - -

DozpSv.
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblationes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super al
táre tuum vitulos.
Ant. Dele inquitátem meam, 
Dómine, secúndum multitú- 
dinem miseratiónum tuárum. 
Ant. Discérne causam meam.

Pane, pro milost svou se Sió
nem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, dary 
a celopaly, * pak býky na ol
tář tvůj přinesou.

Ant. Zahlaď mou nepravost, 
Bože, pro slitovnost svoji.

Ant. Bij se za mne.

Žalm 42: Pouť ke svatostánku.
Myšlenka: Žalm vede naše duše z nížin hříšnosti vzhůru k mystické 
Kalvarii. Prosba a touha po svatostánku.
Jus redde mihi, Deus et age Zjednej mi právo a za mne se 
causam meam advérsus gen- bij s Iidem nesvatým! * Před 
tem non sanctam, * ab hómi- mužem podvodu, zloby, po
ne dolóso et iniquo líbera me. skytni mi ochranu!
Quia tu es, Deus, fortitúdo Tys přece, Bože, má síla. * 
mea: * quare me repulisti? Proč jen mne odmítáš? Proč 
quare tristis incédo, ab inimí- musím smutný se toulati, ne
co oppréssus? přítelem sužován?
Emitte lucem tuam et fideli- Světlo své pošli a věrnost svou:
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tátem tuam: ipsae me ducant,
* addúcant me in montem 
sanctum tuum et in taberná
cula tua.
E t introibo ad altáre Dei, * 
ad Deum laetitiae et exsulta
tionis meae,
E t laudábo te cum cithara, *
Deus, Deus meus!
Quare deprimeris, ánima mea,
* et tumultuáris in me?
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum.

Ant. Discérne causam meam,
Deus, de gente non sancta.
Ant. Deus misereátur.

Ž a lm  66: Píseň o požehnáni.
Myšlenka: V žalmu prosíme o otcovské požehnání Boží pro nadcházejíc 
den.

Kéž poznáme Bohat
Deus misereátur nostri, et be- Slituj se, Bože, požehnej nám; 
nedícat nobis ;*serénumpráe- * dej, by nám zasvitl obličej 
beat nobis vultum suum, tvůj,
Ut cognoscant in terra viam by na zemi poznali cestu tvo-
ejus, * in ómnibus géntibus ji * a tvoji spásu u národů 
salútem ejus. všech!
Célebrent te populi, Deus, * Ať chválu ti vzdávají národo- 
célebrent te pópuli omnes. - - vé, Bože, * ať chválu ti vzdá

vají národové všichni! - -
Nechť se všichni raduji I

Laeténtur et exsúltent natió- Nechť zajásají kmenové a ma
nes, quod regis pópulos cum jí radost, že dle práva náro- 
aequitáte, * et natiónes in ter- dům vládneš * a kmeny že ří- 
ra gubérnas. díš na této zemi.
Célebrent te pópuli, Deus, * Ať chválu ti vzdávají národo- 
célebrent te pópuli omnes. - - vé, Bože, * ať chválu ti vzdá

vají národové všichni! - -

ty ať vedou mne, * by k svaté 
hoře mne zavedly, k tvému 
obydlí,

bych k oltáři Božímu přistou
pil, * k Bohu radosti mé já
savé;
na citeře abych tě oslavil, * 
Bože, Bože můj!
Proč jsi tak zlomeno, srdce 
mé, * proč ve mně zmítáš se? 
Na Boha spoléhej, smím zase 
chválu mu vzdát, * obličeje 
mého spáse, Hospodinu své
mu.
Ant. Bij se za mne, Bože, s li
dem nesvatým.
Ant. Požehnání, Bože.
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Terra dedit fructum suum: * Země vydala úrodu svoji, * 
benedíxit nobis Deus, Deus požehnal nám Bůh, Bůh náš! 
noster.

Kéž nám Bůh žehná.
Benedícat nobis Deus, * et tí- Kéž nám Bůh dá své požeh- 
meant eum omnes fines ter- nání! * Kéž ho uctívají země 
rae! lemy!
Ant. Deus misereátur nostri, Ant. Požehnání, Bože, nám 
et benedicat nobis. milostivě dej.
Ant. Corripies me, Dómine. Ant. Trestáš-li mne, Pane.

Zpěv Ezechiáše (Iz. 38, 1 0 ). Dik za milost obrácení.
Myšlenka: Píseň téžce nemocného krále Ezechiáše má dva díly:
1. líčeni nemoci, 2. diky za uzdraveni.
Pro nás je kající modlitbou. Naši nemoci je nemoc duše, hřích, od néhož 
nás Bůh chraň! Dik za uzdravení je dikem za milost obrácení na cestu 
dokonalosti.

Nemoc jest hřích.
Ego dixi: In dimidio diérum Řekl jsem: Vprostřed života 
meórum vadam ad portas ín- svého mám zemříti? U bran 
feri * frustrátus residuo annó- věčnosti * postrádat zbytku 
rum meórum. svých let?
Dixi: Non jam vidébo Dómi- Řekl jsem: Nemám zřít Pána 
num in terra vivéntium; *non v zemi živých? * Což již ne- 
jam conspiciam hóminem in- uvidím člověka mezi obyva- 
ter habitatores terrae. teli země?
Habitátio mea dissolvétur, * Schránka má se rozpadá * a 
et auferétur a me ut tento- stěhuje se stan pastýřů, 
rium pastórum.
Convólvo sicut textor vitam Život jak tkadlec navíjím; od 
meam; a filo me abscindit: * osnovy mne odřezává. * Ve 
die noctúque crúcias me. dne v noci mne trýzníš. 
Vociferor usque ad mane; sú Křičím až do rána. Jak lev mi 
cut leo confringit ómnia ossa drtí všechny mé kosti. * Ve 
mea: * die noctúque crúcias dne v noci mne trýzníš, 
me.
Ut hirúndo, sic pípio, * gemo Jak mládě vlaštovky pípám, 
ut colúmba. * jak holubice sténám.
Deficiunt óculi mei suspicién- Zemdlévají oči mé stálým 
tes in altum: * Dómine, vim vzhlížením k nebi: * Pane, 
pátior, adésto mihi. - - převelice trpím, stůj při mně!
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Uzdravení
Quid loquar? Nam ipse dixit 
mihi et ipse fecitl complébo 
omnes annos meos, * superá- 
ta amaritúdine ánimae meae. 
Quos tuétur Dóminus, illi vi
vunt, et inter eos complébitur 
vita spíritus mei: * sanum me 
fecísti et servásti vivum! 
Ecce, in salútem mutávit mi
hi amaritúdinem meam: tu 
enim servásti ánimam meam 
a fóvea intéritus; * nam post 
te projecisti ómnia peccáta 
mea.
Profécto non inférnus céle- 
brat te, neque mors te laudat; 
* non sperant, qui descéndunt 
in foveam, fidelitátem tuam. 
Vivens, vivens célebrat te, ut 
ego hódie: * pater filiis notam 
facit fidelitátem tuam. 
Dóminus servat me: ideo psal
mos meos cantábimus * óm
nibus diébus vitae nostrae in 
domo Dómini.
Ant. Corripies me, Dómine, et 
vivificábis me.
Ant. Laudáte.

vykoupeni.
Co říci? Sám mi odpověděl, 
sám to učinil! Všechna svá lé
ta dovrším, * když jsem zví
tězil nad hořkostí duše své. 
Ti, které Pán chrání, žijí a me
zi nimi naplněn bude život du
še mé: * uzdravils mne a ži
vým zachovali 
Hle, ve zdraví mění se hoř
kost má přehořká; tys to, jenž 
vytrhl duši mou z propasti 
zhouby; * za sebe zahodils hří
chy mé veškeré.

Věru - podsvětí tě neslaví, 
smrt též tě nechválí, * a ti, 
kdo v hrob sstupují, ve věr
nost tvou nedoufají.
Živý, živý, ten tě slaví, jako 
i já dnes; * otec synům o věr
nosti tvé vypráví.
Pán mne zachovává: proto 
písně mé zpívat mu budeme * 
po všechny dny života svého 
v domě Páně.
Ant. Trestáš-li mne, Pane, 
opět mne obživl 
Ant. Chvalte.

Žalm 134: Chvály Stvořiteli a Vykupiteli.
Myšlenka: Máme dvojí důvod k tomu, abychom Boha chválili: je naším 
Stvořitelem a Vykupitelem.
V žalmu: Vysvobozeni z Egypta je předobrazem našeho vykoupeni 
Kristem. I dnešni lidé se slepe klaněji modlám, jež nemají moci: peně
zům, slávě, hmotě.

Předzpěv.
LaudátenomenDómini;*lau- Jménu Páně vzdávejte chvá- 
dáte, servi Domini, lu, * slavte je, sluhové Páně,
Qui statis in domo Dómini, * kteří stojíte v domě Páně, * 
in átriis domus Dei nostri. na nádvořích domu Božího!
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Laudáte Dóminum, quia bo- Oslavujte Pána, neboť jest 
nus Dóminus; * psállite nó- dobrý; * pějte jeho jménu 
mini ejus, quóniam suáve. sladkému!
Nam Jacob elégit sibi Dómi- Neboť Jakoba si vyvolil Pán, 
nus, * Israel in pecúlium su- * Izraele za svůj majetek. - - 
um. - -

Veliký jest Bůh ve vesmíru.
Novi équidem hoc: magnus Vím dobře, že jest veliký Pán, 
est Dóminus, * et Dominátor * že Vládce náš je nad bohy 
noster prae omnibus diis. všemi,
Quaecúmque vult Dóminus, že vše, ěeho se Pánu zachce, 
facit in caelo et in terra, * in na nebi udělá i na zemi, * i 
mari et in ómnibus profúndis v moři a v hlubině kdejaké, 
aquárum.
Addúcit nubes ab extrémo ter- Od lemů země přivádí mraky, 
rae, fulgúribus plúviam facit, blesky sesílá, déšť, * a ze svých 
* promit ventum receptáculis komor vypouští vítr. - - 
suis. - -

Veliký jest Bůh v déjinách svého národe.
Percússit primogénita Aegýp- 
ti, * hómines aeque ac pécora. 
Edidit signa et porténta in te, 
Aegýpte, * in Pharaónem et 
in omnes servos ejus.

Percússit gentes multas, * et 
occidit reges poténtes:
Sehon, regem Amorrhaeórum, 
et Og, regem Basan, * et om
nes reges Chánaan.
Et dedit terram eórum in pos
sessionem, * in possessionem 
Israel, pópulo suo.
Dómine, nomen tuum in ae
térnum manet, * Dómine, me
moria tua in generatiónem et 
generatiónem.
Nam Dóminus tuétur popu
lum suum, * et servorum suo
rum miserétur, - -

Egypta prvně zrozené bil - * 
od člověka až po dobytek. 
Svá znamení poslal, zázraky 
své, egyptská země, ve středu 
tvém, * na faraóna, na vše
cky sluhy jeho.
Zpobíjel národy velmi četné * 
a krále mocné pozabíjel: 
Sichona, krále Amoritů a Oga, 
knížete Bašanu, * kdekterého 
krále kanaanského.
A zemi jejich dal do majetku,
* do majetku Izraelovi, lidu 
svému.
Jméno tvé, Pane, na věky 
trvá, * tvá památka, Pane, 
od rodu do rodu.

Neboť Pán ostříhá národ svůj
* a nad sluhy svými se slito- 
vává, - -
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Nekonečný u srovnáni 8 nicotou - bůžky.
Idóla géntium argéntum et au
rum, * ópera mánuum hómi
num.
Os habent, et non loquúntur;
* óculos habent et non vident: 
Aures habent et non áudiunt;
* et non est halitus in ore eó-

Pohanské modlyjsou jenstříb- 
ro a zlato, * lidské ruky vý
tvory.
Ústa mají - nehovoří. * Oči 
mají - nevidí.
Uši mají a neslyší, * v jejich 
ústech dechu není.

rum.
Similes illis fiunt, qui fáciunt 
ea, * omnis qui confidit in 
eis. - -

Ti, kdo je dělají, jsou jim rov
ni, * každý, kdo na ně se spo
léhá. - -

Dozpšv.
Domus Israel, benedicite Do
mino; * domus Aaron, bene
dicite Domino.
Domus Levi, benedicite Do
mino; * qui cólitis Dóminum, 
benedicite Dómino. 
Benedictus Dóminus ex Sion, 
* qui hábitat in Jerúsalem. 
Ant. Laudáte Dóminum, quia 
benignus est, et in servis suis 
deprecábitur.

Izraelúv dome, oslavuj Pána,
* Aaronův dome, oslavuj Pá
na I
Leviův dome, oslavuj Pánal
* Ctitelé Páně, oslavujte Pá
na!
Na Sionu budiž oslaven Pán,
* který má sídlo v Jerusalemě! 
Ant. Chvalte Pána - je milo
stivý, a slitovává se nad svý
mi sluhy.

Kapltulum, hymnus, verš a antifonu k Benedíctus bereme z chval I. 
Vše ostatní v Rádu k chválám, (str. 27).

AD PRIMAM - PRVNÍ

Pater noster, Ave, Credo, 
y . Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Alleluja vel Laus tibi.

Hymnus.
Jam lúcis orto sídere.

Řiď mne pane/

Otče náš, Zdrávas, Věřím, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Již vzešla jasná denice.
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První nás vyzbrojuje pro boje dne:
Žalm 24 jest v t o u c í  modlitbou: u vědomi své slabosti prosí básník o po
moc a vedeni Boži, aby všemi nebezpečími, pokušeními a pracemi dne 
prošel zdráv a s čistým štítem.
Žalm Je oblíbenou adventní písní.
P. A. Ant. Deus meus. V roce. Ant. Bože můj.
T. P. Ant. Alleluja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 24a: Otcovsky mne ved, Pane! Abecední píseň.
Předzpěv.

Ad te attóllo ánimam meam, * 
Dómine, Deus meus.
In te confído: ne confúndar!
* ne exsúltent de me inimíci 
meil
Etenim univérsi, qui sperant 
in te, non confundéntur; * 
Confundántur, qui fidem té- 
mere frangunt.

Prosba o vedení £
Vias tuas, Dómine, osténde 
mihi * et sémitas tuas édoce 
me.
Dirige me in veritate tua et 
doce me, quia tu es Deus sal
vátor meus: * et in te spero 
semper.
Reminíscere miseratiónum tu
árum, Dómine, * et misericor- 
diárum tuárum, quae a sáecu- 
lo sunt.
Peccáta juventútis meae et 
delicta mea ne memíneris; se
cúndum misericórdiam tuam 
meménto mei tu, * propter 
bonitátem tuam, Dómine.

Žalm 24b.
Bonus et rectus est Dóminus:
* proptérea peccatóres édocet 
viam.

K tobě pozdvihuji duši svoji, 
* Pane, Bože můj.
Na tebe se spoléhám: kéž za
hanben nejsem, * kéž nade 
mnou nepřátelé nejásají! 
Kdokoliv doufá v tebe, nedo
jde hanby. * Do hanby pad
ne, kdo lehkovážně věrnost 
poruší.
odpuštěni hříchů.
Ukaž mi, Pane, cesty tvé, * 
uě mne kráěeti po stezkách 
tvých!
Dej, bych směl choditi v tvé 
pravdivosti, uč mne; jsi přece 
spásy mé Bůh! * A já vždy
cky důvěřuji tobě. - 
Rozpomeň se, Pane, na svá 
slitování, * a na slitovnou lás
ku svou, jež od věků trvá.

Na hříchy, na viny mladosti 
mé nevzpomínej! Pro milosr
denství a dobrotu svou, * Pa
ne, pamatuj na mne.

Dobrý jest Pán a dokonalý 
velmi, * a proto hříšníky ces
tě své učí.
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Dirigit húmiles in justítia, * 
docet húmiles viam suam.

Omnes sémitae Dómini grátia 
et fidélitas * iis qui obsérvant 
foedus ac praecépta ejus. 
Propter nomen tuum, Dómi
ne, * dimittes peccátum me
um; grande est enim.

Důvěra a prosba <
Quis est vir, qui timet Dómi
num, * docet eum, quam viam 
éligat.
In bonis morábitur ipse, * et 
semen ejus possidébit terram.

Familiáris est Dóminus timén
tibus eum, * et foedus suum 
maniféstat eis.

Žalm 24c.
Oculi mei semper ad Dómi
num, * quia ipse éruet de lá
queo pedes meos.
Réspice in me et miserére mei, 
* nam solus et miser sum ego.

Alleva angústias cordis mei, * 
et de anxietátibus meis érue 
me.
Vide misériam meam et labó
rem meum, * et dimítte uni- 
vérsa delicta mea.
Réspice inimícos meos: sunt 
enim multi, * et ódio violénto 
odérunt me.
Custódi ánimam meam et éri- 
pe me, * ne confundar quod 
confúgi ad te.
Innocéntia et probitas me tue-

Chucfasům dopřává choditi v 
právu * a ubohé o stezce své 
poučuje.
Milost a věrnost - to veškeré 
cesty Páně * pro ty, kteří věr
ně plní smlouvu apříkazy j eho. 
Nuže, Pane, pro jméno svoje 
* odpusť mi vinu; je převeli
ká.
pomoc v utrpení.
Kdo člověk ten, jenž se obává 
Pána? * Učí ho cestě, již si 
zvoliti má.
Jeho duše si pohoví v blaho
bytu, * jeho potomstvo podě
dí zemi.
Těch přítel je Hospodin, kdož 
se ho bojí, * těm smlouvu svou 
zjevuje, kteří ho ctí.

Na Pána jsou upřeny oči mé 
stále: * ze sítě nohy mé vy
prošťuje.
Shlédni na mne a se mnou se 
slituj, * neboť jsem sám a sám 
a přeubohý.
Dej, bych se zotavil z úzkostí 
srdce, * z trapných mých sta
rostí vysvobod mne!
Viz moji bídu a moji nesnáz * 
a čím jsem se provinil, všecko 
mi odpusť!
Jen pohlédni, jak mnoho je 
nepřátel mých, * s jak prud
kou záští mnou pohrdají. 
Život můj v ochranu vezmi, 
vysvobod mne, * ať nejsem 
zahanben, že v tebe doufám! 
Ať mne zachrání poctivá ne-



Ú terý k třetí 235

ántur, * quóniam spero in te, vinnost má, * vždyť v tebe 
Dómine. jen, Pane, důvěru mám!

Dozpfv.
Líbera, Deus, Israěl * ex óm- Vysvoboď, Bože, Izraele * ze 
nibus angústiis ejus. strastí jeho všech!
Modlili-U jsme se kající chvály, připojíme nyní žalm 65: Cantáte Dómino 
cánticum novum, (str. 217).
P. A. Ant. Deus meus, in te V roce. Ant. Bože můj, na te- 
confído, non erubéscam. be spoléhám, kéž nejsem za

hanbeni
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doblvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelůja. luja, aleluja.
VSe ostatol v Řádu k první, (str. 37).

AD TERTIAM - TŘETÍ

Ježíšova ranní modlitba.

Pater noster et Ave María. 
Uf. Deus, in adjutorium. 
Gloria Patři.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus. A nyní, Duchu přesvatý.
Žalm 36, který vyplňuje celou tuto hodinku, je z vátSi íástl děkovnou 
pisni. Pčvec radostně přináší Bohu v obět svou vůli.
Podle listu k žid. (10, 4) je tento žalm ranni modlitbou Ježíše Krista. 
Církev ji o Velkém pátku člni jeho modlitbou obětní: Spasitel se Otci 
sám obětuje za lidstvo - oběti krvavých, darů, ani oběti zápalných Bůh 
nechce. (Žid. 10, 5.)
Z jesliček i s kříže hlásá Kristus, že jeho celý život je plněním vůle Bolí. 
I  nám má být vyplněni vůle Bolí o nás obsahem celého livota.
P. A. Ant. Respéxit me. V roce. Ant. Shlédl na mne. 
T. P. Ant. Allelúja. V dobé velik. Ant. Aleluja.

Žalm 39a: Poslušnost lepší než obět.
Předzpšv.

Sperávi, sperávi in Domino, Pevně jsem na Pána spoléhal,
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et inclinávit se ad me, * et ex
audívit clamórem meum.
E t extráxit me de fossa inté- 
ritus, de luto caeni, et statuit 
super petram pedes meos, * 
firmávit gressus meos.
Et posuit in ore meo canti
cum novum, * carmen Deo 
nostro.
Vidébunt multi, et verebún- 
tur, * et sperábunt in Dómino.

on ke mné se sklonil. * Vysly
šel můj křik.
Z jámy zhoubné mne vytáhl, 
z bahna blátivého, na skálu 
nohy mé postavil, * upevnil 
mé kroky.
A v ústa má nový dal chvalo
zpěv, * píseň našemu Bohu.

Mnozí s úctou to uvidí * a na 
Pána se spolehnou. - -

Boži dobrodiní.
Beátus vir, qui pósuit in Do
mino spem suam, * nec sectá- 
tur idolorum cultóres et decli- 
nántes ad falsa.
Multa fecísti tu, Dómine, De
us meus, mirabília tua, * et 
consiliis erga nos nemo est sí
milis tibi.
Si ea volúerim narráre et élo- 
qui, * plura sunt, quam quae 
numerári possint. - -

Jim odpo>
Sacrifícium et oblationem no
luísti, * sed aures aperuísti 
mihi.
Holocaustum et victimam pro 
peccáto non postulásti: * tunc 
dixi: „Ecce vénio; in volúmi- 
ne libri scriptum est de me: 
Fácere voluntátem tuam, De
us meus, me deléctat, * et lex 
tua est in praecordiis meis.“

Zdar muži, jenž svou důvěru 
na Pána položil, * jenž se ne- 
spolčil s modláři a se lži otro
ky.
Pane, náš Bože, přečetné di
vy jsi vykonal, * nikdo není 
ti podoben, pokud jde o úmys
ly s námi.
Kdybych je hlásat chtěl, vy
pravovat o nich, * je více jich, 
nežli spočítati možno. - - 
dající dik.
Tys nepřál si obětí krvavých 
ani nekrvavých, * ale uši do
kořán pro mne jsi otevřel. 
Nežádal jsi oběti zápalné, ni 
oběti za hříchy: * Tu řekl 
jsem: „Ejhle, jdu! Ve svitku 
jest o mně psáno:
Rozkoš mi dělá konati tvou 
vůli, můj Bože, * a zákon tvůj 
hlubokospočívá vnitru mém.“

Žalm 39b.
Annuntiávi justítiam in coetu Tvou spravedlnost sdělil jsem 
magno; * ecce lábia mea non ve shromáždění velkém. * 
cohibui; Dómine, tu nosti. Ústa svá nikdy již nezavřu.

Pane, ty to víš.
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Justítiam tuam non abscóndi Neskryl jsem tvou spravedl- 
in corde meo; *fidelitátem tu- nost uvnitř, v srdci svém, * 
am et auxílium tuum narrávi. věrnost tvou i pomoc tvoji

hlasitě jsem hlásal.
Non occultavi grátiam tuam, Nezatajil jsem milosti tvé, * 
* et fidelitátem tuam coétui věrnosti velkému sboru. - -

Stesk v nové bídě.
magno. - -

Tu, Dómine, ne prohibúeris 
miserationes tuas a me; * grá- 
tia tua et fidélitas tua semper 
me consérvent.
Nam circumdedérunt me ma
la, quorum non est númerus, 
* comprehendérunt me culpae 
meae, ut non possim vidére. 
Plures sunt quam capilli cá
pitis mei, * et ánimus meus 
me defécit.

Pane, ty mi neodepřeš slito
vání svého, * stálou budou mi 
ochranou pravda tvá a mi
losti
Mne vůkol útrapy tísní, spo
čítat je nelze. * Viny moje 
mne dostihly - nemohu jich 
neviděti;
jest víc jich jak vlasů na hla
vě mé, * má odvaha mně mizí.

Žalm 39c.
Prosba o ochranu a pomoc.

Pláceat tibi, Dómine, ut eri
pias me; * Dómine, ad adju- 
vándum me festína. 
Confundántur et erubéscant 
omnes, * qui quaerunt vitam 
meam, ut áuferant eam. 
Cedant retrórsum et pudóre 
afflciántur, * qui delectántur 
malis meis.
Obstupéscant confusione o- 
pérti, * qui dicunt mihi: Eu
ge, euge!
Exsúltent et laeténtur in te 
omnes qui quaerunt te, * et 
dicant semper: „Magnificétur 
Dóminus“, qui desiderant au
xílium tuum.
Ego autem miser sum et pau-

Laskavě, Pane, mne vysvo- 
bod, * na pomoc, Pane, mi 
pospěš I
Ať padnou do hanby, ať za- 
rdí se, * kteří pasou po tom, 
by život mi vzali.
Ať odtáhnou, studem jsou za
chváceni, * kdož se z nehod 
mých těšil
Ať ztmou, hanbou pokrytí, * 
kdož mi říkají: Dobře, dobře.

Ať vesměs se veselí, radují, 
kdož hledají tebe, * ať říkají 
stále: „Veleben bud Pán,“ 
kdož po tvé spáse toužil

Já však jsenťbědný a ubohý,
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per; * sed Dóminus sollicitus 
est mei.
Adjútor meus et liberátor me
us es tu; * Deus meus, ne tar- 
dáveris.
P. A. Ant. Respéxit me, et ex
audívit deprecatiónem meam 
Dóminus.
T. P. Ant. AUelúja, allelúja, 
allelúja.
Vše ostatní v Řádu, (str. 47).

* ale Pán se o mne stará.

Ty jsi můj pomocník, zachrán
ce můjl * Neotálej, můj Božel

V roce. Ant. Hospodin na mne 
shlédl a vyslyšel mou prosbu.

V době velik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

Tělo uchovej zdravé - duěi dej evUj mír!

To jsou základní myšlenky této hodinky. Ž. 40 jest modlitba za odvrá
ceni pokušeni v nemoci, z. 41 je stesk duše po domové - po 'pravém 
míru s Bohem.
Pater noster et Ave María, 
y . Deus, in adjutorium.
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Rector potens, verax Deus.
P. A. Ant. Suscepisti me, Dó
mine.
T. P. Ant. AUelúja.

Žalm 40: V nemoci.
Myšlenka: Tělesné nemoci bývají Často pokušeními pro duši. Zlý ne
přítel zdvojnásobuje totiž často právě v nemoci svá pokušení, aby Člo
věka svedl k netrpělivosti, malomyslnosti, zoufalství.
Náš Žalm je modlitbou nemocného, obklopeného pokryteckými nepřátelí. 
My v něm prosíme o silu • pro sebe i bližní - k přemožení podobných 
pokušení.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.

Svět řídí mocně pravdy Bůh.
V roce. Ant. Pomáháš mi, Pa
ne.
V době velik. Ant. Aleluja.

Blahoslavení milosrdní.
Beátus qui cógitat de egéno Blažen, kdo dobře s ubohým
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et páupere: * die malo salvá
bit eum Dóminus.
Dóminus custódiet eum, et vi
vum servábit eum, et beátum 
fáciet eum in terra, * nec tra
det eum voluntáti inimicórum 
ejus.
Dóminus opem feret illi in lec
to dolóris: * totam infirmita
tem ejus áuferet in morbo ejus.

smýšlí - * Pán ho zachrání v 
neštěstí dnil
Pán ho ochrání, zachová mu 
život; učiní ho šťastným na ze
mi, * a nedá ho nepřátelům 
na pospas.

Pán ho napřímí na loži bole
sti * a slabost z nemoci od ně
ho odejme. - -

Stížnost na bezcitnost bližních.
Ego dico: Dómine, miserére Říkám: Smiluj se nade mnou, 
mei; * sana me, quia peccávi Pane, * a uzdrav mne, proti 
tibi. tobě jsem zhřešili
Inimíci mei malum de me di- Zle o mně mluví nepřátelé mo- 
cunt: * „Quando moriétur et ji: * „Kdy zemře, kdy zmizí 
peribit nomen ejus?“ jméno jeho?“
Et qui venit, u t invisat, 16- Lest mluví, kdo přijde na ná- 
quitur inánia; * cor ejus iní- vštěvu, * sbírá si zlobu - a vy- 
qua colligit sibi, foras agrés- šed, pomlouvá, 
sus elóquitur.

Zlé skutky nepřátel.
Simul contra mesusúrrantom- Kdejaký nenávistník na mne 
nes, qui me odérunt; * cógi- šeptá, * co pro mne špatné je, 
tant contra me, quae šunt mi- vymýšlí na mne: 
hi mala:
„Pestis maligna immissa est „Byl na něj poslán zkázonos- 
ei“ * et „qui decúbuit, non ný mor“ * a „ulehl a již ne- 
ámplius resúrget.“ povstane.“
Etiam amícus meus, cui fisus I přítel můj, v nějž jsem dů- 
sum, * qui panem meum co- věruměl,*jenžjedlmůjchléb, 
médit, contra me calcáneum patu na mne zdvíhá. - - 
movit. - -

Prosba o uzdravení.
Tu autem, Dómine, miserére Pane, slituj se nade mnou a 
mei, et érige me, * ut retrí- napřim mne,* abych jim spla- 
buam eis. titi mohl.
Inde cognoscam te favére mi- Podle toho poznám, že rád 
hi, * quod non exsultábit de mne máš, * když tyran můj 
me inimícus meus. nade mnou nezajásá.
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Me autem incólumem susten- Mne pak zachováš bez úhony 
tábis, * et pones me in con- * a dáš, bych vždy trval před 
spéctu tuo in aetérnum. - - tebou. - -

Dozpěv.
Benedíctus Dóminus, Deus Chválen bud Hospodin, Izra- 
Israél, * a sáeculo in sáecu- elův Bůh, * od Časů věčných 
lum. Fiat, fiat. do časů věčnýchl Staň se,

staň se!

Žalm 41a: Stesk po Bohu.
Myšlenka: Báseň je drahokam biblické poesie. LÍCI touhu židů v exilu 
po vlasti a po chrámu.
Pro hřích stala se nám země exilem a toužíme po nebeské vlasti.
Též: hříšná duše touž! po pravém míru, po spočinutí v Bohu.

Stesk po stánku Božím.
Quemádmodum desiderat cer
va rivos aquárum, * ita desi
derat ánima mea te, Deus. 
Sitit ánima mea Deum, De
um vivum: * quando véniam 
et vidébo fáciem Dei?
Factae sunt mihi lácrimae 
meae panis die ac nocte, * 
dum dicunt mihi quotidie: 
„Ubi est Deus tuus?“
Illud recórdor et effúndo áni- 
mum meum intra me: quomo
do incésserim in turba, * prae- 
césserim eos ad domum Dei, 
Inter voces exsultationis et 
laudis, * in coetu festivo. 
Quare deprimeris, ánima mea, 
* et tumultuáris in me? 
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum.

Jak prahne laň po bystřinách 
vod, * tak touží duše má po 
tobě, Bože.
Po Bohu žízním, po Bohu ži
vém. * Kdy přijdu a uvidím 
Boží tvář?
Mé slzy mi chlebem jsou za 
dne i za noci. * Co den na mne 
hovoří: „Kde jest tvůj Bůh?“

Na to myslím a tobě duši svou 
vylévám: jak s zástupem krá- 
ěel jsem * a vodil jej k domu 
Božímu,
se zpěvem chvály a radosti * 
v zástupu slavnostním.
Proě jsi zkrušena, duše moje, 
* a proě se ve mně zmítáš? 
Na Boha se spoléhej: smím 
zase ho chválit, * spásu svou, 
svého Boha.

Žalm 41b.
V utrpení.

In me ipso ánima mea deprí- Duše má ve mně je zkrušena; 
mitur: * ideo recórdor tui ex * na tebe vzpomínám z jordán-
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terra Jordánis et Hermon, ex 
monte Misar.
Gurges gurgitem voeat cum 
fragore cataractárum tuárum:
* omnes fluctus et undae tuae 
super me transiérunt.
Per diem largiátur Dóminus 
grátiam suam, * et nocte ca
nam ei, laudábo Deum vitae 
meae.
Dico Deo: Petra mea, cur ob
livisceris mei? * Quare tristis 
incédo, ab inimico oppréssus?

Ossa mea franguntur, dum in- 
súltant mihi adversárii mei, * 
dum dicunt mihi quotidie: 
„Ubi est Deus tuus?“
Quare deprimeris, ánima mea,
* et tumultuáris in me?
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum.
P. A. Ant. Suscepisti me, Dó
mine: et confirmásti me in 
conspéctu tuo.
T. P. Ani. Allelúja, allelúja, 
alleluja.
Vše ostatní v Rádu k šesté (str. 52)

ských krajů a hermonských, 
od hory Misaru.
Vlna na vlnu volá za vodstev 
tvých hukotu, * příboj tvůj, 
všecek proud valí se přese 
mne.
Za dne Pán milost svou sesí
lá, * za noci zpívám mu, Bo
ha života svého chválím.

Promlouvám k Bohu: Skálo 
má, proč na mne zapomínáš?
* Proč smuten vleku se, ne
přítelem sužován?
Kosti mé lámou se za smíchu 
mých protivníků, * když den 
co den ptají se: „Kdepak je 

'tvůj Bůh?“
Proč jsi zkrušena, duše moje,
* proč se ve mně zmítáš?
Na Boha se spoléhej, smím za
se ho chválit, * spásu svou, 
svého Boha!
V roce. Ant. Pomáháš mi, Pa
ne, a dáváš, bych vždy trval 
před tebou.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD NONAM - DEVÁTÁ

Pater noster et Ave Maria. 
f .  Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

V těžké duchovní bídě.

Otče náš o Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Sláva Otci nebo Chvála tobě.
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Hymnus.
Rerum, Deus, tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.
Náš žalm byl výkřikem o pomoc ve veliké bídě židovského národa, snad 
v exilu. Vzpomínka na divy Boží v minulých dobách a vědomí věrnosti 
Zákonu daly jim odvahu k úpěnlivé prosbě.
Křestan, který se modli tento žalm, buď nachází ve vlastní duši bídu, 
již tam zplodil hřích - nebo propůjčuje rty své Církvi k vroucí prosbě za 
odvrácení velkých duchovních běd od mnoha jejích dítek.
Vysvobozeni z Egypta značí vykoupení lidstva Kristem. Exil je ponížení 
duše a Církve hříchem. Motiv věrnosti Zákonu jest buď pevné předse
vzetí modlícího se, nebo zásluhy Krista a svatých, darované Církvi. 
Afektů ze žalmů lze spasitelně využít.
P. A. Ant. Salvásti nos. V roce. Ant. Vysvobodils nás. 
T. P. Ant. Alleluja. V doběvelik. Ant.: Aleluja.

žalm 43a: Ve velké bídě.
Kdysi.

Deus, aúribus nostris audívi
mus, * patres nostri narravé- 
runt nobis:
Opus quod operátus es diébus 
eórum, * diébus antiquis.
Tu, manu tua, géntibus ex- 
púlsis, plantasti eos; * attritis 
nationibus, dilatásti eos. 
Neque enim gládio suo occu- 
pavérunt terram, * nec brá- 
chium eórum salvavit eos,
Sed déxtera tua et brácchium 
tuum * et serénitas vultus tui, 
quóniam dilexísti eos. -

Důvěra
Tu es rex meus, Deus meus, * 
qui tribuisti victóriam Jacob.

Per te adversarios nostros re- 
púlimus, * et in nómine tuo 
calcavimus insurgéntes in nos. 
Neque enim in arcu meo con
físus sum, * nec gladius meus 
salvávit me.
Sed tu salvásti nos ab adver-

Bože, na svoje jsme slyšeli uši:
* otcové naši nám vypravo
vali
o díle, jež udělals za jejich 
dob, * za pradávných časů. 
Tys je zasadil, národy zahnav 
rukou svou, * kmeny jsi roz
šířil, rozdrtiv je.
Mečem svým se území ne
zmocnili, * jejich rámě jim ví
tězství nedobylo, 
nýbrž tvá pravice a tvoje rá
mě, * tvůj laskavý pohled, ne
boť je máš rád. -

v Boha.
Tys můj král, tys můj Bůh, * 
jenž dopřál, by zvítězil Ja
kob.
Jen tebou zaháníme nepřáte
le své, * tvým jménem jen 
šlapeme odpůrce své. 
Nemohu věřiti lučišti svému,
* můj meč mi ke spáse nepo
může.
Ty dals nám vítězství nad ne-
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sáriis nostris, * et eos, qui odé- přáteli, * zahanbils ty, kteří 
runt nos, confudisti. nás nenávidějí.
InDeogloriabámuromnitém- Den co den jsme tebe oslavo- 
pore, * et nomen tuum perpé- váli; * na věky jsme jméno 
tuo celebrabámus. tvé velebili.

Nyní: Stížnost na bídu.
Žalm 43b.

Nunc vero repulisti et confu
disti nos, * et non egréderis, 
Deus, cum exercitibus nos
tris.
Cédere nos fecísti adversáriis 
nostris, * et qui odérunt nos, 
praedáti sunt sibi.
Tradidisti nos Velut oves mac- 
tándas, * et inter gentes dis
persisti nos.
Vendidisti pópulum tuum 
prétio nullo, * nec multum 
lucrátus es vénditis illis. 
Fecísti nos opprobrium vici
nis nostris, * irrisionem et lu
dibrium his, qui nos circúm- 
dant.
Fecísti nos fabulam inter gen
tes, * populi caput movent de 
nobis.
Perpétuo coram me est igno
minia mea * et confusio ópe- 
rit fáciem meam,
Propter vocem exprobrántis 
et conviciántis, * propter ini
micum et hostem.

A přece jsi nás zavrhl, zahan
bils nás, * s našimi, Bože, jsi 
nevytáhl vojsky.

Dals, že jsme utekli před ne
přítelem, * že loupili, kteří nás 
nenáviděli.
Jak ovce jsi vydal nás na po
rážku * a do pohanů jsi nás 
rozptýlil.
Ty jsi svůj národ za fatku pro
dal, * bez zisku a bez výhody 
kdejaké.
Na posměch dal jsi nás souse
dům našim, * okolí našemu 
na potupný výsměch.

Pořekadlem jsme stali se u po
hanů, * národové nad námi 
kývají hlavou.
Potupu svoji mám na očích 
stále, * ruměnec mi líce mé 
zahaluje
pro hlas rouhačův drsný, * pro 
mstivého nepřítele.

Žalm 43c.
UjíSťování o neviné.

Haec ómnia venérunt super Vše to nás stihlo, ač pamatu- 
nos, etsi tui non sumus obliti, jem na tě, * smlouvu s tebou 
* nec violávimus foedus tuum, sjednanou nerušíme
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Nec retro cessit cor nostrum 
* nec gressus noster defléxit 
a sémita tua,
Quando contrivisti nos in lo
co afflictionis, * et caligine nos 
operuisti.
Si obliti essémus nomen Dei 
nostri, * et expandissémus 
manus nostras ad deum alié- 
num:
Nonne Deus explorata habé- 
ret ista? * ipse enim novit abs
condita cordis.
Sed propter te trucidámur om
ni témpore. * aestimamur V e
lut oves mactandae. - -

ač srdce naše se neodvrátilo,
* ač krok náš stesku tvou ne
opustil,
i kdyžs nás rozmělnil na mís
tě trýzně, * i kdyžs nás za
halil temnotou.
Kdybychom zapomněli na 
svého Boha, * a k cizímu bo
hu zvedali své ruce,

neměl by Bůh to vypátráno?
* zná přec i tajnosti srdce.

Ale jsme pro tebe dáveni stá
le, * jak s ovcí na nůž jedná 
se s námi. - -

Závěrečné prosby.
Expergíscere: quare dormis, 
Dómine? * evigila! noli repél- 
lere in perpétuum.
Quare fáciem tuam abscon
dis? * oblivisceris misériae 
nostrae et oppressionis nos
trae?
Nam prostráta est in púlve
rem ánima nostra, * in terra 
jacet venter noster.
Exsúrge in auxílium nobis, * 
et líbera nos propter miseri
córdiam tuam.
P. A. Ant. Salvásti nos, Dó
mine: et in nómine tuo confi- 
tébimur in sáecula.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
alleluja.

Probuď se! Proč, Pane, podři
muješ? * Probuď se! Navždy 
nás nezamítej!
Proč jenom svůj obličej zaha
luješ, * zapomínáš na naši bí
du a strast?

Až do prachu vrhla se duše 
naše * a naše tělo na zemi leží.

Vzhůru, pomoc nám poskyt
ni, * a pro svou milost nás vy
svoboď!
V roce. Ant. Vysvobodils nás, 
Pane: tvé jméno budeme sla
vit na věky!
V dobévelik. Ani. Aleluja, ale-

Vše ostatní v Rádu k deváté (str. 56).
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AD VESPERAS - NEŠPORY

Pastýřská modlitba Církve.

Pater noster et Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi, Dómi
ne.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.

Ač jsou žalmy dnešních nešpor tak rozličné, s pestrými obrazy a nála
dami, přece prochází všemi jednotící myšlenka: Církev, svétem proná
sledovaná, chudá a na zemi ve vyhnanství, vítézně se ubírá do vlasti 
véčné slávy a štěstí v důvěře v Boha.
Titul nešpor by mohl být: Síti v slzách - Žíti s radostí, s jásotem.
Edo pronikne do této nálady, kdo dokáže ztotožnit! se v duchu s Církví, 
bude se tyto nešpory modliti velmi dobře. Přitom si vždy nalezne drobe
ček pro vlastní duši: prosba a důvěra v boji, radost z vyvolení, silná 
touha po dokonalosti.

P. A. Ant. Qui hábitas in cae
lis, * miserére nobis.

T. P. Ant. Allelúja, * allelú
ja, allelúja.

V roce. Ant. Jenž trůníš na 
nebesích, * smiluj se nad ná
mi!
V době velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

žalm, 122: Pohled: Pomocník v nebi.
Prosby duchovního vůdce.
Myšlenka: Tuto důvěřivou prosebnou modlitbu z exilu vkládáme do 
úst Matky-Církve: stále pozvedá ruce k nebeskému Otci, aby vysvobodil 
všechny její dítky z běd duchovních i tělesných.

Ad te attóllo óculos meos, 
qui hábitas in caelis.
Ecce, sicut óculi servorum * 
ad manus dominorum suo
rum,
Sicut óculi ancillae * ad ma
nus dominae suae:
Ita óculi nostri ad Dóminum,

K tobě pozvedám oči svoje, * 
jenž na nebi trůníš.
Jak oči služebníků hledí * na 
ruku svých pánů,

jak hledí oči služebnice * na 
ruku své paní,
tak zrak náš na Pána Boha, *

Meditace. 
*
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Deum nostrum, * donec mise- dokud se neslituje. - 
reátur nostri. - -

Modlitba.
Miserére nostri, Dómine, mi
serére nostri, * quia multum 
satiati sumus despectióne; 
Multum satiáta est ánima nos
tra * irrisióne abundántium, 
despectióne superbórum.
Ant. Qui hábitas in caelis, mi
serére nobis.
Ant. Adjutórium nostrum * in 
nómine Dómini.

Slituj se, Pane, milostiv bud 
nám: * my jsme hanbou sytil

Duše naše jest přesycena * 
výsměchem bohatých, pohr
dáním pyšných.
Ant. Jenž trůníš na nebesích, 
smiluj se nad námi.
Ant. Pomoc naše * ve jménu 
Páně.

Žalm 123: Zachránce vSech běd.
Dík duchovního vůdce.
Myšlenka: Bez pomoci Boží byla by Církev dávno kořistí pekla; takto 
však se vítězně ubránila všem nepřátelům. V malém totéž platí o duši.

Vylíčení nouze
Nisi Dóminus fuísset pro no
bis, * dicat jam Israel,
Nisi Dóminus fuisset pro no
bis: cum insúrgerent hómines 
in nos, * tunc vivos deglutís- 
sent nos.
Cum excandésceret furor eó
rum in nos, * tunc aqua sub
mersisset nos;
Torrens transisset super nos; 
* tunc transissent super nos 
aquae tuméntes.

Kdyby byl Pán nebyl pro nás, 
* ať Izrael říká, 
kdyby byl Pán nebyl pro nás, 
když na nás lid povstal, * teh
dy by nás byli za živa pohl
tili.
Když se na nás roznítila je
jich zuřivost, * tehdy by nás 
byly zaplavily proudy vod; 
byly by přes nás se převalily 
zimní bystřiny, * byly by přes 
nás se převalily bystřiny roz
vodněné.

Božská pomoc.
Benedíctus Dóminus, qui non Slaven bud Páni Nevydal nás 
dedit nos * in praedam dénti- * na kořist jejich zubům, 
bus eórum.
Ánima nostra sicut avis erép- Vyklouzli jsme jako ptáče * 
ta  est * de láqueo venántium; z ptáčníkovy léčky.
Láqueus contritus est, * et nos To léčka se zpřetrhala * a my 
liberáti sumus. jsme unikli.
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Adjutorium nostrum in nómi
ne Dómini, * qui fecit caelum 
et terram.
Ant. Adjutórium nostrum in 
nómine Dómini.
Ant. In circúitu populi sui * 
Dóminus, ex hoc nunc et us
que in sáeculum.

Ve jménu Páně pomoc naše:
* stvořil nebe i zemi.

Ant. Pomoc naše ve jménu 
Páně.
Ant. Bůh jest u národa svého
* na věky od této chvíle.

Žalm 124: Bůh chrání svůj lid.
Důvěra duchovního vůdce.
Myšlenka: Žalm dýše silnou důvírou v Boha uprostřed bojů s nepřítelem 
Království Božího - v Církvi a v duSi.

Bůh s námi.
Qui confidunt in Dómino, šunt 
sicut mons Sion, * qui non 
commovétur, qui manet in ae
térnum.
Jerúsalem circúmdant mon
tes: * ita Dóminus circúmdat 
pópulum suum, et nunc et in 
aetérnum. - -
Neque enim manébit scept
rum impiórum * super sortem 
justorum,
Ne exténdant justi * ad iniqui
tátem manus suas.

Poslední
Bénefac, Dómine, bonis * et 
rectis corde.
Qui autem declinant in vias 
suas obliquas, ábigat eos Dó
minus cum male agéntibus: * 
pax super Israel!
Ant. In circúitu populi sui Dó
minus, ex hoc nunc et usque 
in sáeculum.
Ant. Magnificávit Dóminus * 
fácere nobíscum: facti sumus 
laetántes,

Kdo se na Pána spoléhají, jsou 
jako hora Sion, * která nikdy 
nekolísá a na věky trvá.

Jerusalem hory obklopují; * 
tak Pán lid svůj obklopuje 
nyní a na věky. - -

Bezbožníků žezlo nesetrvá * 
na spravedlivých osudu,

by spravedliví nenapřáhli * 
své pravice na ničemnost.
prosby.
Pane, s dobrými jednej dob
ře, * s lidmi upřímného srdce. 
Ty, kteří se odklánějí ke kři
vým cestám, zapud, Pane, se 
zločinci! * Pokoj budiž s Izra
elem!
Ant. Bůh jest u národa svého 
na věky od této chvíle.

Ant. Velikou věc učinil Bůh 
s námi. * Jak jsme se rado
vali!
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Žalm 125: Setba v slzách - radostná žeň.
Slzy - radost duchovního vůdce.
Myšlenka: Žalm kresli dva hluboké obrazy:
1. Křesťan je rozsevačem na zemi. Se slzami, v potu tváři a s modlitbou 
na rtech rozsévá Sémě.
2. Radost ze žni v nebi: s plnou náruči zlatého, vyzrálého obili - zásluh 
přichází k nebeským dožínkám.
Žalm má dvě strofy: Dik za vykoupeni (za milost), a prosba za konečné 
vxkoupenl,spaseni v nebi (oslava). Patři k nej vroucnějším písním žaltáře.

Konec utlačováni.
Cum redúceret Dóminus cap
tívos Sion, * fúimus sicut som- 
niántes.
Time replétum est risu os nos
trum, * et lingua nostra ex
sultatióne.
Tunc dixérunt inter gentes: * 
„Magnifice fecit Dóminus cum 
eis.“
Magnifice fecit Dóminus no
bíscum: * facti sumus laetán- 
tesl -

Když Pán zpět přivedl zajat
ce sionské, * byli jsme jakoby 
ve snách.1
Smíchem se naplnila ústa na
še * a jásotem náš jazyk.

Tu jali se říkati u pohanů: * 
„Věc velikou jim učinil Páni“

Ba, Pán věc velikou udělal 
s námi! * Zaradovali jsme se. -

Veliká útécha ve strastech.
Verte, Dómine, sortem nos
tram, * sicut torréntes in ter
ra austráli.
Qui séminant in lácrimis, * in 
exsultatióne metent.
Eúntes sunt et plorant, * se
men spargéndum portántes: 
Veniéntes vénient cum exsul
tatióne, * portántes manipu
los suos. '
Ant. MagnificávitDóminus fá
cere nobíscum: facti sumus 
laetántes.
Ant. Dóminus aedificet * no
bis domum, et custódiat civi
tátem.

Kéž, Pane, obrátíš náš osud,
* jak bystřiny na jihu!

Ronící slzy, když zasévají, * 
mají žně za jásotu.
Sem a tam chodí se slzami v 
očích, * nosíce na setí símě:
A pak s jásotem se vracejí do
mů, * nesouce svoje snopy.

Ant. Velikou věc učinil Bůh 
s námi. Jak jsme se radovali!

Ant. Kéž nám Pán staví dům
* a chrání město.

1 Edikt perského krále Kyra (538/537 př. Kr.) nemohli téméř pochopit.
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Žalm 126: Vše závisí na požehnáni Božím.
Myšlenka: Žalm má dvft samostatné písně: prvá nabádá k důvěře v Boha 
a varuje před horečnou Činnosti, druhá opěvá požehnáni četného po
tomstva.
Erestan a duchovní vůdce je varován, aby nepřičítal úspěchy své čin
nosti, své obratnosti a schopnostem. Bez Boha nelze pracovati ve vedení 
duší! Četné potomstvo v duchovním smyslu jsou pro Boha získané duše 
a zásluhy, které budou mocnými obhájci na Božím soudě.

Zbytečná námaha člověka.
Nisi Dóminus aedificaverit do
mum,* in vanum laborant, qui 
aedificant eam.
Nisi Dóminus custodierit ci
vitátem, * in vanum vígilat 
custos.
Vanum est vobis súrgere ante 
lucem, * sedére in multam 
noctem,
Qui manducátis panem dolo
ris: * quóniam largítur diléc- 
tis suis in somno. - -

Nebuduje-li dům Hospodin, * 
stavitel se namáhá mamě.

Nechrání-li Hospodin města, 
* strážce střeží marně.

Nadarmo ráno vstáváte čas
ně, * do noci vysedáváte,

kdož chléb bolestné námahy 
jíte, * vždyť milým svým ve 
spánku uštědřuje. - -

Požehnáni Boži - a účinky.
Ecce donum Dómini sunt fí
lii, * merces est fructus ven
tris.
Sicut sagittae in manu bella
toris, * ita fílii juventútis. 
Beátus vir qui implévit eis 
pháretram suam: * non con- 
fundéntur, cum conténderint 
cum inimícis in porta.
P. A. Ant. Dóminus aedificet 
nobis domum, et custodiat ci
vitátem.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
alleluja.

Hle, synové - Hospodinův dar
* odměna - plod lůna.

Jak ve střelcově pravici šípy
* jsou synové síly mladistvé. 
Zdar muži, který svůj toulec 
osutě jimi naplnil. * Nepad
nou v hanbu, budou-li se příti 
s nepřáteli svými u brány.
V roce. Ant. Kéž nám Pán 
staví dům a chrání město.

V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Kcvpitulum. ,
2. Cor. 1, 3. Benedíctus Deus, 
et Pater Domini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiá-

2. ke Kor. 1, 3. Veleben budiž 
Bůh a Otec Pána našeho Je
žíše Krista, Otec milosrden-
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rum, et Deus totíus consola
tionis, qui consolátur nos in 
omni tribulatióne nostra.

ství a Bůh veškeré útěchy, 
jenž nás potěšuje ve všelikém 
soužení našem.

Hymnus (od av. Řehoře Velikého).
Liči třetí den stvoření: oddálení vod od souše a stvoření rostlin. První 
čin Upomíná básníka na zatvrzelá srdce a slzy lítosti, druhý na květy 
duše - ctnosti.

Tellúris alme Cónditor, 
Mundi sólum qui séparans, 
Pulsis aquae moléstiis, 
Terram dedisti immobilem: 

Ut germen aptum proferens, 
Fulvis décora floribus, 
Fecúnda fructu sisteret, 
Pastúmque gratum rédderet.

Mentis perústae vúlnera 
Munda virore grátiae:
Ut facta fletu diluat, 
Motúsque pravos átterat.

Jussis tuis obtémperet: 
Nullis malis appróximet: 
Bonis repléri gáudeat,
E t mortis ictum nésciat.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.
y. Dirigátur, Dómine, orátio 
mea. Fp. Sicut incénsum in 
conspéctu tuo.

Kraj žírný mocně Tvořící, 
jenž základ země ohradils 
před trýzní vodních náporů 
a pevné souše upravils, 

by nesly dobré výhony, 
s půvabem zlatých květenství, 
a byly plny úrody 
a milou pastvu dávaly.

Zprahlého ducha uzdravuj 
svěžestí žárné milosti, 
ať pláčem smyje přečiny 
a žádosti zlé udusí.

Rozkazů tvých je poslušen, 
k ničemu zlému se neblíží, 
těší se z Dobra pokladů 
a střelu smrti nepozná.

To uděl, Otče přemilý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
lualuješ věků na věky. 
Amen.
y. Vystup modlitba má k to
bě, Panel 1$. Jako vonný dým 
před tvou tvář.

K  Magnificat:
Ant. Exsultávit * spiritus me- Ant. Zaplesal * můj duch v 
us in Deo, salutári meo. Bohu, Spasiteli mém.
Vše ostatní v Rádu k nešporám (str. 60).
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AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

Nikdy nedopustíš, aby na zkázu zbolný tvůj patřil. (Ž. 15.)

Tato večerní modlitba vychází z vědomí lidské křehkosti a hříšnosti, JIŽ 
na sobě prosebník tak zřetelně během dne zakusil; vystupuje k důvěře 
ve spaseni a konfií líčením Štěstí ze spojení s Bohem.

y. Jube, domne, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam. 
Lectio. Fratres: Sóbrii estóte. 
Iji. Deo grátias, 
y. Adjutorium nostrum. 
Pater noster (totum secreto). 
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Convérte nos. Lfi. Et avérte. 
y. Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi, Dómi
ne.
P. A. Ant. Tu, Dómine.
T. P. Ant. Alleluja.

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnání. Pokojnou noc. 
Čtení. Bratři: Buďte střízliví. 
Ffi. Bohu díky. 
y. Pomoc naše.
Otče náš (celý potichu). 
Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. 1$. A odvrať, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě, Pa
ne.
V roce. Ant. Ty, Pane.
V době velik. Ant. Aleluja.

Ž alm  11: Bezbožní.
Myšlenka: Žalm je jakoby výkřikem vyššího já člověka nad následky 
dědičného hříchu. V duši 1 ve svítě není nic než hřích, nepravda a egois
mus. Tu se utíká pěvec k jedinému čistému a svatému: slovu Božimu - 
my řekneme, do našeho království Božího.

Stížnost na zkaženost.
Salva, Dóminel Nam defici
unt pii, * désiit fidélitas inter 
fílios hóminum.
Fallácia loquúntur unusquis
que ad próximum suum, * lá
biis dolosis loquúntur et dúp- 
lici corde.

Exstirpet Dóminus ómnia lá-

Na pomoc, Pane! Zbožných 
není, * zmizela věrnost u lid
ských dětí!
Druh druhu svému mluví jen 
podved * úlisným jazykem, 
obojetným srdcem.

Stížnost na pýchu.
Znič, Pane, kdejaký úlisný ja-
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bia dolósa, * linguam magni- zyk, * jazyk, který tak nadu-
loquam, tě žvanil
Eos, qui dicunt: „Lingua nos- i ty, kteří říkají: „Jazykem
tra fortes sumus; lábia nostra jsme silní; rty naše jsou naše.
pro nobis sunt: * quis nobis * Kdo je náš pán?“
est dóminus?“

Božská pomoc.
„Propter afflictionem humili- „Pro tíseň chudých, ubohých 
um et gémitum páuperum, vzlykot, vstanu teď,“ dí Pán: 
nunc exsúrgam, dicit Dómi- * „tomu dám spásu, kdo po 
nus: * cónferam salútem eiqui ní touží.“ - - 
desiderat eam.“ - -
Elóquia Dómini sunt eloquia Výroky Páně jsou výroky ěis- 
sincéra, * argéntum probá- té; * stříbro ryzí, zbavené hlí- 
tum, separátum a terra, pur- ny, sedmkrát protříbené. 
gátum sépties.

Prosba o ochranu.
Tu, Dómine, servábis nos, * Ty, Pane, budeš nás ochraňo- 
custódies nos a generatióne váti, * na věky střežiti před 
hác in aetérnum. tímto rodem.
In circúitu Ímpii ámbulant, * Kolem se tolik ničemů toulá, 
cum se extóllunt vilissimi hó- * ty nejhorší z lidí se vyvy- 
minum. šují.

Žalm 12: Od opušténostl k důvéře v Boha.
Myšlenka: Tato krásná báseň je přechodem ze stísnéné nálady žalmu 
11 k radostnému štéstl žalmu 15.
Má tři stupné: v nouzi, vroucí prosba, důvéřlvá nadéje.

Stížnost.
Quoúsque, Dómine? oblivis- 
céris mei omníno? * quoúsque 
abscóndes fáciem tuam a me?

Quoúsque volvam dolóres in 
ánima mea, * maerórem in 
corde meo quotidie? * 
Quoúsque se extollet inimícus 
meus super me? * réspice, ex
áudi me, Dómine, Deus me
us! - -

Jak dlouho chceš, Pane, za
pomínat na mne? * Jak dlou
ho chceš přede mnou skrývat 
svou tvář?
Jak dlouho bolestí mám v nit
ru se obírat, * žalostí v srdci 
svém den co den?
Jak dlouho má nade mne se 
vypínat nepřítel? * Pohled 
sem a vyslyš mne, Pane, můj 
Božel - -
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Prosba.
Illústra óculos meos, ne ob- Oči mé rozjasni, ať ve smrt 
dórmiam in morte, * ne dicat neusnu, * by neřek můj ne- 
inimícusmeus:„Devícieum“ ; přítel: „Přemohl jsem ho!“ 
Ne exsúltent adversárii mei, By nejásali protivnici, že jsem 
quod corrúerim: * cum con- se zřítil: * vždyť na tvou mi- 
físus sim in misericórdia tua. lost se spoléhám jen!

Důvěřivá naděje.
Exsúltet cor meum de auxí- Srdce mé radost má ze spasné 
lio tuo; * cantem Domino, qui tvé pomoci. * Chci chválu pět 
bona tribuit mihi. Pánu, jenž dobře dělá mi. - -

Žalm 15: Stéstí knéze.
Myšlenka: Děkujeme za štěstí víry a milosti. Jiní mají bohatství • my 
Boha, nejvyšší dobro. Kněz je milostmi zalít. Slavné mesiášské místo 
o zmrtvýchvstání Kristově můžeme vztahovat na sebe: máme opráv
něnou naději ve vzkříšení těla.

Bůh - mé všecko.
Consérva me, Deus, quóniam 
confligio ad te, * dico Dómi
no: „Dóminus meus es tu; bo
num mihi non est sine te.“ 
In sanctos, qui sunt in terra 
ejus, * quam mirábilem fecit 
omnem afféctum meum! 
Multiplicant dolóres suos * qui 
sequuntur deos aliénos.
Non libábo sánguinem libati- 
ónum eórum, * nec pronunti- 
ábo nómina eórum lábiis meis.

Zachovej mne, Bože, utíkám 
se k tobě; * Pánu dím: „Jsi 
Pán můj. Bez tebe nemám 
štěstí.“
Ke světcům, kteří jsou na je
ho zemi, * dal lásku mi podi
vuhodnou.
Ti, kteří chvátají za cizími bo
hy, * rozmnožují svou bolest. 
Na jejich krvavých darech ne
chci míti podíl * a jejich jmé
na již nikdy rty. svými nepro- 
nesu.

Bůh - můj pódii.
Dóminus pars hereditátis Pane, ty jsi můj podíl, ty jsi 
meae et cálicis mei: * tu es i můj pohár: * tys to, jenž 
qui tenes sortem meam. (pevně) třímáš určený mi ú-

děl.
Funes cecidérunt mihi in a- Výměra podílu mého padla v 
móena; * et heréditas mea kraj rozkošný; * a dědictví 
pérplacet mihi. - - moje velice se mi líbí. - -
Benedíco Domino, quod dedit Chci oslavovati Pána, poradil
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mihi consilium, * quod vel per mi dobře, * k tomu vybízí mne 
noctem me monet cor meum. i za noci mé srdce.
Pono Dóminum in conspéctu Stále a stále si Pána na oči 
meo semper; * quóniam a dex- předkládám, * nemohu zaklo- 
tris meis est, non commové- pýtnout, je-li mi na pravici, 
bor.

Badostné vzkříšeni - u Boha.
Propter hoc laetátur cor me
um et exsúltat ánima mea, * 
insuper et caro mea requiés
cet secúra,
Quia non relinques ánimam 
meam apud ínferos, * non si
nes sanctum tuum vidére cor- 
ruptiónem.
Osténdes mihi sémitam vitae, 
ubertátem gaudiorum apud 
te, * delicias ad déxteram tu
am in perpétuum.

P. A. Ant. Tu, Dómine, ser- 
vábis nos: et custodies nos in 
aetérnum.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
alleluja.

Srdce mé dalo se v jásot, du
še má zaplesala, * i moje tělo 
bude v bezpečí přebývati:

ty přece duši moji v podsvětí 
nezanecháš, * by na zkázu 
zbožný tvůj patřil, nikdy ne
dopustíš!
Tos ty, jenž životní cestu po
znati mi dáváš a jenž před 
svojí tváří mne sytíš rozko
šemi, * radostmi na pravici 
tvé, které trvají věčně.
V roce. Ant. Ty, Pane, nás za
chováš a budeš chrániti na 
věky!
V dobévelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

70).Vše ostatní v Rádu k doplňku (str.



STŘEDA
Památka sv. Josefa, pěstouna Páně 

a patrona Církve

Vidím mnohá nebezpečí - ale důvěřuji v tebe, Bole."

Středa je uprostřed týdne, uprostřed všedních, šedých-dnů - daleko od 
obou dní Páně. Abychom nekollsall, vinou se všemi hodinkami rozjímáni 
o hříchu.
Myšlenka dne: moc hříchu.
Obraz dne: Jidášova zrada. (Středa je totiž smutnou připomínkou onoho 
Černého skutku.)

Cesta Života - cesta smrti.
Dnes uvidíme dva radostná a dva smutné obrazy Církve a duše:
1. Církev jakožto Kristovu nevěstu - překrásný, vznešený obraz: božský, 
velebné krásný Ženich, Král, Hrdina, a Soudce - a po jeho boku Ne
věsta - Církev.
2. Církev - nedobytný hrad - Boží Město, svatý Sion. Mnohokrát oblé
hán - nikdy nedobyt; radostný, klidný v pronásledováních - Bůh je s nim.
3. Smutný obraz: děti světa a jejich hlad po bohatství a slávě; jak se 
přepínají, aby jich dosáhli - a vše zde zanechají!
4. Smutný obraz: farizeové. Jsou to ti, kdo jsou zbožni jen navenek. 
Mají zlomyslné, hříšné a tvrdé srdce.
Vše jako v íládu k jitřní, (str. 15), mimo:
Invit. Deum magnum Dómi- Invit. Bohu, velikému Pánu, 
num, * Veníte, adorémus. * Pojďte, klanějme se.
Ž. 94. Veníte, exsultémus. Ž. 94. Pojďte, plesejme.

Hymnus (ze školy SV . Řehoře).
Rerum Creátor óptime, Nejlepší Tvůrce věcí všech

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Království Boži - království ďábla.

Rectórque noster, áspice: 
Nos a quiéte nóxia 
Mersos sopore líbera.

a Vládce náš, hle, pohlédni: 
vzbuď nás z ponuré dřímoty 
a z omámení vytrhni.
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Te, sancte Christe, póscimus, 
Ignosce culpis ómnibus:
Ad confiténdum súrgimus, 
Morásque noctis rúmpimus.

Mentes manúsque tóllimus, 
Prophéta sicut nóctibus 
Nobis geréndum praécipit, 
Paulúsque gestis cénsuit.

Vides malum, quod fécimus: 
Occúlta nostra pándimus: 
Preces geméntes fúndimus, 
Dimítte quod peccávimus.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Ó svatý Kriste, prosíme, 
odpusť nám viny veškeré; 
teď vstávše oslavuj em Tě 
a brány temnot lámeme.

Mysl i ruce zvedáme, 
jak nám to prorok přikázal 
konati v nočních hodinách 
a přiklad Pavla ukázal.

Vidíš zlo, jež jsme spáchali, 
všechnu ted tajnost zjevujem; 
prýští z nás s pláčem modlitba, 
ó, odpusť, čím jsme zhřešili.

To uděl, Otče přemilý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
kraluješ věků na věky. 
Amen.

Od Popeleční středy do nešpor v sobotu před první nedělí postní, modlí
me se vše jako během roku, kromě kajících chval a antifon vlastních 
k Benedíctus a Magnificat.

IN I. NOCTURNO - I. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Speciósus forma * V roce. Ant. Jsi nejkrásnější * 
prae filiis hóminum, diffúsa z dětí lidských; půvab se roz- 
est grátia in lábiis tuis. lévá po tvých retech.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
alleluja. aleluja, aleluja.

Žalm 44a: Spasitelova svatební píseň.
Myšlenka: Prorocká Velepíseň. Opévá tajemné spojeni Krista s Církví. 
Ježíš je Ženich - Církev a duše Nevésta.

Královský Ženich: Predzpšv.
Effúndit cor meum verbum Srdce mé přetéká něžnými slo- 
bonum: dico ego carmen me- vy; báseň pronáším svému 
um regi; * lingua mea stilus králi. * Jazyk můj - zručného 
est scribae velócis. - - písaře rydlo. - -

Jeho půvab a brdlnnost.
Speciósus es forma prae fíliis Ty z dětí lidských jsi nejkrás-



Středa k jitřní 257

hóminum, diffúsa est grátia 
super 'lábia tua; * proptérea 
benedíxit tibi Deus in aetér
num.
Cinge gládium tuum super fe
mur, potentissime, * decorem 
tuum et ornátům tuum! 
Feliciter evéhere pro fide et 
pro justítia, * et praeclára 
gesta doceat te déxtera tua. 
Sagittae tuae acútae, populi 
tibi subdúntur, * deficiunt 
corde inimíci regis.

nější, půvab se rozlévá na 
rtech tvých; * proto ti požeh
nal na věky Bůh.

Kolem svých kyčli se přepá
sej mečem,* reku, a vzácnou 
se nádherou oděj!
Šťastně vyjed do boje za víru, 
za spravedlnosti * Pravice tvá 
nauč tě přeslavným činům! 
Jsou ostré tvé střely - v po
robě národy, * odvahy pozbý
vají královi nepřátelé.

Jeho spravedlnost.
Thronus tuus, Deus, in sáecu- 
lum sáeculi; * sceptrum aequi 
tátis sceptrum regni tui. 
Diligis justítiam et odísti ini
quitátem: proptérea unxit te 
Deus, Deus tuus, * óleo laeti
tiae prae consórtibus tuis.

Bože, tvůj trůn trvá vždycky 
a věčně, * vladařská hůl tvá 
je holí práva.
Právo máš v lásce, v nenávi
sti neřest, proto tě pomazal 
Bůh, náš Bůh, * olejem rado
sti, z tvých druhů tě vyvoliv.

Jeho královská nádhera.
Myrrhá et áloě et cássiá frag
rant vestiménta tua; * ex áe- 
dibus ebúmeis fidium sonum 
laetíficat te.
Filiae regum óbviam véniunt 
tibi, * regína adstat ad déxte
ram tuam omáta auro ex 0- 
phir.
Ant. Speciósus forma pran fi
liis hóminum, diffúsa est grá
tia in lábiis tuis.
Ant. Confitébuntur tibi * po
puli, Deus, in aetérnum.

Myrrhou i aloem a také kassií 
zavánějí všecka tvá roucha. * 
Z paláce ze sloně rozveselí tě 
zvuk strunného nástroje. 
Dcery králů ti naproti přijdou, 
* na pravici stojí ti královna, 
ozdobená ofirským zlatem.

Ant. Jsi nejkrásnější z lid
ských dětí; půvab se rozlévá 
po tvých retech.
Ant. Věčně tě slavit budou, * 
Bože, národové.

Žalm 44b.
Královská NevSsta: oddavky.

Audi, fília, et vide, et inclína Slyš, dcero, pohled a ucho své 
aurem tuam, * et obliviscere nakloň, * na lid svůj zapo-
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pópulumtuumetdomumpat- meň, na otcův dům! 
ris tui.
E t concupiscet rex pulchritú- Vždyt je to král, jenž po kráse 
dinem tuam: * ipse est dómi- tvé prahne, * svrchovaný pán 
nus tuus; obséquere ei. tvůj, jen před ním se skloň! 
E t pópulus Tyri cum muné- Dary tobě přináší tyrský ná- 
ribus vénit; * favórem tuum rod, * tvou přízeň si zjedná- 
captant próceres plebis. vají knížata lidu.

Její krása.
Tota décora ingréditur fília re- Králova dcera kráčí ozdo- 
gis; * textúrae áureae šunt bená celá; * tkaniva ze zlata 
amictus ejus. jsou oděvem jejím.
Amictu variegáto indúta ad- V pestře tkaném šatě je ve- 
dúcitur ad regem; * vírgines dena králi, * za ní panny, 
post eam, sóciae ejus, addu- družky, jsou vedeny k tobě; 
cúntur ad te.
Afferúntur cum laetitia et ex- radostným jásotem prováze- 
sultatióne, * ingrediuntur in ny, * vstupují do králova pa- 
palátium regis. láce.

Její potomstvo.
Loco patrum tuórum erunt fí
lii tui; * constitues eos prínci
pes super totam terram. 
Memorábo nomen tuum in 
omnem generatiónem et gene
ratiónem; * proptérea populi 
celebrábunt te in sáeculum 
sáeculi.
Ant. Confltebúntur tibi popu
li, Deus, in aetérnum.
Ant. Adjútor in tribulatióni- 
bus * Deus noster.

Na místě otců svých budeš 
mít syny; * knížata na zemi 
uděláš z nich:
Tvé jméno vštípím v pamět 
od rodu do rodu, * proto věč
ně budou tě slaviti národové.

Ant. Věčně tě slavit budou, 
Bože, národové.
Ant. Pomocník v nouzi * jest 
Bůh náš.

Žalm 45: Náš Bůh jest pevný hrad.
Myšlenka: V obraze „města Božího" ‚Jerusaléma, ukazuji dva následující 
žalmy neotřesitelnou pevnost a věkovité trváni Království Božího - 
Církve.
„Bránu pekelné ji nepřemohou." (Mt. 16,13.)
Církev nebude ďáblem nikdy přemožena - útěcha pro nás.
Kéž by byl každý křesťan „Petrus“ , t. j. skála, na níž zakládá Kristus 
své království. Prosme o milost setrvání v dobrém.
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Marné nepřátelské útoky.
Deus est nobis refugium et ro
bur; * adjutorem in angústiis 
probávit se valde.
Proptérea non timémus, dum 
subvértitur terra, * et montes 
cadunt in médium mare. 
Tumultuéntur,áestuentaquae 
ejus, * concutiántur montes 
impetu ejus:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - -

Bůh je naše útočiště a naše 
síla, * pomocník v nouzi o- 
svědčený vzácně.
Nemáme strach, byť zanikla 
země, * byť hory se řítily do 
hlubin moře,
byť vodstva hučela, tryskala 
pěnou, * za jeho bouře se bor
tily hory.
S námi jest zástupů Pán * a 
naší tvrzí jest Jakobův Bůh. -

Bůh, Ochránce svého města.
Flúminis rívuli laetíficantci- 
vitátem Dei, * sanctissimum 
tabernáculum Altíssimi.
Deus est in médio ejus, non 
commovébitur; * auxiliábitur 
ei Deus primo dilúculo. 
Fremuérunt gentes, commota 
sunt regna; * intonuit voce 
sua, difflúxit terra:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - -

Porážka
Veníte, vidéte ópera Dómini, 
* quae egit stupénda in terra.

Qui compéscit bella usque ad 
finem terrae, * arcus cónterit 
et confringit hastas, et scuta 
combúrit igni.
Desistite, et agnoscite me De
um, * excélsum in géntibus, 
excélsum in terra.
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob.

Vod bystřiny jsou na radost 
Božímu městu, * přesvatému 
stánku Nejvyššího. 
Nezakolísá, Bůh má v něm 
své sídlo. * Bůh chrání je od 
prvého rozbřesku jitra. 
Národové zuřili - vrávoraly ří
še. * Ozval se svým hlasem - 
rozplynula se země.
S námi jest zástupů Pán * a 
naší tvrzí jest Jakobův Bůh. -

nepřátel.
Pojďte, pohlédněte na Boží 
díla: * jež udělal na zemi - 
úžasná díla.
Odmítá válku až k hranicím 
země, * lučiště láme a rozbíjí 
oštěp - i štíty spaluje v ohni 
(a volá):
Ustaňte a uznejte, že já jsem 
Bůh, * vznešený v národech, 
vznešený v světě 1 
S námi jest zástupů Pán * a 
naší tvrzí jest Jakobův Bůh.



260 Středa k jitřní

Ant. Adjútor in tribulationi- Ant. Pomocník v nouzi jest
bus Deus noster. Bůh náš.
O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Dóminus virtútum nobis- y. S námi jest Bůh zástupů, 
cum. 1$. Suscéptor noster De- ty. A naší tvrzí jest Jakubův 
us Jacob. Bůh.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja, alleluja, alle- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
•úja-
y. Deus regenerávit nos in y. Bůh nás obrodil k novému 
spem vivam, allelúja. ty. Per životu, aleluja, ty. Zmrtvých- 
resurrectiónem Jesu Christi ex vstáním Ježíše Krista, ale-
mórtuis, allelúja. luja.
VSe ostatní v Rádu k jitřní (str. 21).

IN II. NOCTURNO - II. NOCNl HLÍDKA

P. A. Ant. Magnus Dóminus, V roce. Ant. Veliký Bůh * v 
* et laudábilis nimis in civi- městě svém vznešené chvály 
táte Dei nostri. je hoden.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V dobé velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 47: Město Boží Je nedobytné.
MySlenka: Svaté město jest obléháno a podivuhodně zachráněno. Město 
Jest Církev na Petrově skále.

Předzpěv.
Mágnus Dóminus et laudábi- 
lis valde, * in civitáte Dei nos
tri.
Mons sanctus ejus, collis prae- 
clárus, * gáudium est univér
sae terrae;
Mons Sion, áquilo extrémus, 
* Cívitas est Regis magni. 
Deus in árcibus ejus * sese 
probávit munimen tuum. -

Hospodin je veliký, hoden 
vznešené chvály * ve městě 
našeho Boha.
Svatá jeho hora, pahorek slav
ný, * jest radostí veškeré ze
mě.
Hora Sion daleko na severu * 
jest městem velkého Krále. 
Bůh pro její paláce * osvědčil 
se jak bezpečné opevnění. - 
i města.

Ecce enim reges congregáti Hle, sešli se králové, * a spo- 
suiit, * irruérunt simul, léčně vpadli.
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Vixdum víderant, obstupué- 
runt, * conturbáti šunt, dif- 
fugérunt.
Tremor invásit eos ibídem, * 
dolor Velut parturiéntis.
Ut cum ventus Oriéntis * con
fringit naves Tharsis. - - 
Sicut audívimus, sic vidimus, 
* in civitáte Dómini exercitu
um,
In civitáte Dei nostri: * Deus 
confirmat eam in aetérnum.

Jen pohlédli, užasli, * zděše
ni prchli.

Hrůza je jala tu, * úzkost, jak 
rodiíky bolest, 
jak když taršíské lodi * vý
chodní vítr tříští. - - 
Jak jsme to slyšeli, tak jsme 
to viděli * na městě Pána zá
stupů,
na městě Boha našeho. * Bůh 
dopřeje, by na věky stálo.

Slavnostní díkůvzdáni v chrámu.

Recólimus, Deus, misericór
diam tuam * intra templum 
tuum.
Sicut nomen tuum, Deus, sic 
et laus tua * pertingit ad fi
nes terrae.
Justítia plena est déxtera tua: 
* laetétur mons Sion, 
Exsúltent civitátes Juda * 
propter judicia tua. - -

Bože, na milost tvou myslí
me * uvnitř ve tvém chrámu,

jak jméno tvé, tak i chvála 
tvá * jde až k hranicím země:

pravice tvá jest plná sprave
dlnosti, * hora Sion jásá, 
judská města se radují * z 
tvých (spravedlivých) sou
dů. - -

Slavnostní průvod.
Perlustráte Sion, et circůite 
eam, * numeráte turres ejus. 
Considerate propugnácula e- 
jus, * percúrrite arces ejus, 
Ut enarrétis generatióni futú- 
rae: * tantus est Deus,
Deus noster in aetérnum et 
semper: * ipse nos ducet. 
Ant. Magnus Dóminus, et lau- 
dábilis nimis in civitáte Dei 
nostri.
Ant. Os meum loquétur * sa
piéntiam: et meditátio cordis 
mei prudéntiam.

Jděte kol Sionu, jděte, * vě
že spočítejte,
hradby si prohlédněte, * pa
láce projděte,
potomkům vypravujte: * tak 
mocný jest Bůh, 
náš Bůh na věky, vždycky! * 
On nás povede.
Ant. Veliký Bůh v městě svém, 
vznešené chvály je hoden.

Ant. Ústa má pronášejí * 
moudrost; na věci vážné srd
ce mé myslí.
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Žalm 48a: všechno má svůj konec.
Myšlenka: Didaktická báseň. Snaží se rozřešit! palčivou starozákonní 
otázku: štéstl bezbožných. Hlavni ideou je nicota bohatství. Člověk si 
jim nemůže život prodloužítl, a když umírá, musí opustit všecko, co má. 
My, křesťané, máme mnohem přesnéjSÍ a vznešenější odpověď na tuto, 
otázku. Nám má žalm připomenouti jen nicotu bohatství.
Lakota je modloslužba • nechci a nikdy nebudu otrokem mamonu.
„Jest těžko bohatému vejíti do království Božího" (Mt. 10, 23). 
Krásnou ilustrací žalmu je podobenství o boháči a chudém Lazarovi.

Předzpěv.
Audíte haec, omnes gentes; * 
áuribus percipite omnes, qui 
habitátis orbem:
Humiles natu aeque ac proce
res, * pari modo dives et pau
per.
Os meum loquétur sapiénti
am, * et meditatio cordis mei 
intelligéntiam.
Inclinabo in provérbium au
rem meam, * pandam ad so
num lyrae aenigma meum. - -

Národo vé všichni, poslyšte to
to, * nastražte uši, osadníci 
země:
Šlechtici i lidé prostí rodem, * 
bohatí i chudí bez rozdílu!

Ústa má hodlají pronésti 
moudrost, * na věci vážné 
srdce mé myslí.
Ucho své nakloním k průpo
vědi, * za lyry šelestu rozře
ším hádanku svou. - -

Hádanka: Majetková nerovnost.
Quare timeam diébus malis, * 
cum nequítia insidiántium me 
circúmdat,
Qui confidunt opibus suis, * 
et de multitúdine divitiárum 
suárum gloriántur?

Proč bych se báti měl nešťast
ných dní, * když ničemnost 
spiklenců mne obklopuje, 
kteří na svůj majetek se spo
léhají, * kteří se velikým bo
hatstvím chlubí?

ŮeSenl: Smrt vgechno srovná.
Neque enim quisquam liberá
bit seípsum, * non dabit Deo 
prétium redemptiónis suae: 
Nimio constat liberatio áni
mae ejus neque unquam suf
ficiet, * ut vivat in aetérnum 
nec videat intéritum.
Vidébit enim mori sapiéntes, 
páriter interire insipiéntem et 
stultum, * relinquere aliénis 
divitias suas.

Vykoupit se ani jedinému ne
lze, * nelze dát výkupné za 
duši Bohu;
za život cena jest veliká vel
mi, nestačí nikdy, * by žil si 
na věky a neuzřel zkázy.

Uvidí mříti moudré, hynou ti 
blázny a pošetilce, * a jmění 
své nechávati cizím.
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Sepúlcra sunt domus eórum 
in aetérnum, habitácula eó
rum in progéniem et progéni- 
em, * quantúmvis nomínibus 
suis appeláverint terras. 
Homo enim in opuléntia non 
permanébit: * símilis est pe- 
cúdibus quae péreunt.
Ant. Os meum loquétur sapi
éntiam: et meditatio cordis 
mei prudéntiam.
Ant. Ne timúeris: * cum dí- 
vite non descéndet in sepul
crum glória ejus.

Žalm 48b.
Na věčnosti

Haec via eórum, qui stulte 
confidunt, * et hic finis eórum, 
qui sorte sua delectantur. 
Sicut oves in inférno ponun
tur; * mors pascit eos, et justi 
dominantur in eos.
Cito figúra eórum absumétur,
* inférnus erit domus eórum.

Verúmtamen Deus liberábit 
ab inferis ánimam meam, * eo 
quod me assúmet.

Naučení:
Ne timúeris, si quis factus sit 
dives, * si créverint opes do
mus ejus:
Neque enim, cum moriétur, 
quidquam tollet secum, * ne
que opes ejus cum eo descén- 
dent.
Etsi in vita sua benedíxit si
bi: * „Praedicabunt te, quod 
bene fecísti tibi,“

Hroby jejich na věky jsou do
movem jim, jsou jejich oby
dlím od rodu k rodu, * byt ce
lé kraje svým majetkem zvali.

člověk nepotrvá, sebevíce bo
hat: * podobá se dobytku, kte
rý hyne.
Ant. Ústa má pronášejí moud
rost; na věci vážné mé srdce 
mysh'.
Ant. Nestrachuj sel * Boha
tec do hrobu si nevezme pra
nic!

čeká soud.
To je osud lidí pošetile důvě
řujících, * to konec těch, kte
ří svým údělem se těší.
Jak ovce se kladou do pod
světí, * smrt si je popásá - a 
spravedliví panují nad nimi. 
Postava jejich se stravuje 
rychle, * podsvětí bude oby
dlím jejich.
Mou duši však z podsvětí vy
svobodí Bůh * tím, že mne 
k sobě přijme.
Nezávidí
Neboj se, jestliže zbohatl ně
kdo, * jestliže vzrostl lesk je
ho domu:
Zemře-li, s sebou si nevezme 
pranic, * bohatství jeho s ním 
nesestoupí!

I když se v životě honosit 
směl: * „Řekne se o tobě, že 
ses měl dobře,“
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Ibit ad coetum patrum suó- sestoupit musí do sboru svých 
rum, * qui in aetérnum non otců, * kteří již nikdy neuvidí 
Vidébunt lumen. světla.
Homo in opuléntia vivens, ne- V blahobytu žijící člověk, ne
que considerans, * símilis est uvažující, * podobá se dobyt- 
pecúdibus quae péreunt. ku, který hyne.
Ant. Ne timúeris: cum dívite Ant. Nestrachuj se! * Boha- 
non descéndet in sepúlcrum tec do hrobu si nevezme pra- 
glória ejus. nic.
O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoČui:
y. Deus rédimet ánimam me- y. Bůh mne vysvobodí z pod
ám de manu ínferi. fji. Cum světí. R. Když se mne ujme. 
accéperit me.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja, allelúja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
ía -
y. Deus suscitávit Christum y. Bůh vzkřísil Krista z mrt- 
a mórtuis, allelúja. 1$. Ut fi- vých, aleluja. íji. Abychom 
des nostra etspes esset inDeo, v něho věřili a doufali, ale- 
allelúja. luja.
Vše ostatní v Sádu k jitřní (str. 22).

IN III. NOCTURNO - III. NOČNÍ HLÍDKA

Tuto noční hlídku se modlíme o všech svátcích, kdy se recitují chvály I, 
Též o vigilii vánoc.

P. A. Ant. Deus deórum, * V roce. Ant. Bůh bohů, * Hos- 
Dóminus locútus est. podin promluvil.
T. P. Ant. Alleluja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 49a: Zdánlivá Zbožnost.
Myšlenka: Pravá zbožnost nezáleží jen ve vnějších úkonech, nýbrž též * 
a hlavně - ve vnitřním smýšlení. Svatopisec kárá pokrytecký farizeismus: 
vnější skutky bez vnitřní zbožnosti a svatosti; zbožná, krásná slova bez 
mravných, dobrých skutků.
Tuto zdánlivou, falešnou zbožnost potíral ostře Spasitel zvláště v hor
ském kázáni. Jak bolestné, že dosud žijí farizeové • že nevymřeli.

Bůh se objevuje, aby soudil.
Deus Dóminus locútus est et Hospodin Bůh volá a mluví
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vocavit terram * a solis ortu 
usque ad occásum.
Ex Sion, plena decóre, Deus 
affúlsit: * advénit Deus nos
ter nec silet.
Ignis consúmens praecédit 
eum, * et circa eum tempés- 
tas furit.
Vocat caelos desúrsum et ter
ram, * judicaturus populum 
suum:
„Congregáte mihi sanctos me
os, * qui pepigérunt foedus 
meum cum sacrificio.“
E t caeli annuntiant justítiam 
ejus, * quóniam Deus ipse est 
judex. - -

k zemi * od východu slunce 
až do západu.
Se Sionu v kráse dokonalé se 
Bůh náš projevuje. * Přichá
zí náš Bůh - a nemíní mlčet. 
Před ním běží oheň hltající * 
a prudká bouře zuří kol něho.

S výsosti volá na nebe, zemi,
* chce s lidem svým dáti se 
v soud:
Shromážděte mi moje zbož
né, * kteří smlouvu se mnou 
obětí sjednali.“
I nebesa hlásají právo jeho:
* že jediný Bůh sám soudcem 
je! - -

Bůh mluví:
a) ne vn&jŠÍ obět, nýbrž vnitřní obnovu.

„Audi,pópule meus, et loquar, 
Israěl, et testábor contra te: 
* Deus, Deus tuus sum ego. 
Non de sacrificiis tuis te re- 
prehéndo, * nam holocáusta 
tua coram me sunt semper. 
Non accipiam de domo tua vi
tulum, * neque de grégibus 
tuis hircos:
Nam meae sunt omnes ferae 
silvárum, * bestiárum millia 
in montibus meis.
Novi ómnia volatilia caeli, * 
et quod in agro movétur, no
tum est mihi.
Si esuriero, non dicam tibi: * 
meus enim est orbis et quod 
eum replet.
Num comedam carnes tauro
rum, * aut sánguinem hirco
rum bibam?

„Slyš, lide můj! Promluvím. 
Chci na tě žalovat, Izraeli. * 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. 
Nechci tě kárati pro oběti: * 
na očích stále mám zápaly 
tvé.
Já býka nepřijmu z domu tvé
ho, * ani kozlů ze stád tvých;

vždyť přece má jsou zvířata 
lesní, * na tisíce dravců na 
horách mých.
Nebeské ptactvo já veškero 
znám, * vím o tom, co hemží 
se na poli.
I kdybych žíznil, neřekl bych 
ti; * můj jest celý svět i co jej 
plní.
Musím snad požívat maso bý
ků, * nebo musím píti kozlí 
krev?
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Immola Deo sacrifícium lau
dis, * et redde Altíssimo vota 
tua.
E t invoca me die angustiae: 
* liberábo te, et honorabis 
me.“
Ant. Deus deorum, Dóminus 
locútus est.
Ant. Intellégite, * qui oblivis
cimini Deum.

Bohu přines obět chvály, * 
sliby svoje naplň Nejvyšší
mu!
Prosbou mne vzývej za sou
žení dne, * skytnu ti záchra
nu, oslavíš mne.“
Ant. Bůh bohů, Hospodin, 
promluvil.
Ant. Uvažte to vy, * kteří na 
Boha zapomínáte!

Žalm 49b.
b) ne <?lova, nýbrž skutky.

Peccatóri autem dicit Deus: 
„Quare tu enárras praecépta 
mea, * et habes in ore tuo foe
dus meum?
Tu, qui odísti disciplinam, * et 
projecisti verba mea post te? 
Cum vidébas furem, currébas 
cum eo, * et cum adúlteris 
pars tua erat.
Os tuum laxábas ad malum, 
* et lingua tua concinnábat 
dolos.
Sedens, advérsus frátrem tu
um loquebáris, * filium mat
ris tuae afficiébas oppróbrio. 
Haec fecísti, et ego tacébo? 
existimásti me esse símilem 
tui? * árguam te, et pandam 
ea ante oculos tuos. - -

(Hříšníkovi však praví Bůh:) 
„Proč vedeš řeči o příkazech 
mých, * proč smlouvu se mnou 
v ústech svých máš?
Ty, který kázeň nenávidíš * 
a moje slova si za záda házíš? 
Jen uzříš zloděje, už běžíš s 
ním, * do spolku vcházíš s ci
zoložníky.
Otevřeš ústa svá - jsou plná 
zloby * a lest jenom osnuje 
jazyk tvůj.
Sedíš a na svého bratra mlu
víš: * nadáváš na syna mate
ře své.
To děláš ty, a já bych měl 
mlčet? Domníváš se, že jsem 
jako ty? * Kárám tě! a vše 
to ti na očích rozvinu. - -

Dozpěv.
Intellégite haec, immémores 
Dei, * ne rápiam nec sit qui 
salvos reddat.
Qui immolat sacrifícium lau
dis, honórat me, * et qui ám- 
bulat recte, illi osténdam salú
tem Dei.“

Uvažte to, kteří na Boha za
pomínáte! * Sic uchvátím vás, 
a nebude, kdo by zachránil! 
Ctí mne, kdo přináší obět dí
ků; * spásu zjevím tomu, kdo 
správně žije!“
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Ant. Intellégite, qui oblivisci- Ant. Uvažte to, kteří na Boha 
mini Deum. zapomínáte.
Ant. Acceptabis sacrifícium * Ant. Přijmeš oběti * řádné, 
justítiae super altáre tuum, jež na tvůj oltář přinesou, Pa- 
Dómine. ne.

Žalm. 50: Smiluj se, Pane!
Myšlenka: Když jsme v duchu prošli, pozorujíce ony čtyři obrazy, stez
kou života 1 smrti, nacházíme jistá důvody kajícnosti. S dokonalou lítostí 
modlíme se nyní kající žalm Církve.
Složil jej David, zlomen lítosti, po dvojitém téžkém hříchu.

Vyznání viny.
Miserére mei, Deus, secún
dum misericórdiam tuam; * 
secúndum multitudinem mi
seratiónum tuárum dele ini
quitátem meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnosco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * 
et in peccáto concépit me ma
ter mea.
Ecce, sinceritáte cordis delec- 
táris, * et in praecordiis sa
piéntiam me doces. - -

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u te
be ničemné;
bys zjevil se slovem svýmspra- 
vedlivý, * bezúhonný svým o 
mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotě srd
ce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnoveni.
Aspérge me hyssópo et mun- Pokrop mne ysopem a budu 
dábor; * lava me, et super ni- čist, * umyj mne, a více zbě- 
vem dealbábor. lim než sníh.
Fac me audíre gáudium et lae- Jásavé radosti mně naslouchá-
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títiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, De
us, * et spíritum firmum ré- 
nova in me.
Ne projéceris me a fácie tua, 
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstuleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generoso con
firma me. - -

ti dej: * ať poskočí kosti, jež 
jsi zdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých 
hříchů * a všechny mé viny 
zahlaď. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase, * ušlechtilým duchem 
mne posiluj. - -

Díky a příslib věrnosti.
Docébo iniquos vias tuas, * et Cestě tvé bezbožné učiti budu, 
peccatóres ad te convertén- * by hříšní k tobě se obrátili, 
tur.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsultet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delec- 
táris; * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus; * cor contri
tum et humiliátum, Deus, non 
despicies. - -

Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným, ne
pohrdáš. - -

Dozpév (přidán později v exilu).
Benigne fac, Dómine, pro bo- Pane, pro milost svou se Si- 
nitáte tua, erga Sion * ut re- oněm jednej dobrotivě, * dej 
aedifices muros Jerúsalem. znovu vystavět hradby Jeru- 
Tunc acceptábis sacrificia le- salema. 
gítima, oblatiónes et holocáu- Pak přijmeš oběti řádné, da- 
sta, * tunc ófferent super al- ry a celopaly, * pak býky na 
táre tuum vitulos. oltář tvůj přinesou.
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Ant. Acceptabis sacrifícium 
justítiae super altáre tuum, 
Dómine.
Mimo dobu velikonoční:
y. Auditui meo dabis gaudi
um et laetitiam. Iý. E t exsul
tabunt ossa humiliáta.
V době velikonoční:
Ani. Alleluja, alleluja, allelu
ja.
y. Deus et Dóminum suscitá- 
vit, alleluja. Iji. E t nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle- 
lúja.
O svátcích se třemi Čteními:
y. Gavisi sunt discipuli, alle
luja. 1$. Viso Dómino, allelúja.

Vše ostatní v Hádu k jitřní (str. 23).

Ant. Přijmeš oběti řádné, jež 
na tvůj oltář přinesou, Pane.

y. Jásavé radosti mně naslou
chati dej. Iji. Ať oživnou zdr
cené údy mé.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

y. Bůh vzkřísil Pána z mr
tvých, aleluja. 1$. I nás vzkří
sí svou silou, aleluja.

y. Zaradovali se učedníci, ale
luja. íji. Když uzřeli Pána, ale
luja.

IN III. NOCTURNO - III. NOČNÍ HLlDKA

Tuto noční hlídku se modlíme tenkráte, když jsou předepsány kajíc! 
chvály.

Ant. Deus deórum. Ant. Bůh bohů.

žalm 49a: Zdánlivá zbožnost.
Myšlenka: Pravá zbožnost nezáleží jen ve vnějších úkonech, nýbrž ve 
vnitřním přesvědčeni.
Svatoplsec kárá pokrytecký farizelsmus: vnější skutky bez vnitřní zbož
nosti. I dnes ještě žiji farizeové - nevymřelil

Bůh se objevuje, aby soudil.
Deus Dóminus locútus est et Hospodin Bůh volá a mluví 
Vocávit terram * a solis ortu k zemi * od východu slunce 
usque ad occásum. až do západu.
Ex Sion, plena decóre, Deus Se Sionu v kráse dokonalé se 
affúlsit: * advénit Deus nos- Bůh náš projevuje. * NáŠ Bůh 
ter nec silet. přichází - a nemíní mlčet.
Ignis consúmens praecédit e- Před ním běží oheň hltající *
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um, * et circa eum tempéstas 
furit.
Vocat caelos desursum et ter
ram, * judicaturus populum 
suum:
„Congregate mihi sanctos me
os, * qui pepigérunt foedus 
meum cum sacrificio.“
E t caeli annúntiant justítiam 
ejus, * quóniam Deus ipse est 
judex. - -
Ant. Deus deórum, Dóminus 
locútus est.
Ant. Immola Deo.

a prudká bouře zuří kol něho.

S výsosti volá na nebe, zemi, 
* chce s lidem svým dáti se 
v soud:
„Shromážděte mi moje zbož
né, * kteří se mnou oběti sjed
nali.“
I nebesa hlásají právo jeho: * 
že jediný Bůh sám soudcem 
je! - -
Ant. Bůh bohů, Hospodin, 
promluvil.
Ant. Bohu přines oběť.

Žalm 49b.
Bůh mluví:

a) ne vnější oběť, nýbrž vnitřní obnovu.

„Audi, pópulemeus, et loquar, 
Israěl, et testábor contra te: 
* Deus, Deus tuus sum ego. 
Non de sacrificiis tuis te re- 
prehéndo, * nam holocáusta 
tua coram me sunt semper. 
Non accipiam de domo tua vi
tulum, * neque de grégibus 
tuis hircos:
Nam meae sunt omnes ferae 
silvárum, * bestiárum millia 
in montibus meis.
Novi ómnia volatilia caeli, * 
et quod in agro movétur, no
tum est mihi.
Si esuriero, non dicam tibi: * 
meus enim est orbis, et quod 
eum replet.
Num comedam carnes tauró- 
rum, * aut sánguinem hirco
rum bibam?

„Slyš, lide můj! Promluvím. 
Chci na tě žalovat, Izraeli! * 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. 
Nechci tě kárati pro oběti: * 
na očích stále mám zápaly tvé.

Já býka nepřijmu z domu tvé
ho, * ani kozlů ze stád tvých;

vždyť přece má jsou zvířata 
lesní, * na tisíce dravců na 
horách mých.
Nebeské ptactvo já veškero 
znám, * vím o tom, co hemží 
se na poli.
I kdybych žíznil, neřekl bych 
ti: * můj jest celý svět i co jej 
plní.
Musím snad požívat maso bý
ků, * nebo musím pít kozlí 
krev?
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Immola Deo sacrifícium lau
dis, * et redde Altíssimo vota 
tua.
E t Ínvoca me die angustiae: 
* liberábo te,et honorábis me.“

Ant. Immola Deo sacrifícium 
laudis.
Ant. Intellégite.

Bohu přines děkovnou obět, 
* sliby svoje naplň Nejvyšší
mu!
Prosbou mne vzývej za sou
žení dne, * skytnu ti záchra
nu, oslavíš mne.“
Ant. Bohu přines děkovnou 
oběť.
Ant. Uvažte to vy.

b) ne slova, nýbrž skutky.
Žalm 49c.

Peccatóri autem dicit Deus: 
„Quare tu enárras praecépta 
mea, * et habes in ore tuo foe
dus meum?
Tu, qui odísti disciplinam, * 
et projecisti verba mea post 
te?
Cum vidébas furem, currébas 
cum eo, * et cum adulteris 
pars tua erat.
Os tuum laxábas ad malum, 
* et lingua tua concinnábat 
dolos.
Sedens, advérsus frátrem tu
um loquebáris, * filium mat
ris tuae afficiébas oppróbrio. 
Haec fecísti, et ego tacébo? 
existimásti me esse símilem 
tui? * árguam te, et pandam 
ea ante oculos tuos. - -

(Hříšníkovi však praví Bůh:) 
„Proč vedeš řeči o příkazech 
mých, * proč smlouvu se mnou 
v ústech svých máš?
Ty, který nenávidíš kázeň * 
a moje slova si za záda há
zíš?
Jen uzříš zloděje, už běžíš 
s ním, * do spolku vcházíš 
s cizoložníky.
Otevřeš ústa svá - jsou plná 
zloby * a lest jenom osnuje 
tvůj jazyk.
Sedíš a na svého bratra mlu
víš: * nadáváš na syna mate
ře své.
To děláš ty a já bych měl 
mlčet? Domníváš se, že jsem 
jako ty? * Kárám těl Vše to 
ti na očích rozvinu. - -

Dozpěv.
Intellégite haec, immémores 
Dei, * ne rápiam nec sit qui 
salvos reddat.
Qui immolat sacrifícium lau
dis, honorat me, * et qui ám- 
bulat recte, illi osténdam sa
lútem Dei.“

Uvažte to, kteří na Boha za
pomínáte! * Sic uchvátím vás 
a nebude, kdo by zachránil! 
Ctí mne, kdo přináší oběť dí
ků; * spásu svou zjevím tomu, 
kdo správně žije!“
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Ant. Intellégite, qui oblivisci
mini Deum.
V dobé předpostnl a o vigiliích:
y. Sacrifícium laudis honoro- 
ficábit me. fji. E t illic iter, 
quo osténdam illi salutáre Dei.
V dobé adventní:
y. Egrediétur Dóminus de lo
co sancto suo. IJ. Véniet, ut 
salvet populum suum.
V době postní:
y . Scuto circúmdabit te Véri
tas ejus. 1$. Non timébis a ti
móre noctúmo.
V době utrpení:
y. Ne perdas cum impiis, De
us, ánimam meam. íji. E t cum 
viris sánguinum vitam meam.
VSe ostatní v Hádu k jitřní (str. 23).

Ant. Uvažte to, kteří na Boha 
zapomínáte!

y. Ctí mne, kdo poráží oběť 
díků. íjt. Tomu, kdo bez hany, 
spásu zjevím.

y. Bůh vyjde ze svého svaté
ho stanu. 1$. Přijde, by spasil 
svůj lid.

y . Jako štítem tě obklopí je
ho věrnost, fjt. Nebudeš se bá
ti nočních temnot.

y . Nenech mne, Bože, zemříti 
s bezbožníky. 1$. Nenič můj 
život s vražedníky.

AD LAUDES I. - CHVÁLY I.

Zmrtvýchvstalý boUký Soudce.

y. Deus, in adjutorium. y. Bože, ku pomoci.
Glória Patri. Sláva Otci.
AUelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Dnešní hodinky jsou ovládány myšlenkou hříchu. Tato myšlenka pro
niká dnes výjimefině i do chval, které jsou jinak radostné.
Jsou jako jindy - písněmi chvály, ale dnes na božského Soudce: Ž. 96, 
100 a Píseň Juditina.
Ježíše Krista chválíme však též jako Spasitele chudých: Ž. 145. Žalm 
64 je přírodní píseň.
V celku jsou chvály krásnou modlitbou, protkávanou přírodními obrazy. 
Celou hodinkou vane povznesená nálada, vyvěrající z chval Božích, pro
vázena myšlenkami na božského Soudce.
Tyto chvály se modlíme mimo doby: předpostnl, postní, utrpení a mimo 
vigilii po celý rok.
P. A. Ant. Dóminus regnávit, V roce. Ant. Pán jest král. * 
* exsúltet terra. Jásej, země.
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T. P. Ant. Allelúja, 
alleluja.

: allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, 
aleluja, aleluja.

Žalm 96: Vznešenost božského Soudce. Boži soud v obraze vichřice. 

Předzpěv.
Dóminus regnat: exsúltet ter- Hospodin kraluje. Jásej, že
ra, * laeténtur insulae multae, mě, * ostrovů množství se roz

vesel.

Nubes et caligo 
eum, * justítia et jus funda- 
méntum sunt sólii ejus.
Ignis ante ipsum praecédit, * 
et combúrit in circúitu inimí
cos ejus.
Fúlgura ejus collustrant or
bem; * terra videt et contre
miscit.
Montes ut cera liquéscunt co
ram Dómino, * coram domi
natore univérsae terrae.
Caeli annúntiant justitiam e- 
jus; * et omnes populi vident 
glóriam ejus. - -

Majestát Soudcův.
circúmdant Temnota mraků jest kolem 

něho, * právo, spravedlnost 
mu podpírá trůn.
Před jeho tváří kráčí oheň, * 
nepřátele kolem zhltává.

Okrsek země blesk ozařuje. * 
Země to vidí, zachvívá se,

hory se taví tak jako vosk * 
před tváří Pána, Vládce celé 
země.
Nebesa zvěstují spravedlnost 
jeho, * jeho slávu zří všichni 
kmenové. - - 

Zkáza bůžků.
Confundúntur omnes, qui co- Hanbí se všichni sluhové mo
lunt sculptilia et qui glorián- 
tur in idólis; * ante eum se 
prostérnunt omnes dii.
Audit et laetátur Sion, et ex- 
súltant civitátes Juda * pro
pter judicia tua, Dómine. 
Nam tu, Dómine, excélsus es 
super omnem terram, * sum
me éminens inter omnes deos.

dei, již chlubí se svými mod
lami: * všichni bůžkové se 
sklánějí před ním.
Sion o tom slyší a raduje se, 
judská města plesají. * Pane, 
to pro rozsudky tvoje.
Neboť ty, Pane, povýšen jsi 
nad světa okrskem veškerým: 

svrchovaně vynikáš nad bo
hy všecky.

Blahoslaveni spravedliví.
Dóminus diligit eos, qui odé- Pán miluje ty, kteří nenávidí 
runt malum, custódit ánimas zlo; zachovává život ctitelů



m Středa k  chválám

Sanctórum suórum, * de ma
nu impiórum éripit eos.
Lux óritur justo, * et rectis 
corde laetitia.

Laetámini, justi, in Dómino, 
* et celebráte nomen sanctum 
ejus.
Ant. Dóminus regnávit, ex
sultet terra.
Ant. Te decet hymnus, * De
us, in Sion.

svých, * a z rukou ničemů je 
zachraňuje!
Spravedlivému vychází svit
lo, * radost lidem upřímného 
srdce.
Spravedliví, mějte radost z 
Pána: * oslavujte svaté jmé
no jeho!
.dwí. Pán jest král. Jásej, ze
mě!
Ant. Tohě chvalozpěv patří, * 
ó Bože na Sionu.

Žalm 64: Božskému Živiteli. Obraz: Krajina v létě. 
M yšlenka: Díkůvzdáni Bohu za bohatou úrodu.

Duchovni milosti.
Te decet hymnus, Deus, in Si
on * et tibi reddátur votum, 
qui exáudis preces.
Ad te omnis caro venit * pro
pter iniquitátes.
Opprimunt nos delicta nos
tra: * tu ea dimíttis.
Beátus, quem éligis et assú- 
mis: * inhábitat in Atriis tuis.

Satiémur bonis domus tuae, * 
sanctitáte templi tui. - -

Tobě chvalozpěv, patří ó Bože, 
na Sionu. * Tobě, jenž vyslý
cháš prosby, plniti jest sliby. 
K tobě přichází veškeré tělo, 
* pro nepravosti.
K zemi nás sráží proviny na
še; * ty odpouštíš je.
Blažen, koho volíš a koho při
jímáš; * na nádvoří tvém smí 
prodávati.
Nasytíme se dobry tvého do
mu, * posvátností tvého chrá
mu. - -

Božská vláda nade vším.
Signis stupéndis exáudis nos 
cum justítia, * Deus, salvá
tor noster.
Spes ómnium finium terrae * 
et márium procul,
Qui firmas montes virtúte tua,
* accinctus poténtia,
Qui compéscis sonitum maris,
* sónitum flúctuum ejus et tu- 
múltum nationum:

Vyslýcháš nás, spravedliv, ú- 
žasnými činy, * Bože naší spá
sy;
jsi nadějí všech končin země 
* a ostrovů v dáli, 
ty, jenž mocí svou upevňuješ 
hory, * opásán jsa sílou, 
ty, jenž utišuješ mořskou bou
ři, * jeho vln hukot i národů 
neklid.
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Et timent, qui hábitant tér- Bojí se obyvatelé zemských 
minos terraei propter signa konéin pro podivné tvé Siny. 
tua; * extréma Oriéntis et Oe- * Radostí dáváš jásat výcho- 
cidéntis gáudio reples. - - du i západu. - -

Požehnané, bohaté žné.
Visitásti terram et irrigásti 
eam, * multum locupletásti 
eam.
Rivus Dei replétus est aquis, 
parásti fruméntum eórum; * 
ita enim parásti eam:
Sulcos ejus irrigásti, * com- 
planásti glebas ejus,
Imbribus eam mollisti, * be
nedixisti gérmini ejus.
Coronásti annum benignitáte 
tua, * et sémitae tuae pingué- 
dinem stillant.
Stillant páscua desérti, * et 
colles exsultatióne se cingunt.
Vestiuntur grégibus arva, et 
valles operiúntur fruménto: * 
acclámant et cantant.
Ani. Te decet hymnus, Deus, 
in Sion.
Ani. Tibi, Dómine, psallam, * 
et intélligam in via immacu- 
láta.

Žalm 100: Ranní předsevzetí.
Myžlcnka: 2alm je „knížecím zrcadlem“, v němž král rozvinuje zásady 
své vlády.
KřesCan má „královské kněžství" a může si touto modlitbou vytyěiti 
svůj denní královský program: Boj proti hříchu.

Grátiam et justítiam cantá- O milosti a právu zazpívám, 
bo; * tibi, Dómine, psallam. * tobě, Bože, zapěji žalmy. 
Incédam in via immaculáta: Chci dbáti života bez úhony; 
* quando vénies ad me? * kdypak přijdeš za mnou? 
Ambulábo in innocéntia cor- Životem půjdu, jsa čistého 
dis mei * in domo mea. srdce, * ve svém příbytku.

Navštívils zemi, napojil jsi ji,
* dals jí velikou úrodu.

Potok Boží jest plný vody, 
obilí dáváš růsti. * Takhle jsi 
ji připravil.
Brázdám jejím jsi poskytl vlá
hy, * hroudy její jsi urovnal, 
častým deštěm jsi ji zkypřil,
* jejímu osení požehnals. 
Rok jsi ověnčil dobrotou svou,
* stopy tvé tukem mokvají.

Tučné jsou štěpní pastviny, * 
kopce se do plesu halí, 
lány stády se hemží, nížiny 
jsou plné zrní. * Jásají a pějí 
a zpívají.
Ani. Tobě chvalozpěv patří, 
ó Bože, na Sionu.
Ant. Tobě, Pane, zpívám: * 
chci dbát života bez úhony.
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Non ponam ante óculos meos
* rem injústam;
Faciéntem praevaricatiónes 
ódio hábeo: * non adhaerébit 
mihi.
Cor pravum erit procul a me;
* quod malum est, non cog
noscam.
Detrahéntem occúlte proxi
mo suo: * hunc perdam. 
Supérbum óculis et inflatum 
corde; * hunc non toleráho. 
Oculi mei respiciunt fidéles 
terrae, * ut habitent mecum. 
Qui ambulat in via immacu
lata, * hic mihi ministrabit. 
Non habitábit in domo mea,
* qui facit dolum.
Qui lóquitur mendácia, non 
subsistet * coram óculis meis. 
Cotídie perdam * omnes pec
catóres terrae.
Extérminans de civitáte Dó
mini * omnes male agéntes. 
Ant. Tibi, Dómine, psallam, 
et intélligam in via immacu- 
láta.
Ant. Dómine, magnus es tu, * 
et praeclarus in virtúte tua.

Nehodlám zrak svůj upírati * 
na věc nesprávnou. 
Nenávidím toho, jenž nežije 
správně; * ke mně nepřilne.

Zkažené srdce pryč ode mne 
bude; * co zlé je, nechci znáti

Kdo přítele mi tajně haní, * 
toho zahubím.
Hrdého očima, pyšného srd
cem * nestrpím.
Po kraji očima věrné hledám, 
* by bydleli se mnou.
Jen kdo jde po cestě bezúhon
né, * bude mi sloužiti.
V domě mém ten bydliti ne
smí, * kdo jedná podvodně. 
Kdo lež hovoří, neobstojí * 
před mýma očima.
Stále jsem připraven zahladi
ti * se země všechny hříšníky. 
Zničiti ty z Božího města, * 
již špatně jednají.
Ant. Tobě, Pane, zpívám: chci 
dbát života bez úhony.

Ant. Pane, jak jsi veliký * a 
přeslavný svou mocí.

Zpěv Juditin (Judith 16, 15).
Předzpěv.

Hymnum cantábo Domino, * Novou píseň zpívat budu Pá- 
hymnum novum cantábo Deo nu, * novou píseň zpívat Bo- 
meo. hu svému.

Tvůiíi moc Boži.
Dómine, magnus es et glorió- Velký jsi, Pane, a slavný, * 
sus, * mirábilis poténtia et in- podivuhodný mocí svou, ne- 
superábilis. překonatelný.
Tibi sérviat omnis Creatúra Tobě musí sloužit každý tvor
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tua, * quia dixisti et facta tvůj; * neboť jsi řekl - a stali 
šunt, se;
Misisti spíritum tuum, et cre- poslals ducha svého a stvoře- 
áta sunt, * nec quisquam re- ni byli - * a není, kdo by od- 
sístit voci tuae. píral hlasu tvému.
Montes enim a fundaméntis Hory v základech s vodami se 
movéntur cum aquis; * pet- kolísají, * skály jak vosk se 
rae, sicut cera, liquéscunt an- rozplývají před tváří tvou. - 
te fáciem tuam. - -

Královská moc Boži.
Qui autem timent te, * tu es 
propítius eis.
Quia parvum est omne sacri
fícium in odórem suavitátis, 
* et minimum omne pingue in 
holocáustum tibi;
Sed qui timet Dóminum, * 
erit undique magnus.
Vae géntibus insurgéntibus 
contra populum meum: * Dó
minus exercituum die judícii 
vindicábit in eos.
Mittet ignem et vermes in car
nes eórum, * et plorábunt do- 
léntes in aetérnum.
Ant. Dómine, magnus es tu, 
et praeclárus in virtúte tua. 
Ant. Laudábo Deum meum * 
in vita mea.

Těm však, kteří strach mají 
z tebe, * milostiv jsi. 
Nepatrné jsou všechny oběti, 
jež ti obětujeme ve vůni lí
beznou, * a ničím ti nejsou 
tučné kusy v celopal.
Kdo však se Pána bojí, * bu
de veliký ve všem.
Běda lidu, jenž proti mému 
rodu se zdvíhá; * Bůh zástu
pů pomstí se na nich v den, 
kdy soudit bude.
Dá jejich těla na pospas ohni 
a červům, * budou slzy vylé
vat bolestí na věky.
Ant. Pane, jak jsi veliký a pře
slavný svou mocí!
Ant. Chci tě chválit, můj Bo
že, * dokud živ budu.

Žalm 145: Spasiteli.
„Pojďte ke mně všichni,..“

Lauda, ánima mea Dóminum; Duše má, Pána oslavuj; Pá- 
laudábo Dóminum in vita na chci chválit, pokud žiji, * 
mea;*psallamDeomeoquám- Bohu svému zpívat, pokud 
diu ero. jsem.

Nestav na lidech.
Nolíte confidere in principi- Nespoléhejte se na šlechtice, 
bus, * in hómine, per quem * na člověka, u něhož není 
non est salus. spásy!
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Cum exierit spíritus ejus, re- Když dech mu vy]de, do ze- 
vertétur in terram suam; * mě se vrátí; * tehdy se zhatí 
tunc peribunt ómnia consilia všecky jeho plány. - - 
ejus. - -

Nejlepší přítel Je v nebi.
Beátus, cujus adjútor est De
us Jacob, * cujus spes in Dó
mino, Deo suo.
Qui fecit caelum et terram, * 
mare et ómnia,quae in eis sunt.

Je věrný
Qui servat fidem in aetérnum, 
reddit jus oppréssis, * panem 
dat esuriéntibus.

Dóminus solvit captívos, * 
Dóminus áperit óculos caecó-

Blažen, jehož pomoc jest Ja
kobův Bůh, * jenž v Pánu, 
svém Bohu, má naději; 
jenž nebe i zemi udělal, * mo
ře a všecko, co jest v něm,
pomáhá.
jenž na věky věrnost zacho
vává, těm zjednává právo, 
kdo v tísni jsou, * těm, kdož 
jsou lačni, podává chléb. 
Hospodin zajatce vyprošťuje, 
* slepců oči Pán otvírá.

Dóminus érigit curvátos, * 
Dóminus diligit justos. 
Dóminus custódit peregrinos, 
pupillum et viduam sustén- 
tat, * viam autem peccató
rum pertúrbat.

Pán nahrbené napřimuje, * 
Pán spravedlivé miluje.
Pán cizince chrání, zachová
vá sirotu a vdovu, * uvádí ve 
zmatek ničemů cestu.

Dozpěv.
Regnábit Dóminus in aetér
num, * Deus tuus, Sion, in ge
neratiónem et generatiónem. 
P. A. Ant. Laudábo Deum 
meum in vita mea.
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, 
alleluja.

Pán bude vládnouti na věčné 
časy, * Sióne, tvůj Bůh od ro
du k rodu.
V roce. Ant. Chci tě chválit, 
můj Bože, dokud živ budu.
V dobívelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Kapitulum.
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquávit. 
Abjiciámus ergo ópera tene
brárum, et induámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

K Řím. 13, 12. Noe pokroči
la, den pak se přiblížil. Odlož
me tedy skutky temnosti a 
oblecme se v odění světla. Ja
ko ve dne počestně cliodmel
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Hymnus (od Aurei. Prudentia).
Nox et ténebrae, et núbila, 

Confúsa mundi et túrbida: 
Lux intrat, albéscit polus: 
Christus venit: discédite.

Caligo terrae scinditur 
Percússa solis spiculo, 
Rebúsque jam color redit, 
Vultu niténtis síderis.

Te, Christe, solum nóvimus: 
Te mente pura et simplici, 
Flendo et canéndo quáesumus, 
Inténde nostris sénsibus.

Sunt multa fucis illita, 
Quae luce purgéntur tua:
Tu, vera lux caeléstium, 
Vultu seréno ili úmina.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne sáeculum. 
Amen.
f .  Repléti sumus mane mise
ricórdia tua. 1$. Exsultavi
mus, et delectati sumus.

Tmy noční, mlhy, mrákoty, 
zmateni světa bouřlivá, 
jde světlo, jasni obloha, 
Kristus přichází: ustupte!

Trhá se clona zemské tmy, 
šíp slunce ted ji prorazil, 
a věcem barva vrací se 
v skvělosti očí slunečních.

Jen tebe, Kriste, známe již 
a myslí čistou, upřímnou 
v pláči tě, v písních prosíme, 
u smyslů našich strážcem budí 

Jest mnohá nalíčená věc, 
jež světlem tvým se umýt má. 
Ó pravé světlo blažených, 
Tvé tváře jas nás projasnižl 

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i chvála Synu Jednomu, 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.
y. Již zjitra okoušíme tvého 
milosrdenství. íji. Jásáme a 
radujeme se v tobě.

K Benedictus.
Ant. De manu ómnium, * qui Ant. Z ruky všech, * již nás 
odérunt nos, liberávit nos Dó- nenávidí, vysvobodil nás Hos- 
minus. podin.
Vfie ostatní v Hádu k chválám (str. 27).

AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

Dnešní kající chvály svými antlfon&ml zesilují myšlenku spravedlivého, 
vševědoucího Soudce. Zpěv Anny je však radostný.
Tyto chvály modlíme se každou středu v době adventní, postní a utrpení. 
Též o vigiliích, mimo dobu velikonoční.
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y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi. 
Ant. Amplius lava me.

y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě. 
Ant. Dokonale mne obmyj.

Středa před vánoční vigilií a středa Svatého týdne mají vlastní antifony. 
Viz Proprium de tempore.

Žalm 50: Kající modlitba.
Vyznáni vlny.

Miserére mei, Deus, secúndum 
misericórdiam tuam, * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnósco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et quod 
malum est, coram te feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum * et 
in peccáto concépit me mater 
mea.
Ecce, sinceritáte cordis delec- 
táris, * et in praecordiis sapi
éntiam me doces. - -

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe ničemné;
bys zj evil se slovem svým spra
vedlivý, * bezúhonný svým 
o mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotě srd
ce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnovení.
Aspérge me hyssópo, et mun- Pokrop mne ysopem a budu 
dábor: * lava me, et super ni- čist, * umyj mne, a více zbě- 
vem dealbábor. lim než sníh.
Facme audíre gáudium et lae- Jásavé radosti mně naslou- 
títiam, * exsúltent ossa, quae chati dej: * ať poskočí kosti, 
contrivisti. jež jsi rozdrtil.
Avérte fáciem tuam a peccá- Tvář svoji odvrať od mých
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tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, De
us, * et spíritum firmum ré- 
nova in me.
Ne projéceris me a fácie tua, 
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstúleris a me.
Rede mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generóso con
firma me. - -

Diky a přla
Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te converténtur. 
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsultet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delec- 
táris: * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus, * cor contri
tum et humiliátum Deus, non 
descípies. - -

Doz
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion, * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblationes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super al
táre tuum vitulos.
Ant. Amplius lava me, Dómi
ne, ab injustitia mea.
Ant. Impietátibus nostris.

hříchů * a všecky mé viny za
hladí - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase; * ušlechtilým duchem 
mne posiluj! - -

lib věrnosti.
Cestě tvé bezbožné učiti budu,
* aby hříšní k tobě se obrátili. 
Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš;
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným ne
pohrdáš. - -

?Sv.
Pane, pro milost svou se Sió
nem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, da
ry a celopaly, * pak býky na 
oltář tvůj přinesou.

Ant. Dokonale mne obmyj od 
nepravostí mých.
Ant. Viny naše.
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žalm 64: Božskému Živiteli.
Obraz: Krajina vlété. Myšlenka: Díkůvzdáni Bobu za bohatou úrodu. 

Duchovní milosti.
Te decet hymnus, Deus, in Si
on * et tibi reddátur votam, 
qui exáudis preces.
Ad te omnis caro venit * prop- 
tes iniquitátes.
Opprimunt nos delicta nostra: 
* tu ea dimíttis.
Beátus, quem éligis et assú- 
mis: * inhábitat in átriis tuis.

Satiémur bonis domus tuae, * 
sanctitáte templi tui. - -

Tobě chvalozpěv patří, ó Bože, 
na Sionu. * Tobě, jenž vyslý
cháš prosby, plniti jest sliby. 
K tobě přichází veškeré tělo, 
* pro nepravosti.
K zemi nás sráží proviny na
še; * ty odpouštíš je.
Blažen, koho volíš a koho při
jímáš; * na nádvoří tvém smí 
prodlévati.
Nasytíme se dobry tvého do
mu, * posvátností tvého chrá
mu. - -

Božská vláda nade vším.
Signis stapéndis exáudis nos 
cum justítia, * Deus, salvátor 
noster.
Spes ómnium finium terrae * 
et márium procul.
Qui firmas montes virtúte tua,
* accinctus poténtia,
Qui compéscis sonitam maris,
* sónitum flúctaum ejus et tu
multum nationum:
E t timent, qui hábitant tér- 
minos terrae, propter signa 
tua: * extréma Oriéntis et Oc- 
cidéntis gáudio reples. - -

Vyslýcháš nás, spravedliv, ú- 
žasnými činy, * Bože naší spá
sy;
jsi nadějí všech končin země
* a ostrovů v dáli,
ty, jenž mocí svou upevňuješ 
hory, * opásán jsa sílou, 
ty, jenž utišuješ mořskou bou
ři, * jeho vln hukot i neklid 
národů.
Bojí se obyvatelé zemských 
končin pro podivné tvé činy.
* Radostí dáváš jásat výcho
du i západu. - -

Požehnané, bohaté žné.
Visitásti terram et irrigásti 
eam, * multum locupletásti 
eam.
Rivus Dei replétus est aquis, 
parásti fruméntum eórum; * 
ita enim parásti eam:
Sulcos ejus irrigásti, * com- 
planásti glebas ejus,

Navštívils zemi, napojil jsi ji, 
* dals jí velkou úrodu.

Potok Boží jest plný vody, 
obilí dáváš růsti. * Takhle jsi 
ji připravil.
Brázdám jejím jsi poskytl vlá
hy, * hroudy její jsi urovnal,



Středa k chválám II. 283

Imbribus eam mollisti, * be
nedixisti gérmini ejus. 
Coronásti annum benignitáte 
tua, * et sémitae tuae pingué- 
dinem stillant.
Stillant páscua desérti, * et 
colles exsultatióne se cingunt. 
Vestiuntur grégibus arva, et 
valles operiúntur fruménto: * 
acclámant et cantant.
Ant. Impietátibus nostris tu 
propitiáberis, Deus.
Ant. In innocéntia.

častým deštěm jsi ji zkypřil,
* jejímu osení požehnals. 
Rok jsi ověnčil dobrotou svou,
* stopy tvé mokvají tukem.

Tučné jsou štěpní pastviny, * 
kopce se do plesu halí, 
lány stády se hemží, nížiny 
jsou plné zrní. * Jásají a pějí 
a zpívají.
Ani. Viny naše jsi zahladil, 
Bože.
Ant. V nevinnosti.

Žalm 100: Ranní předsevzetí.
Myšlenka: žalm je „knížecím zrcadlem", v némž král rozvinuje zásady 
své vlády.
Křestan má „královské knéistvl" a může si touto modlitbou vytyčit! 
svůj denní královský program: Boj proti hříchu.
Grátiam et justítiam cantábo;
* tibi, Dómine, psallam. 
Incédam in via immaculáta:
* quando vénies ad me? 
Ambulábo in innocéntia cor
dis mei * in domo mea.
Non ponam ante oculos meos
* rem injústam:
Faciéntem praevaricatiónes 
ódio hábeo: * non adhaerébit 
mihi.
Cor pravum erit prócul a me;
* quod malum est, non cog- 
nóscam.
Detrahéntem occúlte próximo 
suo: * hunc perdam. 
Supérbum oculis et inflátum 
corde: * hunc non tolerábo. 
Oculi mei respiciunt fidéles 
terrae, * ut hábitent mecum. 
Qui ámbulat in via immacu
láta, * hic mihi ministrábit.

O milosti a právu zazpívám,
* tobě, Bože, zapěji žalmy. 
Chci dbáti života bez úhony;
* kdypak přijdeš za mnou? 
Životem půjdu, jsa čistého 
srdce * ve svém příbytku. 
Nehodlám zrak svůj upírati * 
na věc nesprávnou. 
Nenávidím toho, jenž nežije 
správně; * ke mně nepřilne.

Zkažené srdce pryč ode mne 
bude; * co zlé je, nechci znáti

Kdo přítele mi tajně haní, * 
toho zahubím.
Hrdého očima, pyšného srd
cem * nestrpím.
Po kraji očima věrné hledám,
* by bydleli se mnou.
Jen kdo jde po cestě bezúhon
né, * bude mi sloužiti.
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Non habitábit in domo mea, 
* qui facit dolum.
Qui lóquitur mendácia, non 
subsistet * coram oculis meis. 
Cotídie perdam * omnes pec
catóres terrae.
Extérminans de civitáte Dó
mini * omnes male agéntes. 
Ani. In innocéntia cordis mei 
perambulábo, Dómine.
Ani. Exsultávit cor meum.

V dómě mém ten bydliti ne
smí, * kdo jedná podvodně. 
Lež kdo hovoří, neobstojí * 
před mýma očima.
Stále jsem připraven zahladi
ti * se země všechny hříšníky. 
Zničiti ty z Božího města, * 
již špatně jednají.
Ani. V nevinnosti svého srdce 
chci kráčeti, Pane.
Ant. Plesá srdce mé.

Zpěv Anny (1. Král. 2,1).
Spravedlnost a svatost Boži.

Myšlenka: Děkovná modUtba Anny, Elkanovy manželky, jež po dlouhé 
neplodnosti dostala syna - pozdějšího velikého proroka Samuela. Všimni 
si podobnosti s Magnificat.
Dobře se do dnešních chval hodi - veleb! Boha, jakožto Soudce hříšníků.
Exsúltat cor meum in Domi
no, * extóllitur cornu meum 
in Deo meo.
Late aperitur os meum con
tra inimícos meos, * quia gáu
deo de auxilio tuo. - - 
Non est sanctus par Dómino;
* neque enim álius est extra 
te, neque petra símilis Deo 
nostro.
Nolíte multa loqui supérbe, * 
neque insoléntia prodeat ex 
ore vestro.
Quia Deus sciéntiae est Dómi
nus, * et ab ipso ponderántur 
actiónes.
Arcus fórtium confringuntur,
* débiles autem cingúntur ro
bore.
Sáturi pro pane se locant, * 
famélici vero a labóre cessant.

Plesá srdce mé v Bohu, * po
výšen jest roh můj od Boha 
mého.
Ústa má mocně mluví k mým 
nepřátelům; * ano, radost 
mám, žes mi přispěl. - - 
Není svatého, jako je Hospo
din; * není jiného kromě te
be, není skály, podobné Bohu 
našemu.
Nemluvte zpupně, * co neslu
ší se, z úst vašich ať nevyjde!

Vždyt Bůh je vševědoucí, * 
váží každou myšlenku!

Luky silných bývají lámány, 
* slabí však bývají opásáni si
lou!
Kdo dřív syt byl, za chléb ne
chává se najmout, * kdo však 
hladověli, nechávají práce.
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Stérilis parit sépties, * et mul
tórum parens languéscit. - -

Dóminus dat mortem et vi
tam, * dedúcit ad ínferos et re- 
dúcit.
Dóminus páuperem facit et di
tat, * húmilem reddit et ex
célsum,
Erigit e púlvere egénum, * et 
páuperem e stércore attóllit, 
Ut det ei sedem inter prínci
pes, * et sólium glóriae tribu
at ei.
Dómini enim sunt columnae 
terrae, * et super eas posuit 
orbem.
Gressus Sanctórum suorum 
custodit, * Ímpii autem in té
nebris péreunt.
Neque enim robore suo fortis 
est vir: * Dóminus confringet 
adversários suos. - - 
Excélsus in caelis tonábit; * 
Dóminus judicábit fines ter
rae;
Et dabit poténtiam Regi suo, 
* et extollet cornu Uncti sui. 
Ant. Exsultávit cor meum in 
Dómino, qui humiliat et súb- 
levat. '
Ant. Lauda.

Neplodná mnoho dětí rodí, * 
matka však četných dítek 
slábne. - -
Bůh to je, jenž život bere i dá
vá, * jenž k šeólu uvádí i vy
vádí.
Hospodin činí chudým i bo
hatým, * povyšuje i ponižuje,

nuzného z prachu zvedá, * 
chuďasa z kalu povyšuje, 
aby ho posadil vedle knížat, * 
na místo čestné.

Boží jsou stěžeje země; * svět 
na nich postavil.

Kroky zbožných střeží, * hříš
ní však v temnotách zanikají.

Věru, ne vlastní silou něco 
zmůže muž: * Hospodin jeho 
odpůrce bije. - - 
S nebe Nejvyšší hřmí; * sou
dit se chystá Hospodin kon
činy země;
Králi vládu dá * a pozdvihne 
roh svého Pomazaného.
Ant. Plesá srdce mé v Hospo
dinu, který ponižuje i povy
šuje.
Ant. Oslavuj!

Žalm 145: Spasiteli. ,,Pojďte ke mně vSíehni .“

Předzpěv.
Lauda, ánima mea Dóminum; Duše má, Pána oslavuj; Pána 
laudábo Dóminum in vita chci chválit, pokud žiji, * Bo- 
mea; * psallam Deo meo quám- hu svému zpívat, pokud jsem. 
diu ero.
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Nestav na lidech.
Nolíte confidere in principi- Nespoléhejte se na šlechtice,
bus, * in hómine, per quem * na človéka, u něhož neni
non est salus. spásyl
Cum exierit spiritus ejus, re- Když dech mu vyjde, do ze-
vertétur in terram suam; * mě se vrátí; * tehdy se zhatí
tunc peribunt ómnia consilia všecky jeho plány.
ejus. - -

Nejlepší při
Beátus, cujus adjutor est De
us Jacob, * cujus spes in Dó
mino, Deo suo.
Qui fecit caelum et terram, * 
mare et ómnia, quae in eis sunt.

Je véraý
Qui servat fidem in aetérnum, 
reddit jus oppréssis, * panem 
dat esuriéntibus.

Dóminus solvit captívos, * 
Dóminus áperit óculos caecó
rum.
Dóminus éripit curvátos, * 
Dóminus diligit justos. 
Dóminus custodit peregrinos, 
pupillum et viduam sustén- 
tat, * viam autem peccató
rum perturbat.

cl je v nebl.
Blažen, jehož pomoc jest Ja
kobův Bůh, * jenž v Pánu, 
svém Bohu, má naději; 
jenž nebe i zemi udělal, * mo
ře a všecko, co v něm jest,

, pomáhá.
jenž na věky věrnost zacho
vává, těm zjednává právo, 
kdo v tísni jsou, * těm, kdo 
jsou lačni, podává chléb. 
Hospodin zajatce vyprošťuje, 
* slepců oči Pán otvírá.

Pán nahrbené napřimuje, * 
Pán spravedlivé miluje.
Pán cizince chrání, zachová
vá sirotu a vdovu, * uvádí ve 
zmatek ničemů cestu.

Regnábit Dóminus in aetér- Pán bude vládnouti na věčné 
num, * Deus tuus, Sion, in ge- časy, * Sióne, tvůj Bůh od 
neratiónem et generatiónem, rodu k rodu.
Ant. Lauda, ánima mea, Dó- Ant. Oslavuj, duše má, Boha, 
minum, qui érigit elisos, et di- jenž napřimuje ponížené a mi- 
ligit justos. luje spravedlivé!
Kapltulum, hymnus, verš a antifcrau bereme z chval I.
V dobft adventní, postní a utrpení bereme kapitulum, hymnus a verš 
z Rádu k chválám. Antifonu k Benedíctus bereme z Proprium de 
tempore.
Vše ostatní v Rádu k chválám (str. 27).
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AD PRIMAM - PRVNÍ

Pater noster, Ave, Credo. 
V. Deus, in adjutorium. 
Gloria Patři.
Allelúja vel Laus tibi.

život - smrt.
Otče náš, Zdrávas, Věřím, 
y . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Jam lucis orto sidere. Již vzešla jasná denice.
První ním  předvádí známé nám již dva tábory: Království Boži a 
království ďáblovo; nevinnost a hřích- a praví: v tvé ruce leží život nebo 
smrt - voli
V Ž. 25 přesvědčuje prosebník Boha o své nevině. Ve dvou.následují
cích žalmech (51 a 52) je líčen hříšník v celé zlobě.
P. A. Ani. Misericórdia tua. V roce. Ant. Lásku tvou.
T. P. Ant. Allelúja. V dobé velik. Ant. Aleluja.

Žalm 25: Modlitba nevinného.
Myšlenka: Do Království Božího jde se nevinným Životem! ŠCasten, kdo 
zachovává čisté svědomí 1

Prosba o spravedlivý soud.
Jus redde mihi, Dómine, quó
niam ego in innocéntia mea 
ambulávi, * et, in Dómino con
físus, non vacillávi.
Scrutáre me, Dómine, et pro
ba me; * explóra renes meos 
et cor meum. - - 
Nam benignitas tua est ante 
óculos meos, * et ámbulo in 
veritáte tua.

Pane, zjednej mi právo - v ne
vinnosti jsem kráčel; * spo
lehnut na Pána jsem nezavrá- 
voral.
Zkoušej mne, Pane, a probá
dej mne, * prozkoumej moje 
ledví i srdce 1 - - 
Na očích stále lásku tvou 
mám * jsem věrný ti na ces
tě životní.

Nevina negativně.
Non sedeo cum viris iniquis, Nesedám si s lidmi falešnými, 
* nec convénio cum dolósis. * a se lstivými se nescházím. 
Odi convéntum male agénti- Společnost ničemů nenávi- 
um * et cum ímpiis non con- dím * a k lidem bezbožným 
Bído. se nedružím.
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Nevina positivně.
Lavo in innocéntia manus me
as * et circúmeo altáre tuum, 
Dómine,
Ut palam annúntiem laudem 
* et enárrem univérsa mirabí
lia tua.
Dómine, díligo habitaculum 
domus tuae * et locum taber- 
náculi glóriae tuae. - -

Dlaně své, Pane, v nevině my
ji,1 * a oltář tvůj, Pane, ob
cházím,
bych veřejně hlásal chválu 
tvou, * bych podivná díla tvá 
zvěstoval.
Rád chodím, Pane, do domu 
tvého, * na místo, kde trůní 
velebnost tvá. - -

Prosba o zachováni.
Noli auférre cum peccatori
bus ánimam meam * et cum 
viris sánguinum vitam meam, 
In quorum mánibus scelus est 
* et quórum déxtera plena est 
munéribus.

Vim, Pane, že
Ego autem in innocéntia mea 
ámbulo: * rédime me et mise
rére mei.
Pes meus stat in via plana, * 
in convéntibus benedicam Dó
mino.

Duši mou s hříšníky nezahla- 
zuj, * ani můj život s muži 
krve,
na jejichž rukou ulpěl zločin:
* a jejichž pravice jest úplat
ků plná!
mne vyslySIS!
Já ale kráčím v své nevinnc* 
sti, * dej milost mi a svobodul

Noha má stojí na volné pláni,
* ve sborech Pána chci chvá
liti.

Žalm 51: Nekající hříšník.
Myšlenka: Odpuzující obraz hříšníka a jeho konce - věěné záhuby - nás 
posiluje v boji proti hříchu.

Popsání jeho zloby.
Quid gloriáris in malitia, * 
praépotens infámis?
Omni témpore meditáris per
niciem, * lingua tua est velut 
novácula acúta, patrátor doli.

Diligis malum magis quam 
bonum, * mendácium magis 
quam loqui justa.

Pročpak se chlubíš nešlechet
ností, * vykřičený siláku? 
Proč den co den přemítáš o 
zhoubné zkáze? * Jazyk tvůj 
- ostrý nůž - ty  úskoků strůj- 

■ce!
Raději zlo máš, nežli dobro, * 
lež, nežli hovor pravdivý.

1 Žalmista myslí na liturgické mytí rukou před obětí.
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Diligis omnes sermónes perní- Miluješ kdejaké zhoubné ře- 
ciósos, * lingua dolósa! - - či, * jazyku podvodnýl - -

Spravedlivý trest.
Ideo Deus déstruet te, * in Proto zničí tě Bůh, * na věky 
sempitérnum te removébit, tě odtud uchvátí,
Extrahet te de tentório * et ze stanu tě vyrve, * vytrhne 
eradicabit te de terra vivén- ze země živých. - - 
tium. - -

t)Cinek na dobré Udl.
Vidébunt justi et timébunt * S bázni vidí to zbožni. * Vy- 
et de illo ridébunt: smívají se mu:
„Ecce homo, qui non státuit „Hle, člověk, jenž nezvolil si 
Deum * praesidium suum, * Boha za oporu,
Sed sperávit in multitúdine spoléhaje se na veliké bohat- 
divitiárum suárum, * inváluit štvi své, * zmohutněl svými 
sceléribus suis.“ zločiny.“

Vystupňovaná důvěra.
Ego autem sicut oliva virens Než já jak oliva zelená jsem 
in domo Dei; * confído in mi- ve chrámu Božím, * na věky 
sericórdia Dei in sempitér- se spoléhám na slitovnost Bo
num. ží.
Celebráboteinsáeculum,quia Že jsi to udělal, chci věčně tě 
egisti, et praedicábo nomen chválit, hlásat tvé jméno, * 
tuum, * quia bonum est in neboť je dobré na tváři tvých 
conspéctu sanctorum tuórum, svatých.

Žalm 52: Bláznovství a zloba hříšníků.
Myšlenka: V této písni (Ž. 52 rovná se 2. 13) si můžeme stěžovati na 
svůj sklon ke zlému» smutný následek dědičného hříchu - a prositi za 
hříšníky.

Jejich bezbožné počínáni.
Dicit insipiens in corde suo: * 
„Non est Deus.“
Corrúpti sunt, abominánda e- 
gérunt; * non est, qui fáciat 
bonum.
Deus de caelo próspicit super 
fílios hóminum, * ut videat, 
num sit qui intéllegat et quae
rat Deum.

V srdci svém říká pošetilec: * 
„Není Boha.“
Jsou zkažení, páchali hnusno
sti; * a není, kdo dělal by dob
ro.
S nebeských výšin pohlíží Bůh 
na dětičky lidské, * by viděl, 
zda tolik kdo moudrý jest, že 
po Bohu pátrá.
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Omnes simul aberravérunt, Všichni však klesli, jsou zka- 
depraváti šunt; * non est qui ženi, * a není, kdo dělal by 
fáciat bonum, non est nec u- dobro - ani jediný není. - - 
nus. - -

Nezvítězí.
Nonne resipiscent, qui fáciunt 
iniquitátem, * qui dévorant 
populum meum, sicut come
dunt panem, non invocant 
Deum?
Ibi trepidavérunt timóre, * 
ubi non erat timor,
Quóniam Deus dissipávit ossa 
eórum, qui te obsidébant; * 
confúsi sunt, quóniam Deus 
abjécit eos. -

Cožpak to ničemové neuznají, 
* hltají lid můj, jak chléb by 
jedli, Pána vzývati nechtějí?

Tam však hrůzou se roztřásli, 
* kde nebylo hrůzy: - 
Bůh totiž rozbil kosti těch, 
kdož tě obléhali; * upadli do 
hanby - to je Bůh odhodil.

Dozpěv.
Utinam Véniat ex Sion salus Kéž přijde se Sionu pro Izraele 
Israel! Cum vérterit Deus sor- spásal Až změní Hospodin o- 
tem pópuli sui, * exsultábit sudný národa úděl, * rozjásá 
Jacob, laetábitur Israel. se Jakob, zaplesá Izrael.
Byly-li recitovány kající chvály, připojíme bezprostředně žalm 00: Dó
minus regnat: exsůltel terra, str. 273.

Ant. Misericórdia tua, Dómi- Ant. Lásku tvou, Pane, stále 
ne, ante óculos meos: et com- na očích mám; jsem věren ti 
plácui in veritáte tua. na cestě životní.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, V doMvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
V3e ostatní v Etádu k první (str. 37).

AD TERTIAM - TftETÍ

Pater noster et Ave María, 
y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja, t>eí Laus tibi.

Otče náš o Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.
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Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus. A nyní, Duchu přesvatý.
Středa je odedávna smutnou vzpomínkou na Jidášovu zradu. Při třetí 
můžeme mysliti na onoho nešťastného apoštola • a zároveň se modlit 
za padlé kněze.
Žalm 54. ukazuje Jidášovu zradu. Jako bychom slyšeli slova Páně: 
‚‚Příteli, proč jsi přišel? Políbením zrazuješ Syna člověka?“

P. A . Ani. Deus adjúvat me. V roce. Ant. Bůh mi pomáhá! 
T. P. Ant. Alleluja. V době velik. Ant. Aleluja.

žalm, 53: Prosba o pomoc.
Myšlenka: Máš-li starosti, trápeni, vlož je s pevnou důvěrou do tohoto 
žalmu.

Prosba o pomoc.
Deus, in nómine tuo salvum Pomoz mi, Bože můj, pro svo
rné fac, * et virtúte tua age je jméno * a zjednej mi právo 
causam meam. pro svoji moc.
Deus, audi oratiónem meam; Bože, mé modlitbě dopřávej 
* áuribus percipe verba oris sluchu, * ochotně naslouchej 
mei. slovům mých úst!

Stížnost na pronásledováni.
Nam supérbi insurrexérunt Mužovépyšnípovstalinamne, 
contra me, et violénti quae- tyrani mně o život ukládali. * 
siérunt vitam meam; * non Nechtějí Boha na očích míti. - 
proposuérunt Deum ante ocu
los suos. - -

Důvěřivá prosba.
Ecce, Deus adjúvat me, * Dó- Hle, Bůh mi pomáhá! * Bůh 
minus susténtat vitam meam, chrání život můj I 
Retórque malum in adversá- Zpět vrhni neštěstí na protiv- 
rios meos, * et pro fidelitáte niky, * zahlad je docela pro
tua déstrue illos. věrnost svou!

Děkovný příslib.
Voluntárie sacrificábo tibi, * S radostí budu ti obětovati, * 
celebrábo nomen tuum, Dó- tvé jméno oslavím, Pane, - je
mine, quia bonum est. dobré,
Nam ex omni tribulatióne erí- neboť mne vyprostilo z kde- 
puit me, * et inimícos meos jaké bídy, * zahanbené tyra- 
confúsos vidit óculus meus. ny zřelo mé oko.
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žalm 54: Nevěrný přítel.
Myšlenka: Žalm může křesfianu Činiti potíže. Nejlépe mu porozumíme, 
budeme-li se jej modliti jménem Církve.
Nepřítel je ďábel a jeho nástroje - hříšníci, v naší hodince padlí kněží. 
Slovy prokletí nechceme hříšníkům přáti věčný trest, nýbrž vyjádřiti 
Boži spravedlnost.

Žalm 54a.
Předzpěv.

Auribus pércipe, Deus, orati- Bože, vyslyš modlitbu moji, 
ónem meam, nec te subtráxe- neodvracej se od proseb mých! 
ris supplicationi meae, * at- * Věnuj mi pozornost a vyslyš 
ténde mihi et exáudi me. mne!
Agitor in angóre meo, * et con- Jsem zmítán svým nářkem, * 
túrbor propter vocem inimíci, zmaten tyranovým hlasem, 
ob clamórem peccatóris. hříšníkovým křikem.

Nářek nad vlastními bolestmi.
Quóniam inferunt mihi mala
* et in ira me inféstant.
Cor meum conturbatur in me,
* et pavor mortis cadit super 
me.
Timor et tremor véniunt su
per me, * et óperit me horror. 
E t dico: 0  si habérem pennas 
sicut colúmba, * avolárem et 
quiéscerem:

Ecce, longe discéderem, * ma- 
nérem in desérto.
Quáererem cito perfúgium mi
hi * a túrbine et procélla. -

Neboť zlo na mne svalují, * 
rozzuřeni na mne se sápou. 
Srdce mé ve mně se rozbuši
lo, * strach ze smrti na mne 
padá.
Úzkost a třesení na mne se ří
tí, * a úděs mne pokrývá.
A tak si říkám: Kéž křídla 
měl bych, taková, jako holub,
* bych mohl odletět, klidu si 
dopřát.
Hle, já bych uletěl do daleka,
* usadil bych se v poušti. 
Rychle bych vyhledal útoči
ště * před běsnící bouří.

Stížnost na zlořády v městě.
Díssipa, Dómine, divide lin- Zmať jejich jazyky, Pane, a 
guas eórum; * nam video vio- rozděl; * zřím v městě násilné 
léntiam et discordiam in civi- činy a hádky, 
táte:
Die ac nocte circúmeunt eam Po hradbách jeho je obcháze- 
super muros ejus, * et iniqui- jí za dne i za noci, - * nepra- 
tas et oppréssio šunt in médio vost a útisk jest uprostřed ně- 
ejus. ho.
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Insidiae sunt in médio ejus, * Uprostřed něho úklady jsou * 
et de platéis ejus non recédunt a s ulic nemizí bezprávná lest. 
injúria et dolus.

Přítelova zrada.
Si inimícus exprobrásset mi
hi * sustinuissem útique;
Si is, qui odit me, contra me 
insurrexisset, * abcondíssem 
me ab eo.
Sed eras tu, sodális meus, * 
amícus et familiáris meus, 
Quocum dulce hábui consor
tium, * in domo Dei ambulá- 
vimus in coetu festivo.

Žalm, 54b.
Irruat mors super illos, vivén- 
tes ad ínferos descéndant, * 
quóniam nequitiae in habita
tionibus eórum, in médio eó
rum!

Kdyby mne tupil můj nepří
tel, * dovedl bych to snésti; 
kdyby můj tupitel na mne si 
povstal, * ukryl bych se před 
ním.
Ale byls ty to, spoleěník můj, 
* a můj důvěrný přítel, 
s nímž jsem ve sladkém přá
telství žil, * domem Božím 
jsme chodili za slavnostních 
shromáždění.

Smrt se na ně vrhni, za živa 
ať do podsvětí klesnou; * zlo
ba se v příbytcích jejich u nich 
uhostila.

Prosba a naděje.
Ego autem ad Deum clamá- 
bo, * et Dóminus salvábit me. 
Véspere et mane et meridie la
mentabor et gemam, * et áu- 
diet vocem meam.
Rédimet in pacem ánimam 
meam ab iis, qui me inféstant: 
* nam multi sunt contra me. 
Audiet Deus,deprimétque eos, 
qui regnat ab aetérno; * ne
que enim mutántur nec ti
ment Deum:

Já ale na Pána zavolám * a 
Bůh mi na pomoc přijde.
Za veěera i rána zavzdychám, 
zaúpím i za poledne - * a usly
ší můj hlas!
Mou duši vykoupí ku pokoji 
z moci na mne se sápajících; 
* neboť je mnoho jich na mne. 
Uslyší mne Bůh a na zem je 
srazí, jenž od věků vládne; * 
své smýšlení nechtějí změnit, 
Boha se nechtějí bát.

Nový nářek a prosba.
Exténdit suas quisque manus 
contra familiáres suos, * vio
lat pactum suum.
Blándior butýro est fácies e- 
jus, * sed cor ejus pugnax.

Kdekdo vztahuje své ruce na 
přátele svoje, * porušuje svou 
smlouvu.
Nad máslo tvář jeho hladší, * 
srdce jeho však válku snová,
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Molliores óleo šunt sermónes Řeči jeho nad olej lahodnější, 
ejus, * sed sunt gládii stricti. * ale jsou meče břitké.

Dozpév.
Prójice super Dóminum cu
ram tuam, et ipse te susten
tabit: * non sinet in perpé- 
tuum vacilláre justum.
E t tu, Deus, dedúces eos * in 
púteum intéritus.
Viri sánguinum et dolosi non 
complébunt dimidium diérum 
suorum, * ego autem spero in 
te, Dómine.
P. A. Ant. Deus adjúvat me: 
et Dóminus suscéptor est áni
mae meae.
T. P. Ant. Alleluja, alleluja, 
alleluja.
VSe ostatní v Rádu k třetí (str. 47)

Starosti své na Pána sval a 
zachová tě; * nedopustí, by 
spravedlivý trvale kolísal.

Ale ty, Bože, dolů je svrhneš 
* do jámy, jež plodí zkázu. 
Polovici dní svých nenaplní 
muži krve a klamu! * Já však, 
Pane, smím se s důvěrou u- 
chýliti k tobě!
V roce. Ant. Bůh mi pomáhá! 
Bůh chrání můj život!

V době velik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

Velmi trpím, ale více důvěřuji v tebe, Bole!

Pater noster eí Ave María. 
f .  Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rector potens, verax Deus. Svět řídí mocně pravdy Bůh.
Myšlenka šesté: Obávám se nebezpečí dne, ale důvéřujl v Boha. Církev 
1 duše vkládají v tuto modlitbu všechny Bvé velké duchovní bolesti, aby 
načerpaly pevnou důvéru v Boha.
Nespravedliví soudcové Ž. 57 mohou být členové velerady, kteří Ježíše 
Krista, nevinného, odsoudili.

P. A. Ant. In Deo sperávi. Vroce.Ant. NaBohaspoléhám. 
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.
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Žalm 55: Veliké utrpení - veliká důvéra.
Myšlenka: V žalmu se modlí Církev. S velkou starostlivosti, se „slzami 
v očích", pozoruje útoky zlého nepřítele na své dítky. Důvěřivě pozvedá 
ruce k Otci: „Svét je nenávidí... neprosím, abys je vzal ze světa, nýbrž 
abys je ochránil zlého... posvět je v pravdě!" (Jan 17, 15.)

Prosba o pomoc.
Miserére mei, Deus, nam con- Bud milostiv, Bože! Mne stí- 
cúlcat me homo, * perpétuo hájí lidé, * stále mne sužují 
pugnans ópprimit me. nepřátelé.
Concúlcant me inimíci mei Den co den mne tyrani proná- 
perpétuo, * quóniam multi sledují, * četní jsou, již bojují 
pugnant advérsum me. se mnou.

Důvěra.
Altissime, quo die invádet me Nejvyšší, když mne napadne 
timor, * ego in te confidam. bázeň, * spoléhám se na tě!
In Deo, cujus célebro promls- Strachu nemám, o Boha o- 
sum, in Deo confído, non ti- přen, chválím jeho sliby: * co 
mébo: * quid fáciet mihi ca- by mi mohli udělati lidé? - - 
ro? - -

Popis.
Tota die obtréctant mihi, * Škodu mi dělají opět a opět, * 
advérsum me sunt omnes co- zhoubné jejich úmysly míří na 
gitatiónes eórum, ad malum, mne.
Convéniunt, insidiántur, ves- Scházejí se, na číhané sedí, po 
tígia mea obsérvant, * quae- mých stopách slídí, * a o můj 
réntes vitam meam. život mi ukládají.
Pro iniquitáte repénde illis, * Skytni jim odplatu dle jejich 
in ira pópulos prostérne, De- zloby, * na zem, Bože, roz- 
us! hněván, pohany sraz!

Obnovená důvěra.
Exsilii mei vias tu notásti; ve- Zaznamenals cesty vyhnan- 
cónditae sunt lácrimae meae ství mého; v tvém měchu jsou 
in utre tuo: * nonne consigná- slzy mé skryty. * Že v knize 
tae in libro tuo? tvé by zapsány nebyly?
Tunc recédent inimíci mei re- I dají se na útěk nepřátelé mo- 
trórsum, quandocúmque in- ji po každé, když na tebe za- 
vocávero te; * hoc probe scio volám! * Velmi dobře vím, že 
Deum esse pro me. Bůh je pro mne.
In Deo, cujus célebro promís- Strachu nemám, o Boha o- 
sum, in Deo confído, non timé- přen, chválím jeho sliby: * co
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bo: * quid fáciet mihi homo? by mi mohli udělati hdó? - 
Díky.

Téneor votis, Deus, quae feci 
tibi, * persolvam tibi sacrifi
cia laudis,
Quóniam eripuisti vitam me
am de morte, et pedes meos 
de lapsu, * ut ámbulem co
ram Deo in lúmine vivéntium.

Bože můj, co slíbil jsem, to 
jsem ti dlužen: * děkovné obě
ti přinesu,
protože jsi duši mou ze smrti 
vyrval, nohy mé z klopýtnutí, 
* bych mohl před tebou krá
četi na světě živých.

Žalm 56: Ve stínu tvých křídel.
Myšlenka: Tento žalm pokračuje v myšlenkách předchozího. Důvěra 
v Boha vítězí.

V nebezpečí ukryt v Bohu.
Miserére mei, Deus, miserére Dej milost mi, Pane, milost 
mei, * quia ad te cónfugit áni- mi dej I * Duše má k tobě se
ma mea, uchyluje.
Et in umbram alárum tuárum Ve stínu tvých křidel se ukrý- 
confúgio, * donec tránseat ca- ti chci, * dokud nepřejde ne-
lámitas. štěstí.
Clamo ad Deum altissimum, K nejvyššímu Bohu prosebně 
* ad Deum, qui bene facit, volám, * k Bohu, jenž vždy- 
mihi. cky dobře mi dělá.
Mittat de caelo et salvet me, Zasahuje s nebe, pomáhá mi, 
opprobriis afficiat eos, qui me zahanbuje ty, již na mne se 
persequuntur; * mittat Deus sápou; * Bůh sesílá milost 
grátiam suam et fidelitátem. svou a svou věrnost.
In médio leónum decúmbo, * Uprostředlvůsiulehnoutimo- 
qui ávide dévorant fílios hó- hu, * kteří požírají lidské děti, 
minum.
Dentes eórum sunt lánceae et jejichž zuby jsou oštěpy a ší- 
sagíttae, * et lingua eórum py, * a jejichž jazyk je pře- 
gládius acútus. ostrý meč.
Excélsus appáre super cae- Bože, do výše se nad nebesa 
los, Deus; * super omnem ter- vznes, * na celé zemi se sláva 
ram sit gloria tua. - - tvá skvěj! - -

Duše se cítí bezpečnou.
Rete paravérunt gréssibus me- Na nohy mé osidlo nastražili, 
is:*depressérunt ánimam me- * zkrušili duši moji;
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Fodérunt ante me fossam; * 
cadant in eam.
Firmum est cor meum, Deus, 
firmum cor meum; * cantábo 
et psallam.

Diky za I

přede mnou jámu vykopali, * 
ale sami se zřítili do ní.
Silné, Bože, je srdce moje, sil
né... * tobě chci hráti, zpívati 
písně, 
iži pomoc.

Evigila, ánima mea; evigiláte, 
psaltérium et cítharal * exci- 
tábo auróram.
Laudábo te in pópulis, Dómi
ne; * psallam tibi in natióni- 
bus,
Quóniam magna est usque ad 
caelum misericórdia tua, * et 
usque ad nubes fidélitas tua. 
Excélsus appáre super caelos, 
Deus; * super omnem terram 
glória tual

Probud se, duše má; harfo i 
citero, probudte se, * jitřenku 
vzbudím!
Chci v národech slávu ti vzdá
vati, Pane, * a u kmenů písní 
tě oslavovati.
Až po nebe veliká jest tvoje 
milost * a věrnost tvoje až po 
oblaka.
Bože, do výše se, nad nebesa 
vznes, * na celé zemi se sláva 
tvá skvějí

Ž a lm  57: Hluší soudci.
Myšlenka: Satan má na zemi své náhončí. Jako vzbouřil proti Kristu 
velekněze s veleradou, tak pronásleduje ve všech dobách 1 Církev po
moci vládců, vůdců, stran.
V tomto žalmu prosíme - bez pomstychtivosti - „abys nepřátele Církve 
ponížiti ráčil!“

Jejich nespravedlivé jednáni.
Num vere dicitis jus, potén- 
tes? * num judicátis recte, fí
lii hóminum?
Immo in corde iniquitátes pa- 
trátis, * in terra injustitias 
dispénsant manus vestrae. 
Deviavérunt Ímpii inde a si
nu matris, * inde ab útero er- 
ravérunt, qui mendácium di
cunt.
Venénum est illis Símile vené- 
no serpéntis, * venéno áspidis 
surdae, quae aures suas ob
turat,
Ne audiat vocem fascinató-

Pronášíte, mocní, skuteíně 
právo, * soudíte po právu, lid
ské děti?
Ba - v srdci zlobu pácháte je
nom, * ruce vaše na zemi bez
práví rozvažují.
Bezbožní zbloudili od matči
na klína, * od lůna už pochy
bili lháři.

Jed jejich je takový, jako jed 
hadí, * jak zmije jed, jež si 
zacpává uši;

aby neslyšela zaklinačů hla-
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rum, * incantatoris incantán- 
tis períte. -

Deus, contere dentes eórum in 
ore ipsórum; * moláres leó
num confringe, Dómine. 
Dissolvantur quasi aquae, 
quae défluunt; * si dirigunt 
sagittas suas, sint Velut ob
tusae.
Tránseant sicut limax, quae 
diffluit, * quasi fetus aborti
vus mulieris, qui solem non 
vidit.
Priusquam ollae vestrae sén- 
serint veprem, * dum est vi
ridis, aestus túrbinis abripiat 
eum.

su, * (hlasu) zkušeného zaří
kávače, 
vý trest.
Bože můj, zuby jim roztřís- 
kej v ústech, * na padrť roz
bij, Pane, chrup lvíčat!
Ať jak voda se rozplynou, kte
rá míjí; * ať jsou tupé šípy, 
když je vystřelí.

Ať zaniknou jak plž, který 
rozplývá se, * jak potrat že
ny, jenž neuzří slunce.

Dříve než ucítí hrnce vaše trní, 
* za zelena spláchne je zář ví
řivého vichru.

b) včSná spravedlnost.

a) spravedlivý trest.

Laetábitur justus, cum vide
rit vindictam, * pedes suos la- 
vábit in sánguine iniqui. 
Etdicent hómines: Utique est 
fructus justo, * útique est De
us, júdicans in terra.
P. A. Ant. In Deo sperávi, non 
timébo quid fáciatmihi homo.

T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja.
Vše ostatní v ÍUdu k šesté (str. 52).

Zajásá zbožný, uzří-li pomstu, 
* v ničemově krvi si umyje 
nohy.
A lidé pak řeknou: Odměnu 
má spravedlivý; * je opravdu 
Bůh, jenž na zemi soudí.
V roce. Ant. Na Boha spolé
hám bez bázně: co by mi moh
li udělat lidé?
V době velik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD NONAM - DEVÁTÁ

Když přijdou téžké zkoušky.

Pater noster et Ave Maria. Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Deus, in adjutorium. y. Bože, ku pomoci.
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Allelúja vel Laus tibi.
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Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rerum, Deus, tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.
DneSnl devátá je z nejpochmurnějšich hodinek žaltáře.
Hlavni myšlenky: Království Boží • ať v Církvi,ať v duši - tvrdě napadá 
ďábel (Ž. 58); po poklesku neztrať odvahu! (Ž. 59.)
Boj o dokonalost je těžký, pokušení silná - ale důvěra, dětinná přímo 
důvěra v Boha dává vítězit.

P. A . Ant. Deus meus. V roce. Ant. Bůh můj.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

žalm 58a: Proti krvežíznivým nepřátelům.
Myšlenka: První a poslední verše žalmu naznačují póly, mezi nimiž se 
pohybuje nálada duše: útoky nepřátel • důvěra v Boha. Jasně jsou líčena 
ďábelská pokušení.

Předzpěv.
Eripe mede inimícis meis,De- Od nepřátel mých mne vy- 
us meus, * ab insurgént.ibus svobod, Bože, * chraň mne 
contra me tuére me. před mými tyrany.
Eripe me de patrántibus ini- Osvoboď mne od těch, již pá- 
quitátem, * et a viris sángui- chají zlo, * od mužů krve mne 
num salva me. vyprosti!

Prosba a přesvědčování o nevině.
Ecce enim insidiántur vitae 
meae, * conspirant contra me 
poténtes.
Non est crimen in me nec pec
cátum, Dómine: * sine culpa 
mea procúrrunt et aggrediún- 
tur.

Hle, o život mi ukládají, * 
mocní se smlouvají na mne!

Nemám, Pane, viny, ani hří
chu nemám, * pro nic mne 
útočně napadají.

Evigila, occúre mihi, et vide; 
* nam tu, Dómine exercitu
um, Deus Israel es. 
Expergíscere, castiga omnes 
gentes, * noli miseréri ómni
um perfidorum.

Vzhůru, rychle, sem ke mně, 
viz! * Zástupů Pane, Izraelův 
Bože,
povstaň, všechny pohany 
trestej, * věrolomných niče
mů nešetři!

Útoky nepřátel - pěvcovo útočiště.
Revertúntur véspere, latrant Navečer nazpět se vracejí, vy
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ut canes * et percúrrunt civi
tátem;
Ecce se jactant ore suo; con- 
tuméliae sunt in lábiis eórum: 
* „Quis enim audit?“
Sed tu, Dómine, irrides eos, * 
ludibrio habes omnes gentes.

Robur meum, ad te atténdam, 
quia tu, Deus, praesídium me
um es, * Deus meus, miseri
córdia mea.

jí, * honí se městem jak psi.

Hle, ústy se chvástají, nártech 
jejich pomluvy! * (Říkají si:) 
„Kdo to slyší?“
Ale ty, Pane, se posmíváš jim, 
* jen výsměch máš ze všech 
pohanů!
Sílo moje, na tebe myslím; 
Bože, jsi tvrz má, * můj Bo
že, má lásko!

Jejich potrestání.
Žalm 58b.

Subvéniat mihi Deus, * fáciat 
ut delécter de hóstibus meis.

Deus, occíde eos, ne offénsae 
sint pópulo meo, * contúrba 
eos róbore tuo et prostérne 
eos, clipeus noster, Dómine. 
Peccátum oris eórum est sermo 
labiorum eórum, * et capián- 
tur supérbia sua et maledictis 
et mendáciis quae dicunt. 
Perde eos in ira, perde, ut jam 
non sint, * ut sciátur Deum 
regnár e in Jacob et usque ad 
fines terrae.
Revertúntur véspere, latrant 
ut canes, * et percurrunt ci
vitátem;
Vagántur cibum quaeréntes; 
* si satiáti non sunt, ululátum 
edunt.

Ego autem cantábo poténti- 
am tuam, * et exsultábo ma
ne de misericórdia tua,

Kéž mi Bůh na pomoc přispě
chá * kéž mi dá pásti se na 
odpůrcích!
Pobij je, Bože, ať lid můj ne
pohoršují, * svou mocí je strh
ni, sraz k zemi, Pane, náš ští
te!
Rty jejich hovoří o hříchu; * 
kéž lapí se pýchou, kletbami, 
prolhanými řečmi!

Rozhněván znič je, znič, aby 
nebyli! * Ať zvědí, že vlád
cem je nad Jakobem Bůh až 
po země okraje.
Navečer zpět se vracejí, vyjí,
* honí se městem jak psi.

Za žrádlem se toulají hned 
sem, hned tam, * anenasytí-li 
se, kňučí.

Dozpöv.
Ale já chci zpívat o moci tvé,
* těšit se zrána láskou tvou,
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Quia factus es praesídium mi
hi, * et refugium die angus
tiae meae.
Robur meum, tibi psallam, 
quia, Deus, praesídium meum 
es, * Deus meus, misericórdia 
mea.

neboť ty jsi mou bezpečnou 
tvrzí, * a v dobé tísně úto
čištěm.
Sílo má, chci ti zpívati, Bože, 
jsi tvrzí mou, * můj Bože, má 
lásko!

Žalm 59: Po pádu.
Myšlenka: Byť bys byl jakkoli stísnén, pevné důvéřuj v Boha. Bůh 
dopouští, ale neopouští!

Pád.
Deus, repulisti nos, perfregis
ti ácies nostras, * írátus es: 
restitue nos.
Concussisti terram, scidisti e- 
ara; * sana rupturas ejus: nam 
vacillat.
Imposuisti pópulo tuo dura; 
* potasti nos vino inebriánti.

Statuisti timéntibus te vexil
lum * ut fúgerent ab arcu;

Ut liberéntur dilécti tui * ad
juva dextera tua, et exáudi 
nos. -

Zavrhls nás, Bože, rozbils naše 
šiky, * hněval ses, obrať náš 
úděl!
Otřásl jsi zemí, rozštěpila ji, * 
zcel její trhliny, kolísá!

Tvrdost jsi zažít dal lidu své
mu, * dals pít nám víno opoj
né.
Svým ctitelům korouhev jsi 
vztyčil, * aby se ukryli před 
lukem;
Nuže, na záchranu miláčků 
svých, * pomoz svou pravicí, 
slyš násl -

Přese všechny dřívější přísliby.
Deus locútus est in sanctua
rio suo: * Exsultábo et par- 
tíbor Sichem, et vallem Suc- 
coth dimétiar.
Mea est terra Gálaad, et mea 
terra Manásse, * et Ephraim 
gálea cápitis mei, Juda scép- 
trum meum.
Moab pelvis lotiónis meae; su
per Edom ponam calceamén- 
tum meum, * de Philistáea 
triumphábo.“ - -

Hospodin promlouval ve svém 
stánku: * „Spěšně rozdělím 
Sichem a rozměřím sukkotské 
pláně.
Galaad je můj a Manáse ta
ké, * Efraim přilbice hlavy 
mé. Judsko má vladařská hůl,

Moab nádrž má na koupání; 
na Edom vhodím sandál, * 
nad zemi Filišťanů zvítězím.“-
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Prosba o jejich splněni.
Quis addúcet mi in civitátem 
munitam? * quis dedúcet me 
usque in Edom?
Nonne tu, Deus, qui repulisti 
nos, * nec jam egréderis, De
us, cum exercitibus nostris? 
Da nobis auxílium contra ini
micum, * quia vanum est sub
sidium hóminum.
Per Deum fórtiter agémus, * 
et ipse conculcabit inimícos 
nostros.
P. A. Ant. Deus meus, mise
ricórdia tua praevéniet me. 
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, 
alleluja.

Kdo mne zavede k hrazené
mu méstu? * Kdo až do Edo- 
rou povede?
Bože, zda ne ty, jenž zavrhls 
nás? * S vojskem naším, Bo
že, nepotáhneš?
Dej pomoc nám v boji s ne
přítelem; * lidská pomoc jest 
nicotná.
V Bohu jenom hrdinně zvítě
zíme: * on tyrany naše rozdrtí.

V roce. Ant. Bůh můj mne mi
lostí předchází.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Vše ostatní v Hádu k deváté (str. 56).

AD VESPERAS - NEŠPORY

Trofeje Církve.

Pater noster et Ave María, 
y. Deus, in adjutorium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš a Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Pestrou mosaiku pěti žalmů nešpor lze vyjádřiti touto myšlenkou: Veliký 
dík Církve za milosti.
V pěti písních děkuje Církev za dobrodiní Království Božího:
1. za Eucharistii (Ž. 127).
2. za mučednictví (Ž. 128).
3. za spravedlivé, kteří odešli do vlasti věčné (Ž. 129).
4. za řeholní povolání (Ž. 130).
5. za požehnání katolických svatostánků (Ž. 131).
Celá velikost Církve se ukazuje v těchto pěti obrazech:
1. Veliká rodina dítek Božích shromáždila se u stolu Páně, aby podě
kovala za dar Eucharistie.
2. Jak mnozí i dnes pro Krista trpí a jsou pronásledovánil Kolik bez
božníků drásá panenské tělo Církve 1 Ale mučednictví patří mezí slavné 
známky jeji pravosti.
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3. Nyní, právě, kdy se modlíme nešpory, přecházejí mnozí křesťané do 
vlasti věčné - jsou to zlatité snopy ve stodolách nebes.
4. V duchu přicházíme do chudého klááteriku. Vládne zde pokora a 
láska. Tito lidé zde jsou pravými hrdiny Království Božího.
5. V misijní stanici je dostavěn kostel. Po dlouhém putováni nalezl 
Kristus stálý stánek. Děkujeme za milosti, jež Bůh ve svých chrámech 
udílí.

P. A. Ant. Beáti omnes, * qui V roce. Ant. Blažen každý, * 
timent Dóminum. kdo Boha se bojí.
T. P. Ani. Allelúja, * alleluja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
alleluja. aleluja, aleluja.

Žalm 127: Štěstí v otcovském domě.
Myáleoka; V duchu vidím velikou Boži rodinu všech n&rodů a dob, 
shromážděnou u stolu Páně: Kristus-otec, Cirkev-matka, křestané-dítky. 
Jménem Cirkve děkuji za všechny milosti Eucharistie a vyprošuji nové.

Štěstí.
Beátus, quicúmque times Do
minum, * qui ambulas in viis 
ejus!
Nam labórem mánuum tuá
rum manducábis, * beátus eris 
et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis fructife
ra * in penetrálibus domus 
tuae,
Fílii tui ut súrculi olivárum * 
circa mensam tuam.
Ecce, sic benedicitur viro, * 
qui timet Dóminum! -

Blažen jsi každý, kdo Boha se 
bojíš, * kdo kráčíš jeho ces
tami!
Jíst budeš výtěžek práce 
svých dlaní, * štasten budeš, 
budeš mít zdar.
Jak plodný keř vinný jest tvo
je žena * v domě tvém, v taj
ném oddílu,
jak ratolesti oliv děti tvé, * 
dokola u stolu tvého.
Tak, hle, se dostane požehná
ní muži, jenž Boha bojí se.

Požehnání.
Benedícat tibi Dóminus ex Si
on, * ut vídeas prosperitátem 
Jerúsalem ómnibus diébus vi
tae tuae;
Ut vídeas fílios filiórum tuó
rum: * pax super Israel!
Ant. Beáti omnes, qui timent 
Dóminum.
Ant. Confundántur omnes, * 
qui odérunt Sion.

Kéž se Sionu Pán ti požehná, 
* bys zříti mohl štěstí Jerusa
lema všechny dny svého živo
ta,
bys s dětmi svých dětí hleděti 
mohl * na pokoj v Izraelovi! 
Ant. Blažen každý, kdo Boha 
se bojí.
Ant. Zahanbeni budou vši
chni, * kdo nenávidí Sion.
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Žalm 128: Velmi mučen ■ ale nepřemožen.
Myšlenka: V duchu vidím mučedníky všech dob, kteří v Církvi pro 
Krista trpěli - at krvavě, af nekrvavě.
Děkuji Bohu za tolik důkazů skutečnosti křesťanských pravd; za tolik 
slavných hrdinů. Jejich hrdinství mne slil.
Církev vždy patřila na hroby svých pronásledovatelů - a bude patřit, 
protože ji „brány pekelné nepřemohou“.

Rozličná pronásledování.
Multum oppugnavérunt me a Sužovali mne od mého mládí, 
juventúte mea, * dicat nunc * ať Izrael říká:
Israěl:
Multum oppugnavérunt me a Sužovali mne od mého mládí, 
juventúte mea, * sed non de- * a nepřemohli mne! 
vicérunt me.
Supra dorsum meum aravé- Oráči orali na mých zádech, * 
runt aratóres, * longos duxé- táhli dlouhé brázdy, 
runt sulcos suos.

A Boži ochrana.
Dóminus autem justus * con- Ale Hospodin, spravedlivý, * 
cídit funes impiórum. - - bezbožníků provazy zpřetí-

nal. - -
Confundántur et cedant retro Ať zrudlí hanbou zpět ustou- 
* omnes, qui odérunt Sion. pí * všichni, kteří nenávidí Si

on.
Similes fiant grámini tectó- Ať jsou jak na střechách trá- 
rum, * quod, prius quamevel- va, * jež dříve schne, než je 
látur, aréscit; utržena.
Quo non implet manum su- Žnec jí náruč svou nenaplní, 
am, qui metit, * nec sinum * ani svůj klín, kdo snopky 
suum, qui manipulos cólligit. sbírá.
Nec dícunt qui praetéreunt: Neřeknou, kteří kolem pů- 
„Benedíctio Dómini super jdou: „Požehnej vám Pán!“ * 
vos!“ * „Benedícimus vobis „Žehnáme vám ve jménu Pá- 
in nómine Dómini.“ ně.“
Ant. Confundántur omnes, qui Ant. Zahanbeni budou vši- 
odérunt Sion. chni, kdo nenávidí Sion.
Ant. De profúndis * clamávi Ant. Z prohlubin * volám k to- 
ad te, Dómine. bě, Pane.
Žahn 129: Lidská vina a dobrota Boži.
Myšlenka: Touha po vysvobozeni z exilu.
Kolik křesťanů právě dnes odešlo na věěnost! Mnozí zajisté nejsou bez
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vlny - a tu se za né modlíme vroucně náš žalm. Je to prosba o jejich 
vysvobozeni z očistce a současně dík: VŽdyC to jsou křeséanél Mají plné 
ruce zlatitých klasů zásluh - a nyní je nesou do nebeských stodol...

Klíčící důvěra: a) odpust!
De profúndis clamo ad te, Dó- Pane, z prohlubin k tobě vo- 
mine, * Dómine, audi vocem lám, * Pane, slyš můj hlas! 
meam!
Fiant aures tuae inténtae *ad K úpění mému hlasitému, * 
vocem obsecrationis meae. - - nakloň ucho své! - -

b) Božská slitovná láska.
Si delictorum memóriam ser- Budeš-li vzpomínat na viny, 
váveris, Dómine, * Dómine, Pane, * kdopak obstojí? 
quis sustinébit?
Sed penes te est peccatórum U tebe jest hříchů odpuštění, 
vénia, * ut cum reveréntia * by uctivě se ti sloužilo, 
serviatur tibi. - -

Důvěra se upevňuje: a) doufám.
Spero in Dóminum, * sperat Na Pána se spoléhám, * má 
ánima mea in verbum ejus; duše doufá v jeho řeě. 
Exspéctat ánima mea Dómi- Jistěji na Pána čekám, * než 
num, * magis quam custódes strážci na ráno. - - 
auróram. - -

Důvod: Boží dobrotivost.
Magis quam custódes -auró
ram, * exspéctet Israel Dómi
num,
Quia penes Dóminum miseri
córdia * et copiosa penes eum 
redémptio:
Et ipse rédimet Israel * ex 
ómnibus iniquitátibus ejus. 
Ant. De profúndis clamávi ad 
te, Dómine.
Ani. Dómine, * non est exal- 
tátum cor meum.

Více než na ráno strážci * 
Izrael čeká na Pána,

Neboť u Pána jest slitování, * 
veliké u něho vykoupení.

Jistě vykoupí Izraele * ze 
všech jeho nepravostí.
Ant. Z prohlubin volám k to
bě, Pane.
Ant. Pane, * mé srdce není 
pyšné!

Žalm 130: Ponořen v Boha.
Myšlenka: Líbezná píseů - kus mystiky.
Modlím-li se tento žalm, zdá se ml, jako bych byl v klášteříku řeholnic, 
kde tyto Bohu zasvěcené duše v pokoře, tichosti a lásce Bohu slouží. 
Děkuji za milost řádů - a prosím o nová řeholní povoláni.
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Dómine, non supérbit cor me
um, * neque extollúntur óculi 
mei,
Nec prósequor res grandes * 
aut altióres me ipso.
Immo compósui et pacávi * 
ánimam meam,
Sicut párvulos in grémio mat
ris suae: * ita in me est ánima 
mea.
Spera, Israel, in Dómino, * et 
nunc et usque in sáeculum. 
Ani. Dómine, non est exalta
tum cor meum.
Ant. Elégit Dóminus * Sion 
in habitatiónem sibi.

Pane, srdce mé není pyšné * 
a není pyšný pohled můj.

Nesnažím se o veliké věci, * 
kterých mi nelze dojiti. 
Upokojil jsem a utišil * rozru
šenou svou mysl, 
mysl má klidná jest jak dítě
* na matčině klíně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina,
* od této chvíle na věky! 
Ant. Pane, mé srdce není pyš
né I
Ant. Vyvolil si Bůh Sion * za 
sídlo své.

Žalm 131: Věrnost za věrnost.
Myšlenka: Žalm mluví o dvoustranné přísaze: David přísahá Bohu, že 
mu postaví chrám - Bůh přísahá králi, Že jeho potomstvu dá věčný trůn. 
Zvláště všák líčí žalm požehnání starozákonního chrámu. My děkujeme 
za milosti, jež Bůh dává v křesťanských chrámech. Z nich vychází 
mnohem větší požehnání než z chrámu jerusalemského - a pevně v něm 
trvá trůn velikého Davidova syna podle těla, Ježíše Krista.

Davidova přísaha.
Meménto, Dómine, in grátiam 
David, * omnis sollicitudinis 
ejus:
Quómodo juráverit Dómino, 
* votum voverit Poténti Ja
cob:
„Non intrábo in habitáculum 
domus meae, * non ascéndam 
in stratum lecti mei,
Non concédam somnum ocu
lis meis, * pálpebris meis qui- 
étem,
Donec invénero locum Dómi
no, * habitatiónem Poténti 
Jacob.“ - -

Pane, vzpomeň na milost Da
vidovi, * na veškeru o něj peč
livost:
jak složil přísahu Hospodino
vi, * jak slib dal Mocnému Ja
kobovu:
„Nevejdu do svého obytného 
domu, * na ustlané lůžko ne
vstoupím;
očím svým spánku nedopřeji, 
* ani svým víčkům zdřímnutí,

dokud Hospodinu nenajdu 
místo, * sídlo mocnému Jako
bovu.“ - -
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Splnění přísahy. (Přenos archy úmluvy na Sion.)
Ecce, audívimus de illa in 
Ephrata; * invénimus eam in 
campis Jaar.
Intrémus in habitatiónem e- 
jus, * procidamus ante sca- 
béllum pedum ejus.
Surge, Dómine, in locum qui- 
étis tuae, * tu et arca majes
tatis tuae.
Sacerdotes tui induant justí
tiam, * et sancti tui exsultan
tes exsúltent.
Propter David, servum tuum, 
* noli repéllere fáciem uncti 
tui. - -

Nuže, my jsme slyšeli, že v 
Efraim jest, * našli jsme je na 
polích jaarských.
Tak tedy vejděme do obydlí 
jeho, * u podnože nohou jeho 
padněme I
Vzhůru, Pane, na místo klidu 
vejdi, * ty, a s tebou slavná 
archa tvá!
Tvoji kněží se do spásy ob
léknou, * zbožní tvoji hlasitě 
zaplesají.
Už kvůli Davidovi, sluhovi 
svému, * neodmítej svého Po
mazaného. - -

Přísaha Boží.
Jurávit Dóminus David * pro- Davidovi Hospodin kdys pří- 
míssum firmum a quo non re- sáhu složil * s neporušitelnou 
cédet: věrností:
„Sobolem generis tui * ponam „Výhon tvého rodu hodlám * 
super sólium tuum. posaditi na tvůj trůn.
Si custodierint fílii tui pac- Budou-li tví synové na mou 
tum meum, * et praecépta dbát smlouvu, * na příkazy, 
quae docébo eos, kterým je naučím,
Etiam fílii eórum in sempitér- i jejich synové zasedati bu- 
num * sedébunt super sólium dou * na věěné časy na trůně 
tuum.“ tvém.“

Požehnáni ze Slonu.
Nam Dóminus elégit Sion, * 
eam optávit sedem sibi: - - 
„Haec est réquies mea in sem
pitérnum, * hic habitábo, quó
niam optávi eam.
Victui ejus benedicens bene
dicam, * páuperes ejus satu
rabo pane.
Sacerdotes ejus induam salú
te, * et sancti ejus exsultán- 
tes exsultábunt.

Pán si vyvolil siónskou horu, 
* za sídlo své si ji míti přál: - 
Toto jest sídlo mé na věěné ča
sy. * Zůstanu tady. Já  si je 
přál.
Bohatě požehnám pokrmům 
jeho, * chudé jeho chlebem 
nasytím.
Dám, by jeho kněží se oblekli 
v spásu, * pobožné rozveselím.
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Illic David suscitábo cornu, * 
parábo lucérnam uncto meo.

Inimícos ejus induam confu
sione, * super ipsum autem 
fulgébit diadéma meum.“
P. A. Ant. Elégit Dóminus Si
on in habitatiónem sibi.
T. P. Ant. Alleluja, alleluja, 
alleluja.

Ka-piiulum.
2. Cor. 1, 3. Benedíctus Deus, 
et Pater Dómini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordia
rum et Deus totíus consolati
onis, qui consolátur nos in om
ni tribulatióne nostra.

Tam dám vyrašiti Davidovu 
rohu, * Messiáši svítilnu roz
svítím.
Nepřátele jeho dám ošatit 
hanbou; * na něm zazáří můj 
diadém.“
V roce. Ant. Vyvolil si Bůh 
Sion za sídlo své.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

2. ke Kor. 1, 3. Veleben budiž 
Bůh a Otec Pána našeho Je
žíše Krista, Otec milosrden
ství a Bůh veškeré útěchy I On 
nás potěšuje ve všelikém sou
žení našem.

Hymnus (od SV. Ř ehoře Vel.).
Opěvá dílo ětvrtého dne: slunce, měsíc a hvězdy; básník prosí o zapuzeni 
duchovni temnoty z duše.

Caeli Deus Sanctíssime, 
Qui lucidas mundi plagas 
Candore pingis igneo, 
Augens decoro lúmine:

Quarto die qui ílámmeam 
Dum solis accendis rotam, 
Lunae ministras órdinem, 
Vagósque cursus siderum:

Ut noctibus vel lúmini 
Diremptionis términum, 
Primordiis et ménsium 
Signum dares notissimum:

Expélle noctem córdium: 
Abstérge sordes méntium: 
Resolve culpae vinculum: 
Evérte moles criminum.

Na nebi, Bože přesvatý, 
jenž světlé výše nad zemí 
ohnivou barvíš bělostí 
a nítíš září půvabnou!

Čtvrtého dne, když 
zažehnuls
plamenné kolo sluneční, 
lunu jsi řádem opatřil 
a oběžnicím cestu dal, 

bys nočním tmám i světlým 
dnům
dal vymezené hranice, 
k počátku vedl měsíce, 
určiv znamení zřejmé všem.

Již vyžeň noc tmy ze srdcí 
a poskvrnění mysli smyj, 
rozvaž nás z hříchu okovů, 
zvrat nakupení zločinů,.
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Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.
f .  Dirigátur, Dómine, orátio 
mea. 1$. Sicut incénsum in 
conspéctu tuo.

K  Magnificat.
Ant. Respéxit Dóminus * hu- 
militátem meam, et fecit in 
me magna, qui potens est.
Vše ostatní v Řádu k nešporám (st

To uděl,'Otče přemilý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
kraluješ věků na věky. 
Amen.
y. Vystup modlitba má k to
bě, Pane. fy. Jako kadidlový 
dým před tvou tvář.

Ant. Shlédl Hospodin * na po
nížení mé, a veliké věci ve mně 
učinil ten, jenž jest mocný.

■■ 00 ) .

AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

y. Jube, domne, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam. 
Lectio. Fratres: Sobrii estóte, 
fy. Deo grátias, 
y. Adjutorium nostrum. 
Pater noster, (totum secreto). 
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Convérte nos. fy. E t avérte. 
y. Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

„Skryt ve stínu tvých křidel “

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnáni. Pokojnou noc. 
Čtení. Bratři: Budte střízliví, 
fy. Bohu díky. 
y. Pomoc naše.
Otče náš, (celý potichu). 
Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. fy. A odvrat, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja něho Chvála tobě.

Obyčejně bývá doplněk prosbou nebo kající modlitbou.- dnes vžak jest 
díkůčiněním. Polovina týdne s úsilím o dokonalost a mnoha přemože
nými pokušeními je za námi - je večer, klid. Co nám přinese druhá 
polovina týdne?
Ž. 33: Ohlížíme se na vybojované boje s tělem, světem a ďáblem. Bůh 
svého sluhu neopustil.
Ž. 60: Pevně Bohu důvěřuji - odtud vlastní myšlenka doplůku: Skryt 
ve stínu tvých křídel.
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P. A. Ant. Immittet Angelus V roce. Ant. Boží posel se utá- 
Dómini. bořil.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 33a: Požehnáni bázně Boži.
Myšlenka: Bůh neopouští své věraél Vysvobozuje je z běd a bohaté 
odměňuje.
Věta: spravedlivý volal k Bohu a on ho vysvobodil ze všech běd, se 
opakuje.
Žalm byl v křesťanském starověku velmi oblíben, a býval zpíván jako 
píseň k sv. přijímání. Je to žalm alfabetický - má 22 veršů.

Předzpěv.
Benedicam Dómino omni tém- Pána chci velebit po všecky 
póre; * semper laus ejus in oře časy, * budiž v mých ústech 
meo. chvála jeho vždycky!
In Domino gloriétur ánima Nechať se duše má Pánem jen 
mea: * áudiant húmiles, et lae- chlubí: * ať pokorní slyší to
téntur. a radují se!
Magnificáte Dóminum me- Nuž tedy se mnou zvelebujte
cum; * et extollámus nomen Pána, * vyvyšujme společně 
ejus simul. - - jméno jeho! - -

K těm, již se Boha boji, je Bůh dobrotivý.
Quaesívi Dóminum et exau
dívit me; * et ex omnibus ti- 
móribus meis eripuit me. 
Aspicite ad eum, ut exhilaré- 
mini, * et fácies vestrae ne 
erubéscant.
Ecce, miser clamávit et Dó
minus audívit, * et ex omni
bus angústiis ejus salvávit 
eum.
Castra ponit ángelus Domini
* circa timéntes eum, et éri- 
pit eos.
Gustáte, et vidéte, quam bo
nus sit Dóminus; * beátus vir, 
qui cónfugit ad eum.
Timéte Dóminum sancti ejus,
* quia non est inopia timénti
bus eum.

Pána jsem hledal a dopřál mi 
sluchu, * vyprostil mne z veš
kerých úzkostí mých. 
Pohlédněte na něho, a zazá
říte; * by tvář se vám rděla, 
nebude třeba.
Hle, ubožák volal, a Pán ho 
slyšel, * a pomohl mu ze všech 
úzkostí.

Boží posel se utábořil * kol 
ctitelů svých, by chránil je.

Okuste, vizte, jak Pán jest 
dobrý! * Zdar muži, který se 
utíká k němu!
Pána se bojte svatí jeho vši
chni, * nic nechybí těm, kdo 
se ho bojí.
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Poténtes facti sunt páuperes Boháči zchudli a trpí hladem, 
etesuriérunt;* quaeréntes au- * nic nechybí těm, kteří hie
tem Dóminum nullo bono ca- dají Pána. 
rébunt.

žalm 33b.
Bázeň Boži zaruCuje štěstí a věčný život.

Veníte, fílii, audíte me; * ti
mórem Domini docébo vos.

Quis est homo qui diligit vi
tam, * desiderat dies, ut bo
nis fruátur?
Cóhibe linguam tuam a malo,
* et lábia tua a verbis dolósis.

Recéde a malo, et fac bonum;
* quaere pacem, et sectáre 
eam.
Oculi Dómini respiciunt jus
tos, * et aures ejus clamórem 
eórum.
Vultus Dómini adversátur fa- 
ciéntes mala, * ut déleat de 
terra memoriam eórum. 
Clamavérunt justi, etDóminus 
exaudívit eos; * et ex ómnibus 
angústiis eórum eripuit eos. 
Prope est Dóminus contritis 
corde, * confráctos spíritu sal
vat.
Multa sunt mala justi; * sed 
ex ómnibus éripit eum Dómi
nus.
Custodit ómnia ossa ejus: * 
non confringétur ne unum qui
dem.
In mortem agit impium ma
litia, * et qui odérunt justum, 
puniéntur.

Nuž, děti, vzhůru, popřejte 
mi sluchu: * chtěl bych vás 
nauěit bázni Boží.
Kdo člověk jest, který miluje 
život, * který si žádá viděti 
dny šťastné?
Braň svému jazyku mluviti 
zlobu * a rtům svým slova 
klamavá.
Od zlého se odchyl a konej 
dobro, * vyhledávej pokoj a 
o něj se snaží
Oči Páně hledí na spravedli
vé, * uši jeho vnímají jejich 
vzlykot.
Pán hledí na ty, již páchají 
zlo: * vyhladí se země vzpo
mínku na ně.
Spravedliví volali, a Pán je 
slyšel, * z běd jejich všech je 
vyprostil.
Zlomeným srdcem jest Pán 
nablízku, * zdrceným duchem 
rád pomáhá.
Utrpení mnohé zbožného stí
há, * ale Pán ho z každého 
vyprostí.
Ochraňuje všecky kosti jeho, 
* ani jedna nebude zlomena.

Bezbožníka zato zloba jeho 
vraždí. * Kdo nenávidí zbož
ného, odpykají to.
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Dozpěv.
Dóminus líberat ánimas ser- Pán chrání život svých slu- 
vórum suórum, * neque puni- žebníků, * nebude pykati, kdo 
étur, quicúmque confugerit ad se uchýlí k němu. 
eum.

Žalm 60: Bezpečí ve stínu křídel.
Myšlenka: Žalm zůstává prosebnou modlitbou i pro nás. V druhé jeho 
části děkujeme Bohu za to, že nás učinil svými dítkami.

Předzpěv.
Audi, Deus, clamórem meum, Naslouchej, Bože, vzlykotu 
* inténde oratióni meae. mému, * prosbu moji slyš. 
Ab extrémis terrae ad te cla- Od lemů země k tobě volám, 
mo, * cum déficit cor meum. * když srdce mé ztrácí odvahu. 
In petram extólles me, dabis Na skálu mne zdvihneš, po- 
quiétem mihi, * quia praesí- koj mi skytneš;* jsi opora má, 
dium es mihi, turris fortis con- tvrz pevná před nepřítelem, 
tra inimicum.
Utinam hábitem in tabemá- Kéž bych moh’ stále být ve 
culo tuo semper, * confúgiam tvém stanu, * utéci se v ochra- 
sub tegmen alárum tuárum! - - nu křídel tvých!' - -

Modlitba za vládce.
Tu, enim, Deus, audisti vota Bože, slyšel jsi vzlykání mo- 
mea; * dedisti mihi heredita- je;*dalsdědictvími,jaksvým 
tem timéntium nomen tuum, ctitelům.
Dies ádjice ad dies regis, * an- Dni nové přidej ke královým 
ni ejus aequent generatiónes dnům,* rodům četným se rov- 
multas; nejte léta jeho.
Regnet in aetérnum coram Kéž věčně trůní na Boží tvá- 
Deo; * grátiam et fidelitatem ři, * sešli milost i věrnost - ať 
mitte, ut consérvent eum. chrání ho!

‘ Dozpév.
Sic cantábo nomen tuum sem- Chváliti budu věčně tvé jmé- 
per, * et solvam vota mea om- no, * den ze dne plniti sliby 
ni die. své.
P. A. Ant. Immittet Angelus V roce. Ant. Boží posel se utá- 
Dómini in circúitu timéntium bořilkolctitelůsvých,bychrá- 
eum: et eripiet eos. nit je mohl.
T. P. Ant. Allelúja. V doběvelik. Ani. Aleluja.
Vše ostatní v Rádu k doplňku (str. 70).



Čt v r t e k

Památka ustanoveni Eucharistie a krvavého 

potu Páně v zahradě Gethsemani

O sacrum convivium/

Čtvrtek je dnem ustanoveni Eucharistie. Odedávna je též tomuto ta 
jemství zasvěcen. Z hodinek mu dnes jedna - a to první - náleží výlučně. 
V ostatních je eucharistický motiv slabší.
Třetí čá9t dnešní jitřní uvádí nás do Getsemanské zahrady několik 
okamžiků dříve, než Jidáš Pána zradil.

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Vše jako v Řádu k jitřní, (sbr. 15), mimo:
In v it. Regem magnum Dómi- In v it .  Pánu, velikému Králi, 
num, * Veníte, adorémus. * Pojdte, klanějme sel 
Ps. 94. Veníte, adorémus. Ž. 94. Pojdte, plesejme.

Invitatorium lze vztáhnoutl na celou jitřní: Kristus je veliký Král:
1. hlídka: Spasitel svého lidu (Ž. 61 a 65).
2. hlídka: Vltéz ve Starém i Novém Zákoné (Ž. 67).
3. hlídka: Král utrpení (Ž. 68).

Hymnus (ze školy SV. ftehořo Vel.).
Nox atra rerum cóntegit 

Terrae colóres ómnium:
Nos confiténtes póscimus 
Te, juste judex córdium:

Ut áuíeras piácula,
Sordésque mentis ábluas: 
Donésque, Christe, grátiam,
Ut arceántur crimina.

Noe černým pláštěm přikryla 
barvy všech věcí na zemi: 
My vzýváme Tě, prosíme, 
ó Soudce srdcí nestranný: 

Znič všechen hřích jak 
bláta hrst,
smyj s duše každou poskvrnu 
a dej nám, Kriste, milosti, 
by zkrotly smečky přečinů.
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Mens ecce torpet impia, 
Quam culpa mordet nóxia: 
Obscúra gestit tóllere,
E t te, Redémptor, quaérere.

Repélle tu caliginem 
Intrinsecus quam máxime, 
Ut in beáto gaudeat 
Se collocári lúmine.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Hle, ztupěl již duch bezbož
ný,
jejž škodlivý hřích prohlodal, 
dychtí již nízkost odhodit 
a hledat Vykupitele.

Nuž, zapud ten dým mámi-
vý,
jímž uvnitř obetkán jest duch, 
by blažeností zachvěl se, 
až stane v jasu nebeském.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

IN I. NOCTUBNO - I. NOCNl HLÍDKA 
Vykoupení skrze Krista.
Myšlenka: Ž. 01: Člověk nemá spoléhati ani na sebe, ani na svět, nýbrž 
na Boha.
Ž. 05: Díky za vysvobozeni z exilu; předobraz našeho vykoupení. Žalm 
bývá Často užíván ve velikonoční liturgii jako píseň zmrtvýchvstání.
P. A. Ant. In Deo salutáre me- V roce. Ant. Jen u Boha jest 
um, * et gloria mea; et spes má spása * i sláva; Bůh je i 
mea in Deo est. mé útočiště.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 61: V Boha důvěřuj I
Myšlenka: Vykupitele člověk potřebuje: buď jím jsou peníze nebo - 
Kristus.

Bůh - ma pomoc
In Deo tantum quiéscit áni
ma mea * ab ipso venit salus 
mea.
Ipse tantum est petra mea et 
salus mea, * praesídium me
um: nequáquam movébor. 
Quoúsqueirrúitis in hóminem,

Jen na Boha se spoléhá má 
duše: * vždyť spása jen od ně
ho přichází!
Jen on je má skála a má po
moc, * má opora: nezakolí- 
sám.
Jak dlouho se chcete na ělo vě-
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subvértitis eum omneš, * ut ka vrhat, všichni ho bortit * 
parietem inclinátum, ut mu- jako nakloněnou stěnu, jak 
rum ruéntem? zeď, jež padá?
Profécto e loco meo excélso Ba, s výše mé snaží zahnati 
moliúntur me péllere, * delec- mne, * ve lži si libují; 
tán tur mendácio;
Ore suo benedicunt, * et in žehnají ústy, * a srdcem kl- 
corde maledicunt. - - nou. - -

Bůh pomáhá v5em, kteří v něho doufají.
In Deo tantum quiésce, áni- Jen v Bohu smíš spočinout, 
ma mea, * quia ab ipso venit, duše moje, * jen od něho při- 
quod spero. chází, co očekávám.
Ipse tantum est petra mea et Jen on je má skála a moje po- 
salus mea, * praesídium me- moc, * má opora: nezakolí- 
um: non movébor. sám.
Penes Deum est salus mea, et Jen u Boha jest má spása i 
glória mea, * petra róboris sláva: * Bůh pevná mi skála; 
mei: refugium meum in Deo. v Bohu mé útočiště. 
Speraineo,pópule,omnitém- Vždycky se na něj spoléhej, 
póre; effúndite coram eo cor- lide! Vylévejte před ním srd- 
da vestra: * Deus est refúgi- ce svá! * Bůh jest útočiště na- 
um nobis! še.

Nicotnost ílovéka.
Hálitus tantum sunt fílii hómi
num, * fallaces fílii vivórum: 
In statéra in altum ascéndunt, 
* leviores quam hálitus om
nes simul.
Nolíte confidere oppressióni, 
neque in rapina vane gloriá
ri; * ópibus, si crescant, ne ad- 
haeséritis corde.
Unum locútus est Deus; haec 
duo audívi:, ,Deo poténtia es t, 
et tibi, Dómine, grátia: * nam 
tu reddes unicuíque secúndum 
opus ejus.“
Ant. In Deo salutáre meum, 
et glória mea: et spes mea in 
Deo est.

Jenom dech jsou synové lid
ští, * a děti mužů na klam jen. 
Do výše se vyhoupnou na vá
ze, * všichni do jednoho lehčí 
než dech.
Nevěřte útisku, nechlubte se 
lupem! * Na majetku nelpě- 
te, vzrůstá-lil

Bůh řekl jedno: dvě věci jsem 
slyšel: ‚‚Moc jest Boží, milost 
tvá, Pane: * kdekomu po zá
sluze odplácíš.“

Ant. Jen u Boha jest má spá
sa i sláva; Bůh je i mé úto
čiště.
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Ant. Vidéte ópera Dómini, * Ani. Vizte díla Páně; * mo- 
et auditam fácite vocem lau- hutně zaznívej sláva jehol 
dis ejus.

Žalm 65a: Díky za vykoupeni.
Myšlenka: Kristus nás vykoupil - mše sv. je dškovná Obět vykoupení. 

Chval Bohat
Exsultáte Deo, omnes terrae, 
Cantáte glóriam nómini ejus, 
* laudem precláram réddite ei.

Dícite Deo: quam stupénda 
sunt ópera tua! * ob magnitu
dinem roboris tui blandiúrtur 
tibi inimíci tui.
Tota terra adoret te et cantet 
tibi, * cantet nomen tuum. - -

Vstříc Bohu jásej kdekterý 
kraji, zazpívej: Sláva bud je
ho jménu! * Výbornou chvá
lu mu prozpěvuj!
Říkejte Bohu: Plní úžasem dí
la tvoje! * Pro velikost síly ti 
lichotí tvoji nepřátelé.

Před tebou celá země se sklá
ní a pěje ti, * zpívá jménu tvé-

Důvod: a) pro veliké véci, jež učinil v minulosti.

Veníte et vidéte ópera Dei: * 
stupénda patrávit inter fílios 
hóminum!
Convértit mare in áridum, pé
dibus flumen transiérunt: * 
ideo laetémur de eo! 
Dominátur poténtia sua in 
aetérnum; óculi ejus gentes 
obsérvant: * rebélles ne se ex- 
tóllant.

Sem! Dejte pozor na Boží či
ny, * na úžasné činy, jež s lid
mi koná!
Proměnil moře v suchou ze
mi, pěšky přešli řeku: * i smí
me z něho se radovat.
Na věky vládne všemocí svou; 
jeho oči sledují národy, - * aby 
se vzbouřenci nevzepřeli.

b) pro vysvobozeni z exilu.
Benedícite, gentes, Deo nos
tro * et annuntiáte famam 
laudis ejus,
Qui dedit ánimae nostrae vi
tam, * nec sivit commovéri 
pedem nostrum.
Nam probásti nos, Deus; * 
igne nos examinásti sicut exa- 
minátur argéntum;

Chvalte, kmenové, našeho Bo
ha: * hlásejte pověst o jeho 
slávě!
On to byl, jenž nám udělil ži
vot * a nedal klopýtat naší 
noze.
Však jsi nám, Bože, uložil 
zkoušku, * tříbils nás ohněm, 
jak stříbro se tříbí,
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Induxisti nos in láqueum; * 
onus grave imposuisti lumbis 
nostris;
Incédere fecísti hómines su
per cápita nostra; transivimus 
per ignem et aquam: * sed re
laxationem dedisti nobis. 
Ant. Vidéte ópera Dómini, et 
auditam fácite vocem laudis 
ejus.
Ant. Audíte omnes, * qui ti- 
métis Deum, quanta fecit áni
mae meae.

vlákal jsi nás v léčku nastra
ženou, * těžké břímě vložils 
na naše bedra.
Dopustils, by jezdili po na
šich hlavách, bylo nám jíti 
ohněm i vodou, * tys přesto 
nás zavedl do volnosti.
Ant. Vizte díla Páně, mohut
ně zaznívej sláva jeho!

Ant. Ctitelé Boží, slyšte, * 
chtěl bych vám sděliti, co vše 
mi udělal Pán.

žalm 65b.
Velkolepá děkovná obět v chrámu.

Introibo domum tuam cum 
holocáustis, * reddam tibi vo
ta mea,
Quae protulérunt lábia mea 
quaeque promísit os meum * 
in tribulatióne mea. 
Holocáusta óvium pinguium 
offeram tibi cum ádipe arie
tum: * immolábo boves cum 
hircis.
Veníte, audíte et narrábo, om
nes, qui timétis Deum, * quan
ta fécerit ánimae meae!
Ad ipsum ore meo clamávi, * 
et laudávi eum lingua mea.

Iniquitátem si intendissem in 
corde meo, * non exaudísset 
Dóminus.
Sed exaudívit Deus: * attén- 
dit voci precationis meae.

Benedíctus Deus, qui non ré- 
pulit precationem meam * ne-

S obětmi vejdu do tvého do
mu, abych ti naplnil sliby 
svoje,
které rty pronesly, slíbila 
ústa, * když jsem trýzněn 
byl.
Oběť ovec tučných s beranů 
lojem docela ti spálím * a obě
tí kozly ti přinesu a býky.

Sem pojdte, ctitelé Boží, a 
slyšte: chci vypravovati, * co 
všecko mi udělal, 
když jsem ho ústy svými vo
lal, * když jsem ho chválil 
svým jazykem.
Kdybych byl v srdci zamýš
lel zlobu, * Hospodin by byl 
neslyšel.
Ale Bůh slyšel: * dbal na pro
sebný vzlyk můj.
ěv.
Pochválen bud Bůh - nezamítl 
mé prosby * a neodňal mi

Dozpěv.
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que amóvit a me misericór- svou milost, 
diam suam.
Ani. Audíte omnes, qui timé- Ant. Ctitelé Boží, slyšte, chtěl 
tis Deum, quanta fécit áni- bych vám sděliti, co vše mi 
mae meae. udělal Pán.
O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční: 
y. Non amóvit Dóminus ora- y. Nezamítl Bůh mou modlit- 
tiónem meam. R. E t miseri- bu. R. Neodňal mi svou mi- 
córdiam suam a me. lost.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Alleluja, alleluja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja, 
ja.
y. Deus regenerávit nos in f .  Bůh nás obnovil k novému 
spem vivam, alleluja. R. Per životu, aleluja. R. Zmrtvých- 
resurrectiónem Jesu Christi ex vstáním Ježíše Krista, aleluja, 
mórtuis, allelúja.
Vše ostatní v Hádu k jitřní (str. 21).

IN II. NOCTURNO - II. NOCNl HLÍDKA
Eucharistie a Království Boží.

Ž. 67 je z nejtěžších písni žaltáře: Bůh putuje se svým lidem z Egypta 
do Zaslíbené země. Zde se usídlí na Sionu. Jeho vládě jsou podrobeni 
i pohané. Tato královská vláda pokračuje a plně se rozvíjí teprve v Kris
tu a jeho Církvi.
Katolická Církev je vlastni Sion, sjednocující všechny národy. Eucha
ristie je archou úmluvy N. Z. Nejsou v ní kamenné desky Zákona, 
nádobka s manou a zelená Aronova hůl, nýbrž živá, nebeská mana, 
živý Zákonodárce sám, božský Velekněz.
P. A. Ant. Exsurgat Deus, * V roce. Ant. Bůh povstává, *
et dissipéntur omnes inimíci odpůrci prchají.
ejus.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 67a: Vítězný průvod Boži.
Myšlenka: Vítězný vůz Církve s eucharistickým Králem.

Předzpěv.
Exsúrgit Deus, dissipántur Bůh vstává, odpůrci se roz- 
inimíci ejus, * et fúgiunt, qui ptylují, * ti, již ho nenávidí, 
odérunt eum, a fácie ejus. prchají před ním.
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Sicut dispérgitur fumus, dis- Rozprchnou se tak, jak se roz- 
pergúntur, sicut diffluit cera plývá dým, a jako vosk, jenž 
ante ignem, * sic péreunt pec- na ohni se taví, * tak z očí 
catóres ante Deum. Božích hříšníci zmizí.
Justi autem laetantur, exsúl- Zbožní se veselí a mají radost, 
tant in conspéctu Dei, * et de- * jásají s plesem na Boží tvá- 
lectántur in laetitia. - - ři. - -

Chvalte Boha - prokázal nám bezpočtu dobrodiní.
Cantáte Deo, psállite nómini ZpívejteBohu,pějtejehojmé- 
ejus; *stérnite viam ei qui vé- nu, * cestu mu spravte! Pro- 
hitur per desértum, jíždí pouštíl
Cui nomen est Dóminus, * et Jeho jméno je Hospodin. * 
exsultáte coram eo. Jásejte před ním!
Pater orphanórum et tutor vi- Jest siroty otec. Zastává se 
duárum * Deus est in habita- vdov, * on, Bůh, ve svatém 
culo sancto suo. svém sídle.

a) vysvobodil z Egypta.
Deus domum parat derelictis, Opuštěným Bůh připravuje 
edúcit captívos ad prosperi- dům, do štěstí vyvádí zajat- 
tátem: * rebélles tantum de- ce - * jen buřiči dlí na vyprah- 
gunt in torrida terra. - lé stepi.

b) vedl poušti.
Deus, cum exires ante popu
lum tuum, * cum incideres 
per desértum,
Terra mota est, caeli quoque 
stillárunt ante Deum, * tré- 
muit Sinai ante Deum, Deum 
Israel.
Plúviam copiosam demisisti, 
Deus, in hereditátem tuam, * 
et fatigátam tu refecisti.
Grex tuus habitávit in ea, * 
parásti eam in bonitáte tua 
pauperi, Deus.
Ant. Exsúxgat Deus et dissi
péntur inimíci ejus.
Ant. Deus noster, * Deus sal
vos faciéndi: et Dómini sunt 
éxitus mortis.

Když jsi sel, Bože, v čele své
ho lidu * a když jsi na poušti 
se ubíral s ním, 
země se chvěla, nebe skrápělo 
deštěm, před Bohem, * který 
rozechvěl Sinai, před Bohem, 
Bohem Izraelovým.
Bože, hojný déšť jsi poslal na 
své dědictví, * kdykoli ze
mdlelo, dávals mu sílu.
V něm si bydlelo stádo tvoje; 
* jsa dobrý, připravils je chu
ďasovi, Bože.
Ant. Bůh povstává, odpůrci 
prchají.
Ant. Bůh náš * jest Bůh naší 
pomoci; Pán jediný může za
chrániti ze smrti.
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Žalm 67b.
V Zaslíbené zemi.

Dóminus profert verbum; * 
laeta nuntiántium multitúdo 
est magna:
„Reges exercituum fúgiunt, 
fugiunt; * et incolae domus 
dividunt praedam.
Dum quiescebátis inter cau
las gregum, alae colúmbae ni- 
tébant argénto, * et pennae 
ejus flavóre auri.
Dum Omnípotens illic disper- 
gébat reges, * nives cecidé- 
runt in Sálmonl“ - -

Bůh svému lidu dal (o vítěz
ství) zvěst; * přemnoho bylo 
radostných poslů:
„Králové s vojsky prchají 
chvatně, * kdo bydlí v domě, 
smi děliti kořist.“
Hověli jste si v ohradách u 
stád a křídla holubice stříb
rem se leskla * a její perutě 
nažloutlým zlatem.
Když Všemocný krále tam 
rozptyloval, * dalo se do sně
žení na Salmonu.“ - -

Založeni chrámu na Sionu.
Montes excélsi sunt montes 
Basan; * clivósi montes sunt 
montes Basan:
Cur invidiosi aspicitis, mon
tes clivósi, montem, in quo ha
bitáre placuit Deo, * immo in 
quo habitábit Dominus sem
per?
Currus Dei myríades sunt, 
mille et mille: * Dominus de 
Sinai in sanctuárium venit. 
Ascendisti in altum, duxisti 
captívos, accepisti in donum 
hómines, * vel eos, qui nolunt 
habitáre apud Dóminum De
um. -

Vysoké jsou hory Basami, * 
hory příkré jsou basanské ho
ry-
Proč žárlivě hledíte, strmé ho
ry, na horu, jíž za sídlo zvolil 
si Bůh, * na níž chce Hospo
din bydleti věčně?

Bůh má vozů myriády, tisíce 
a tisíce: * se Sinaje sestoupil 
do svatyně Bůh.
Do výše vstoupils, zajatce vzal 
s sebou, lidi darem bral. * Re
belové nesmí u Boha bydlet. -

Bůh se Sionu vládne.
Benedíctus Dóminus per sin
gulos dies: * portat ónera nos
tra Deus, salus nostra!
Deus noster est Deus, qui sal
vat, * et Dóminus Deus dat 
evasionem a morte.
Profécto, Deus confringit cá-

Bud Pánu vzdávána den co 
den chvála: * naše břímě nese 
Bůh, naše spása!
Náš Bůh, jenž Bohem jest na
ší spásy, * Hospodin Bůh dá 
smrti vyklouznouti.
Bůh rozdrtí svých nepřátel
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pita inimicórum suórum, * 
vérticem capillátum ejus qui 
ámbulat in delictis suis.
Dixit Dóminus: „Ex Basam 
redúcam, * redúcam e profún
do maris,
Ut intingas pedem tuum in 
sánguine, * ut linguis canum 
tuórum sit portio ex inimí
cis.“
Ant. Deus noster, Deus salvos 
faciéndi: et Dómini sunt éxi- 
tus mortis.
Ant. In ecclésiis * benedicite 
Dómino Deo.

hlavy, * huňatou lebku roz- 
košníkovu.1

Hospodin pravil: „Z územi 
Bašanu * zpět přivedu, přive
du z prohlubin mořských, 
bys mohl do krve nohu svou 
namočit, * by měli tvoji psi 
z nepřátel kus žrádla.“

Ant. Bůh náš jest Bůh naší 
pomoci; Pán jediný může za
chránit ze smrti.
Ant. Ve shromážděních * o- 
slavujte Pána Boha!

Žalm 67c.
Slavnostní průvod.

Vident ingréssum tuum,Deus,
* ingréssum Dei mei, regis 
mei, in sanctum:
Praecéduht cantores, postré- 
mi sunt citharoedi, * in médio 
puéllae týmpana sonant.
„In coétibus festivis benedi
cite Deo, * Dómino vos, ex 
Israel nati.“
Ibi est Bénj amin, mínimus na
tu, praecédens eos, príncipes 
Juda cum turmis suis, * prín
cipes Zábulon, príncipes Né- 
phtali. - -

Bůh vládne
Exsere, Deus, poténtiam tu
am, * poténtiam, Deus, qui 
operáris pro nobisl 
Propter templum tuum, quod 
est in Jerúsalem, * tibi offe
rant reges múnera!
* t. j. divokých obyvatel Bašanu.

Na slavný průvod se dívají, 
Bože, * na vjezd do svatyně 
mého Boha a Krále: 
zpěváci vpředu, harfeníci vza
du, * uprostřed do bubnů bijí
cí děvy.
V shromážděních slavnostních 
oslavujte Boha, * Hospodina, 
potomci Izraelovi.“
Tam Benjamin, nejmladší, 
kráčí si vpředu, Judova kní
žata se zástupy svými, * Za- 
bulonova knížata, knížata 
Neftali. - - 

nad světem.
Ó Bože, rač moc svoji ukáza
ti, * moc svoji, Bože, již za 
nás vykonáváš!
Do chrámu svého v Jerusale
mě, * ať králové dary ti při
nášejí.
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Icrepa feram arúndinis, * tur
mam taurórum cum vitulis 
populórum,
Prostérnant se cum láminis 
argénti: * dissipa gentes quae 
bellis laetántur.
Véniant magnátes ex Aegýp- 
to, * Aethiópia exténdat ma
nus suas ad Deum. - -

Pokárej zvíře rákosových 
houštin,1 * stádo býků- i te
lata národů,
ať padnou na zem s deskami 
stříbral * Národy rozptyl, kte
ří z války se těší!
Nechť přij dou knížata z Egyp
ta, * k Bohu nechť pozvedne 
ruce své Habeš. - -

Dozpěv.
Regna terrae, Cantáte Deo, 
psállite Dómino, * qui véhitur 
per caelos, caelos antiquos!

Království země, zpívejte Bo
hu, Hospodinu pějte; * projíž
dí se nebesy, nebesy odvěký-

Ecce, edit vocem suam, vo
cem poténtem: * „Agnoscite 
poténtiam Dei!“
Super Israel majéstas ejus, * 
et poténtia ejus in núbibus.

Timéndus est Deus e sancto 
suo, Deus Israel; ipse potén
tiam dat et robur pópulo suo: 
* benedictus Deus!
Ant. In ecclésiis benedicite 
Dómino Deo.

m i .
Hle, vydává hlas, mohutný 
hlas: * „Uznejte Boží moc!“

Majestát jeho nad Izraelem 
vládne, * a jeho moc je ve 
mracích.
Jest báti se Boha v svatyni 
jeho: Izraelova Boha, který 
svému lidu moc dává a sílu. 
* Bohu budiž vzdána chvála! 
Ant. Ve shromážděních o- 
slavujte Pána Bohat

O svátcích s 0. čteními mimo dobu velikonoční:
y. Mirábilis Deus in sanctis y. Bůh hodný podivu ve sva- 
suis. 1$. Deus Israel dabit vir- týni své; Iji. Bůh Izraelův dá 
tútem plebi suae. svému lidu sílu a pomoc.
O svátcích s 9. čteními v době velikonoční:
Ant. Alleluja, allelúja allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
]a .
y. Deus suscitávit Christum y. Bůh vzkřísil Krista z mrt- 
a mórtuis, allelúja. R. Ut fi- vých, aleluja. R. Abychom 
des nostra etspes esset inDeo, v něho věřili a doufali, ale- 
allelúja. luja.
Vše ostatní v Rádu k jitřní (str. 22).

Kiokodi], symbol Egypta. 1 Obraz království Assyrskšho.
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IN III. NOCXUENO - III. NOCNl HLÍDKA

P. A. Ant. Salvum me fac, * V roce. Ant. Ó Bože, pomoz, * 
Deus: Quóniam intravérunt můj život proudy vod ohro- 
aquae usque ad ánimam me- zují. 
am.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 68a: Ve velké nouzi a utrpení.
(Modlitba Ježíšova na hoře Olivetské.)
Myšlenka: Mesiášský žalm. LÍCI nejen smrtelnou úzkost Kristovu, nýbrž 
i jiné scény z Jeho utrpení. Nékteré obrazy jsou úchvatné. Místo pro
kletí vykládáme jako Kristovo ‚‚běda" Židovskému národu. Jako pro
roctví rozptýlení a zavržení tohoto národa.
Při poslední části: útécha v utrpení 
andél s nebe a sílil ho...“

Obraz utrpení
Salvum me fac, Deus, * quó
niam venérunt aquae usque 
ad collum.
Immérsus sum in limo pro
fundi, * et non est, ubi pedem 
figam;
Veni in altum aquárum, * et 
fluctus obruunt me.
Deféssus sum clamándo, * 
raucae factae sunt fauces 
meae;
Defecérunt óculi mei, * dum 
exspécto Deum meum.
Plures sunt quam capilli cá
pitis mei, * qui odérunt me si
ne causa,
Validiores quam ossa mea, qui 
injuste adversantur mihi: * 
num, quae non rápui, illa red
dam? -
Deus, tu scis insipiéntiam me
am, * et delicta mea te non la
tent.

, myslíme na Lk. 22, 43: „Objevil se 

(těžké hříchy).
Pomoz mi, ó Bože! * Až po 
krk vystoupily vody!

Do bahnité hlubiny jsem po
nořen * a nemám, oč nohu 
bych opřel;
na hlubinu vod jsem dostal se,
* proudy mne zaplavují. 
Jsem unaven svým křikem, * 
hrdlo moje je zprahlé,

zrak můj uhasíná, * čekám-li 
na svého Boha.
Víc než vlasů nahlavé je těch,
* již pro nic mne nenávidí,

a víc mají síly nežli já, kteří 
mne stihají pro nic. * Mám 
hradit to, co jsem neuloupil?

Bože, ty znáš pošetilost mou,
* a viny mé nejsou před tebou 
skryty.
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Ne confundantur propter me, 
qui sperant in te, * Dómine, 
Dómine exercituum.
Ne erubéscant propter me, * 
qui quaerunt te, Deus Israel.

Etenim propter te sustínui 
opprobrium, * opéruit con
fusio fáciem meam. 
Extráneus factus sum frátri- 
bus meis, * et aliénus filiis 
matris meae.
Nam zelus domus tuae comé- 
dit me, * et opprobria expro- 
brántium tibi cecidérunt su
per me.
Afflixi jejunio ánimam meam, 
* et versum est mihi oppro
brium mihi.
Saccum indui pro vestimén- 
to, * et ludibrio factus sum 
illis.
Fabulántur contra me, qui se
dent in porta, * et convicián- 
tur mihi, qui bibunt vinum. 
Ant. Salvum me fac, Deus: 
quóniam intravérunt aquae 
usque ad ánimam meam. 
Ani. Propter inimícos meos * 
éripe me, Dómine.

Do hanby pro mne nezaváděj 
doufající v tebe, * Hospodine, 
Bože zástupů!
Nedej, by pro mne se rděli ti, 
* kdož hledají tebe, Izraelův 
Božel
Jen tobě k vůli pohanu sná
ším * a moje líce zalil stud.

Bratřím svým stal jsem se ci
zincem * a neznámým synům 
své matky.
Strávila mne horlivost pro 
tvůj dům, * potupy tě tupí
cích dopadaly na mne.

Postem jsem duši svou um rt
voval, * ale i to mi na potu
pu bylo.
Oblékl jsem žíni na místo ša
tu * a byl jsem jim za to na 
posměch.
Ti, již u brány sedají, tlachají 
o mně, * pijani vína mi nadá- 
vají.
Ant. 0  Bože, pomoz, můj ži
vot proudy vod ohrožují.

Ani. Již pro mé nepřátele * 
vysvobod mne, Pane!

Žalm 68b.
Prosba.

Mea autem orátio ad te, Dó- Ale já k tobě se modlím, ó Pa- 
mine, * témpore grátiae, De- ne, * v době tvé milosti, Bože. 
us;
Secúndum magnam bonitá- Vyslyš mne podle veliké své 
tem tuam exáudi me, * secún- dobroty, * podle své pomoci 
dum auxílium tuum fidéle. věrné.
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Eripe me de luto, ne submér- 
gar, libera me ab iis, qui me 
odérunt, * et de profúndis 
aquárum.
Ne obruant me fluctus aquá
rum, neve absorbeat me pro
fúndum, * neve occlúdat su
per me púteus os suum. 
Exáudi me, Dómine, quia be
nigna est grátia tua; * secún
dum multitúdinem misericór
diae réspice in me.
Neque abscónderis fáciem tu
am a servo tuo; * quóniam 
tribulor, cito exáudi me. 
Appropinqua ad ánimam me
am, rédime eam; * propter ini
mícos meos líbera me.
Tu scis opprobrium meum et 
confusionem meam et ignomi
niam meam; * in conspéctu 
tuo sunt omnes, qui tribulant

Z bahna mne zachraň, bych 
se nepotopil; od těch mne vy
svoboď, kdož mne nenávidí; 
* z hlubokých vodních tůní. 
Dej, by mne proudy vod ne
zábly, nepohltila hlubina, * a 
propast mi tlamu svou neza
vřela.
Vyslyš mne, Pane, je štědrá 
tvá milost, * pohlédni na mne, 
tvá slitovnost je velká!

Sluhovi svému nezahaluj tvá
ře! * Vyslyš mne rychle! Jsem 
sužován!
Přibliž se k duši mé, vysvo
boď ji! * Popřej mi svobodu 
pro mé nepřátele!
Ty dobře znáš potupu moji, 
můj zmatek, mou hanbu, * a 
na všecky, již trýzní mne, po
hlížíš.

Opprobrium frégit cor meum 
et deféci, et exspectávi com- 
miserántem, sed non fuit, * et 
consolantes, sed non invéni. 
Et indidérunt in escam meam 
fel, * et in šiti mea potavérunt 
me acéto. -

Potupa srdce mé zlomila, jsem 
slabý-čekal jsem: nebylo, kdo 
soustrast by měl; * nenašel 
jsem, kdo by potěšil.
Do pokrmu žluč mi dali, * 
v žízni mne napojili octem. -

Potrestání nepřátel.
Fiat mensa eórum láqueus ip
sis, * et amicis tendicula. 
Obscuréntur óculi eórum, ne 
videant, * et lumbi eórum fac 
sémper vacillent.
Effúnde super eos indignatio
nem tuam, * et aestus irae 
tuae comprehéndat eos. 
Habitátio eórum devastétur,

Ať jejich stůl jest osidlem jim
* a nepřátelům léčkou.
Oko jim zakal, by neviděli, * 
dej, by jejich kyčle vždycky 
se chvěly.
Vylij na ně svoje rozhorlení;
* žár tvého hněvu je zachvať!

Ať je zpustošeno obydlí jejich
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* et in tabernáculis eórum ne 
sit qui hábitet.
Quóniam quem tu percussisti, 
persecúti sunt, * et dolorem 
ejus quem vulnerásti, adau- 
xérunt.
Adde culpam ad culpam eó
rum, * et apud te ne declarén- 
tur justi.
Deleántur de libro vivéntium,
* et cum jústis ne scribántur.

Ani. Propter inimícos meos 
éripe me, Dómine.
Ani. Quáerite Dóminum, * et 
vivet ánima vestra.

* ať není, kdo bydlel by ve 
stanech jejich!
Vždyť honili toho, jehož jsi 
zranil, * bolest tebou zraně
ného rozmnožili.

K vině jejich novou vinu při
dej, * ať nejsou ti za spraved
livé prohlášeni!
Ať z knihy živých jsou vyma
záni, * ať nejsou psáni se spra
vedlivými!
Ant. Již pro mé nepřátele vy
svoboď mne, Pane!
Ant. Hledejte Boha, * a žít 
bude duše vaše!

Žalm 68c.
Radost z vysly5e.nl (utécha v utrpení).

Ego autem sum miser et do
lens; * auxílium tuum, Deus, 
tueátur me.
Laudábo nomen Dei cum cán- 
tico, * et praedicábo eum cum 
gratiárum actione.
E t placébit Deo magis quam 
taurus, * quam juvéncus cor
nutus et ungulatus.
Vidéte, humiles, et laetámini, 
* et reviviscat cor vestrum, 
qui quaéritis Deum.
Quia páuperes audit Dómi
nus, * et vmctos suos non con- 
témnit.

Já však jsem ubohý, bolestí 
hynu, * kéž pomoc tvá, Bože, 
mne zachrání!
Jméno Boží písněmi oslavím,
* děkovnými zpěvy je rozhlá
sím.
To bude Bohu milejší než býk,
* než mladý býk s rohy a paz- 
nehty.
Pohlédněte, ubozí, a zaraduj
te se! * Odvahy nabuďte, kdož 
hledáte Boha!
Hospodin chuďasům popřává 
sluchu, * a nepohrdá svými za
jatci.

Dozpév.
Laudent illum caeli et terra, Ať chválí ho nebesa i země, * 
* mária et quidquid movétur moře a všecko, co se v nich 
in eis. hemží!
Nam Deus salvábit Sion, et Hospodin nabídne Sionu po- 
aedificábit civitátes Juda; * moc, Judova města vystaví:
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et habitabunt ibi et possidé- * budou tam bydleti a bude 
bunt eam. jejich.
Et semen servórum ejus here- Zdědí jej semeno sluhů jeho: 
ditábit eam; * et qui diligunt * a budou v něm dlíti, kdo 
nomenejus,morabúnturinea. ctí jeho jméno.
Ani. Quaerite Dóminum, et Ant. Hledejte Boha, a žít bu- 
vivet ánima vestra. de duše vašel
Ve všední dny béhem roku a o svátcích mimo dobu velikonoční:
y. Laudábo nomen Dei cum 
cántico. fy. Et magnificabo 
eum in laude.
Ve všední dny v době adventní:
f .  Ex Sion spécies decóris e- 
jus. Ifi. Deus noster maniféste 
véniet.
Ve všední dny v dobš postní: 
y. Ipse liberávit me de láqueo 
venántium. Iji. Et a verbo ás- 
pero.
V době utrpení:
y. Erue a frámea, Deus, áni
mam meam. fy. E t de manu 
canis únicam meam.
V dobé velikonoönl:
Ant. Alleluja, allelúja, allelú- 
ja.
O svátcích s devíti čteními:
y. Deus et Dóminum suscitá- 
vit, allelúja. fy. E t nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle
lúja.
Když jsou jen tři čteni: 
y. Surréxit Dóminus de se- 
púlcro, allelúja. fy. Qui pro 
nobis pepéndit in ligno, alle
lúja.
VŠe ostatní v Rádu k jitřní (str. 23).

y. Budu jméno Boží písněmi 
chváliti. 1$. A hymnickými 
zpěvy je oslavovati.

y. Jeho krása září se Sionu, 
fy Pán jistě přijde.

y. On mne vysvobodí ze smyč
ky lovců. fy. A ze všech ne
snází.

y. Nedopusť, Pane, bych padl 
kopím. fy. Před smečkou psů 
zachraň můj život.

Ani. Aleluja, aleluja, aleluja.

y. Bůh vzkřísil Pána, aleluja, 
fy. I nás vzkřísí svou silou, 
aleluja.

y. Vstal z mrtvých Pán, ale
luja. fy. Jenž pro nás pněl na 
dřevě kříže, aleluja.
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AD LAUDES - CHVÁLY

Eucharistie a zmrtvýchvstání.

f .  Deus, in adjutorium. f .  Bože, ku pomoci.
Glória Patri. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Chvály jsou obyčejně mosaikou chvalozpěvů, písni děkovných, básni, 
opěvajících přírodu - jako pestré květy na louce.
Dnes vSak se jimi proplétá motiv Eucharistie. Žalm 35 a Canticum 
výslovné o Eucharistii pějí.
Tyto chvály se modlíme po celý rok, mimo dobu předpostní, postní, 
utrpení a kromě vigilii.

P. A. Ant. Jubiláte * in con- V roce. Ant. Jásejte * před 
spéctu regis Domini. tváří Pána a krále!
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 97: Eucharistickému Králi.
MySlenka: První píseň chval je vždy holdem Králi. Dnes Králi eucha
ristickému, který právě v této svátosti „provedl dílo podivuhodné, po
skytl spaseni, vzpomněl si na milost'*.

Lide Boži, chval Pána!
Cantáte Domino cánticum no
vum, * quia mirabília fecit.

Victóriam parávit ei déxtera 
ejus, * et bráchium sanctum 
ejus.
Notam fecit Dóminus salú
tem suam; * in conspéctu gén
tium revelávit justítiam su
am.
Recordátus est bonitátis et fi- 
delitátis suae * in grátiam do
mus Israel.
Vidérunt omnes fines terrae * 
salútem Dei nostri.

Zazpívejte Pánu novou píseň, 
* vždyť provedl díla podivu
hodná!
Vítězství mu zjednala pravice 
jeho, * a jeho paže posvátná.

Hospodin spásu svou ve zná- 
mostuvedl, * před pohany zje
vil svou spravedlnost.

Vzpomněl si na svoji věrnost 
a dobrotu; * byla to milost 
Izraelovu domu.
Pohlížely všechny končiny ze
mě * na spasení našeho Boha.



Čtvrtek k chválám 329

Pohané, chvalte Pánal
Exsultáte Dómino, omnes ter- Vstříc plesejte Hospodinu vše- 
rae, * laetámini et gaudéte et cky země, * veselte se, raduj- 
psállite. te, hřejte.
Psallite Dómino cum cithara,* Hřejte Hospodinu na citeru, 
cum cithara et sónitu psaltérii, * na citeru za hlaholu žaltáře! 
Cum tubis et sono búcinae: Za hlaholu trubky a za zvuku 
* exsultáte in conspéctu regis rohu, * jásejte před tváří Pá- 
Dómini. - - na a krále! - -

Všechno stvořeni chval Pána!
Insonet mare et quae illud re
plent, * orbis terrárum et qui 
hábitant in eo.
Flúmina plaudant mánibus, * 
simul montes exsúltent. 
Coram Domino, quia venit, * 
quia venit régere terram.

Reget orbem terrárum cum 
justítia * et pópulos cum ae
qui tá te.
Ant. Jubiláte in conspéctu re
gis Dómini.
Ani. Dómine, * refúgium fac
tus es nobis.

Ať zahučí moře se vším, co je 
plní, * okrsek země i s oby
vateli I
Reky ať rukama zatleskají, * 
ať hory spolu se do plesu dají. 
Před Hospodinem, protože 
přišel, * protože přišel souditi 
zemi.
Vládnout bude dle práva okrs
ku země, * a národům, jak se 
patří.
Ant. Jásejte před tváří Pána 
a krále!
Ant. Ty, Pane, stal ses naším 
útočištěm.

Žalm  89: Následky dědičného hříchu a vykoupeni.
Myšlenka: Vážná, hluboká píseň. Vzkříšeni a Eucharistie. Sklon ke zlémn 
a smrt jsou následky dědičného hříchu. Ke konci prosba o pomoc a štěstí, 
po němž každé lidské srdce touží. Toto štěstí je ve vykoupeni. 
Eucharistie je stromem života. Jeho ovoce zaručuje nesmrtelnost a 
zmrtvýchvstání.

Iloky Boži a roky lidské.
Dómine, tu fuísti refúgium no- Pane, tys byl útočištěm na
bis * a generatione in genera- ším * od pokolení do poko- 
tiónem. lení.
Priúsquam montes gignerén- Dříve než se zrodily hory, než 
tur et nascerétur terra et oř- země okruh byl vytvořen, * 
bis, * et ab aetérno in aetér- jsi Bohem od věčnosti do věč
nům tu es, Deus. nosti.
Revérti jubes mortáles inpúl- Rozkazem obracíš člověka v
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verem, * et dicis: „Reverti
mini, fílii hóminum.“
Nam mille anni in ó culis tuis 
tamquam dies hestérnus sunt, 
qui transivit, * et tamquam 
vigilia nocturna.
Abripis eos: fiunt ut sómnium 
matutinum, * ut herba virés- 
cens:
Mane floret et viret, * véspe- 
re succiditur et aréscit. -

prach, * a říkáš: „Vraťte se, 
lidské děti!“
Na ořích tvých je roků tisíc 
jako den včerejší, jenž zapadl,
* a jako doba noční hlídky.

Uchvacuješ je: jsou jak za 
jitra sen, * jak tráva, jež se 
zelená.
Rozkvete z jitra, zazelená se,
* zvečera skosena usychá. -

Hřích, příčina všech běd.
Vere consúmpti sumus ira tua,
* et indignatione tua contur- 
báti.
Posuisti culpas nostras in con
spéctu tuo, * peccáta nostra 
occúlta in lúmine vultus tui. 
Nam omnes dies nostri tran- 
siérunt in ira tua; * finivimus 
annos nostros ut suspirium. 
Summa annórum nostrórum 
sunt Septuaginta anni * et, si 
válidi sumus, octoginta;
E t plerique eórum sunt labor 
et vánitas: * nam cito trán- 
seunt et nos avolámus.
Quis perpéndit poténtiam irae 
tuae, * et pro débito tibi ti
móre indignationem tuam? - 
Dinumeráre nos doce dies nos
tros, * ut perveniámus ad sa
piéntiam cordis.

Prosba o mi

Hyneme, že se na nás hněváš, 
* že se na nás zlobíš, jsme 
zmateni.
Před sebe jsi rozložil proviny 
naše, * naše tajné hříchy ve 
světle své tváře.
Pro hněv tvůj zmizely dni na
še všecky; * jak vzdech jsme 
skončili léta svá.
Sedmdesát roků trvá život, * 
a jsme-li při síle, osmdesát:

většina z nich jsou bída a lo-
Íiota. * Přeběhnou rychle - od- 
étneme.

Kdo myslí na sílu hněvu tvé
ho, * a na tvou zlost z bázně 
ti povinné? - -
Nauč nás dny naše odpočítá
vat, * abychom dospěli k 
moudrosti srdce.
ost a štěstí.

Revértere, Dómine, - quoús- Obrať se, Pane. - Jak dlouho 
que? * et propítius esto servis ještě...? * Ustrň se nad svý- 
tuis. mi služebníky!
Sátia nos cito misericórdia Brzy nás nasyť svou slitovno- 
tua, * ut exsultémus et laeté- stí, * bychom radostně plesa- 
mur cunctis diébus nostris. li celý svůj život!
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Laetifica nos pro diébus, qui
bus nos afflixisti, * pro annis 
quibus vidimus mala. 
Appáreat servis tuis opus tu
um, * et glória tua filiis eó
rum,
E t bonitas Dómini Dei nostri 
sit super nos, et opus mánu- 
um nostrárum secunda nobis, 
* et opus manuum nostrárum 
secunda.
Ant. Dómine, refúgium factus 
es nobis.
Ant. Dómine, * in caelo mise
ricórdia tua.

Potěš nás podle dni, v nichž 
jsi nás trápil * a podle let, 
v nichž jsme trpěli zlo!
Ať zjeví se díla tvá tvým slu
žebníkům * a jejich dětem tvá 
velebnost.
Dej, ať tvá láska nad námi 
vládne, dej, ať se daří rukou 
našich díla, * ať se daří rukou 
našich díla!

Ant. Ty, Pane, stal ses naším 
útoěištěm.
Ant. Pane, * až k nebi sahá 
milost tvá!

Ž a lm  35: Život bez Boha a s Bohem.
Myšlenka: Píseň má dva díly:
1. liči člověka zcela od Boha odvráceného;
2. opak: Bůh pramenem života.
Žalm má hluboký vztah k Eucharistii. V nl je Kristus v nejvyšším 
smyslu „pramenem života", pramenem milosti posvěcující.

Bezbožnici.
Lóquitur iníquitas ad ímpium Ničemnost hovoří niěemníku 
in corde ejus; * non est timor v srdci, * není Boží bázně na 
Dei ante óculos ejus. jeho očích.
Etenim in mente sua blandi- A zdá se mu - tak si lichotí - 
tur sibi * non deprehéndi cul- * že vina se nezjišťuje, že ne
pam suam neque abhorréri. ní v ošklivosti.
Verba oris ejus iníquitas et Slova jeho úst - ničemnost a 
dolus, * désiit sápere et ágere lest - * rozvahy vzdal se a 
bene. dobročinnosti.
Iniquitátem meditátur in cu- Na loži myslí na nepravost, * 
bílisuo, * consistit in via non stanul na cestě nedobré: zlo 
bona, malum non aversátur. - neodmítá. - -

VSichni žijí z milosti Boži.
Dómine, caelum contingit mi- Milost tvá, Pane, k nebi sahá 
sericórdia tua, * fidélitas tua * a věrnost tvoje až do oblak, 
ipsas nubes.
Justítia tua sicut montes Dei, Spravedlnost tvá jako hory 
judicia tua sicut maře profún- Boží, soudy tvé jak mořská
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dum: * hómines et juménta 
salvas, Dómine.

Quam pretiósa est gratia tua, 
Deus: * fílii hóminum sub um
bram alárum tuárum confú- 
giunt;
Satiántur pinguédine domus 
tuae, * et torrénte deliciárum 
tuárum potas eos.
Etenim apud te est fons vi
tae, * et in lúmine tuo vidé
mus lumen. - -

hlubina. * Zvířatům, Pane,
pomáháš, i lidem.
jožnl.
Jak vzácná jest, Bože, milost 
tvá! * Lidské oběti prchají do 
stínu tvých křídel,

sytí se hojností domu tvého:
* proudem své rozkoše je na
pájíš.
Vždyť u tebe je života zřídlo,
* v tvém světle patříme na 
světlo. - -

Milost a zbožni.

Prosba o setrváni v dobrém.

Serva grátiam tuam iis, qui te 
colunt, * et aequitátem tuam 
iis, qui recto sunt corde.
Ne supervéniat mihi pes su
pérbi, * et manus peccatóris 
ne moveat me.
Ecce corruérunt, qui patrant 
iniquitátem: * dejécti sunt nec 
súrgere possunt.
Ant. Dómine, in caelo miseri
córdia tua.
.áwí. Pópulus meus, * ait Dó
minus, bonis meis adimplébi- 
tur.

Zachovej svou milost těm, kdo 
tě mají rádi, * spásu svou těm, 
kdo mají upřímné srdce!
Kéž se mne nedotkne zpyšně- 
lého noha * a hříšníkova ruka 
mne nezastihne!
Ejhle, padli, kdož nepravost 
páchali, * svrženi byli a ne
vstanou nikdy.
Ant. Pane, až k nebi sahá mi
lost tvá.
Ant. Lid svůj * naplním svý
mi dobry, praví Pán.

Píseň Jeremiáše (Jer. SI, 10).
Myšlenka: Popis děkovné slavnosti za vysvobozeni z babylonského za
jetí. Vysvobození ze zajetí je předobrazem našeho vykoupeni skrze 
Ježíše Krista. Jako kdysi židé, i my přicházíme k svému Sionu - do 
chrámu. Spěcháme k ‚‚dobrům Božím, ke pšenici a vlnu“ - k Eucharistii. 
Největším z dober vykoupeni jest Eucharistie.

Radostná zvést.
Audíte verbum Domini, gen- Slyšte slovo Páně, národovéi 
tes, * et annuntiáte in insulis, * a zvěstujte je na ostrovech 
quae procul sunt, dalekých;
Et dícite: qui dispérsit Israěl, řekněte: Ten, jenž Izraele roz-
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congregábit eum, * et custó- ptýlil, shromáždí ho * a bude 
diet eum sicut pastor gregem ho střežit, jako pastýř své stá- 
suum. do.
Rédimet enim Dóminus Ja- Neboť vykoupí Pán Jakuba * 
cob, * et liberábit eum de ma- a vysvobodí jej z ruky pře
nu praepoténtis. - mocného. -

Návrat.
E t vénient, et exsultábunt in 
monte Sion, * et cónfluent ad 
bona Domini,
Ad fruméntum et vinum et 
oleum, * et ad pullos pécorum 
et armentorum.
Erítque ánima eórum quasi 
hortus irriguus, * et ultra non 
languéscent.
Tunc Iaetábitur virgo in cho
ro, * et júvenes et senes simul. 
Et convértam luctum eórum 
in gáudium, * et consolábor 
et laetificabo eos a maeróre 
eórum.
Et refíciam ánimam sacerdó
tum pinguédine; * et pópulus 
meus satiábitur bonis meis. 
Ant. Pópulus meus bonis meis 
adimplébitur.
Ant. Deo nostro * jucunda sit 
laudátio.

Pak s jásotem přijdou na Si
on, * seběhnou se k dobrům 
Páně,
k obilí, vínu a oleji, * jakož 
i k mláďatům bravu a skotu.

Duše jejich jak hojně zavla
žená zahrada - * nebudou dá
le strádat.
Jásat bude v reji panna, * i ji
noši, i starci.
V radost obrátím jejich žal, * 
po trpkém strádání je potě
ším, rozveselím.

Tukem občerstvím kněžská 
srdce, * a lid svůj svými dob
ry naplním.
Ant. Lid svůj naplním svými 
dobry.
Ant. Bohu našemu * rozkoš
ný zapějte chvalozpěv.

Žalm 146: Chvála Pánu - Živiteli.
MySIenka: Bůh vládne svátém. íildi tvory rozumné i nerozumné. 
Křesťan zpívá ráno chvály Stvořiteli a Zachovateli vSeho - ale též 
Spasiteli, Ježíši Kristu, který dnes opět, jako milosrdný Samaritán, za
hojí mnoho ran duše.

Díky milosrdnému Spasiteli.
Laudáte Dóminum, quia bo- Oslavujte Pána, neboť jest 
nus est, * psállite Deo nostro, dobrý! * Pějte Bohu našemu! 
quia suávis est: decet eum lau- Jest rozkošný. Sluší se ho o- 
dátio. slavovati.
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Aedificat JerúsalemDóminus, Pán to jest, jenž Jerusalem 
* dispérsos Israěl cóngregat; staví, * shromažďuje z Izrae

le rozptýlené,
Ipse sanat fractos corde, * et těm zdraví dává, jimž srdce 
álligat vúlnera eórum. puká * a jejich rány obvazu

je-
Všemohoucímu, Slitovnému.

Definit numerum stellárum, 
* singulas nómine vocat.

Magnus Dóminus noster et ví
ribus potens, * sapiéntiae ejus 
non est mensúra.
Súblevat húmiles Dóminus; * 
impios déprimit usque ad ter
ram. - -
Cantáte Dómino cum gratiá
rum actióne, * psállite cithara 
Deo nostro,

Dovede určiti počet hvězd * 
a jménem jednotlivé jmeno- 
vati.
Pán náš jest veliký, velice 
mocný, * jeho moudrá rozva
ha nemá hranic.
Ubohé Pán napřimuje, * bez
božníky sráží na zem. - -

Zazpívejte Pánu píseň díků, 
* zahřejte na harfě našemu 
Bohul

Živiteli.
Qui caelum óperit núbibus, * Jemu, jenž nebesa do mraků 
qui plúviam terrae parat; halí * a jenž zemi připravuje

deště,
Qui prodúcitin móntibus gra- jenž dává na horách pučeti 
men, * et herbam, ut sérviat trávě, * zeleni svěží na službu 
hómini; lidem,
Qui dat juméntis escam eó- jenž skýtá dobytku potravu 
rum, * pullis corvórum, qui vhodnou; * i mladým krkav- 
clamant ad eum. cum, křičí-li na něj;

Stav jen na Bohu!
Non robur equi deléctat eum, 
* nec crura viri placent ei.

Placent Domino, qui timent 
eum, * qui fidunt in bonitáte 
ejus.
Ant. Deo nostro jucúnda sit 
laudátio.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja.

jenž nemá rozkoše z bujného 
oře, * ani zalíbení v mužových 
stehnech!
Jen ze svých ctitelů radost má 
Pán; * z těch, kteří čekají na 
jeho milost.
Ant. Bohu našemu rozkošný 
zapějte chvalozpěv!
V doběvelik. Arů. Aleluja, ale
luja, aleluja.
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Kapitulum:
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquavit. 
Abjiciámus ergo ópera tene
brárum, et induámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

Hymnus (od Aurei. Prudentia).
Lux ecce surgit áurea, 

Pallens facéssat cáecitas, 
Quae nosmet in praeceps diu 
Brróre traxit dévio.

Haec lux serénum cónferat, 
Purósque nos praestet sibi: 
Nihil loquámur súbdolum: 
Volvámus obscúrum nihil.

Sic tota decurrat dies,
Ne lingua mendax, ne manus 
Oculíve peccent lúbrici,
Ne noxa corpus inquinet.

Speculátor astat désuper, 
Qui nos diébus ómnibus, 
Actúsque nostros prospicit 
A luce prima in vésperum.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne sáeculum. 
Amen.
f .  Repléti sumus mane mise
ricórdia tua. 1$. Exsultávi- 
mus, et delectáti sumus.

K Benedictus:
Ant. In sauctitáte * serviámus 
Dómino, et liberábit nos ab 
inimícis nostris.

K  Řím. 13, 12. Noe pokroči
la, den pak se přiblížil. Odlož
me tedy skutky temnosti a 
oblecme se v odění světla. Ja
ko ve dne počestně chodme!

Hle, zlaté světlo vzbouzí sel 
Prchni již, bledá slepoto, 
kterás již dlouho k propasti 
nás táhla bludným bezcestím.

To světlo přines jasný den 
a dej nám ze své čistoty: 
bychom nic se lží neřekli, 
a nízkého nic neřekli.

A tak ať projde celý den 
bez hříchu lživých jazyků, 
rukou, i slizkých pohledů - 
ať vina tělo nešpiní.

Ten, jenž vše vidí, s nebe zří 
na naše srdce každý den, 
co děláme, vše přehlíží 
od svítání až po večer.

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i chvála Synu Jednomu, 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.
y. Již z jitra okoušíme tvého 
milosrdenství. 1$. Jásáme a ra
dujeme se v tobě.

Ant. Ve svatosti * služme Bo
hu a vysvobodí nás z rukou 
našich nepřátel.

Vše ostatní v Aidu k chválám (Btr. 27).
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AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

y. Deus, in adjutórium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patři. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Kající chvály proměňuji radostnou náladu oslavy Eucharistie ve vážnon 
otázku potřeby vykoupeni. Vyzdvihuji jl: Ž. Miserére, Mojžíšova píseň 
a antlfony.
Tyto chvály se modlíme každý čtvrtek v době adventní, pfedpostnl, 
postní a utrpení. Též o vigiliích mimo dobu velikonoční.

Ant. Tibi soli peccávi. Ant. Proti tobě jsem se do
pouštěl hříchů.

Šest posledních dnů před vánocemi a Zelený čtvrtek mají vlastni antl- 
fony (viz Proprium de tempore).

žalm 50: Návrat k Bohu.
Myšlenka: Hřích od Boha oddaluje, odvrací. Upřímnou, vážnou lítostí 
a opravdovým, vážným rozhodnutím, nikdy se již zlého nedopouštět!, 
obracíme se k tomu, jehož jsme opustili.

Vyznání viny.
Miserére mei, Deus, secúndum 
misericórdiam tuam; * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnosco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod ma
lum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom, * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe ničemné;
bys zjevil se slovem svým spra
vedlivý, * bezúhonný svým o 
mně rozsudkem.
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Ecce, in culpa natus sum, * et Hle, já jsem se narodil v ne- 
in peccáto concépit me mater pravosti, * ve hříchu mne po- 
mea. Čala matka má.
Ecce, sinceritáte cordis delec- Hle, máš zálibu v prostotě srd- 
táris, * et in praecordiis sapi- ce, * v nitru mne učíš moud- 
éntiam me doces. - - rošti. - -

Prosba o vnitřní obnoveni.
Aspérge me hyssópo, et mun
dábor: * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et lae
titiam, * exsultent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, Deus,
* et spíritum firmum rénova 
in me.
Ne projéceris me a fácie tua,
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstúleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generoso con
firma me. - -

Pokrop mne ysopem a budu 
čist, * umyj mne, a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mně nasloucha
ti dej: * ať poskočí kosti, jež 
jsi zdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých hří
chů * a všecky mé viny za
hlaď. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase; * ušlechtilým duchem 
mne posiluj. - -

Diky a přislib vérnostl.
Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te convertén
tur.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus: * 
exsultet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delectá- 
ris: * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí-

Cestě tvé bezbožné učiti bu
du, * aby hříšní k tobě se 
obrátili.
Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr-
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ritus contritus, * cor contrí- ceny duch; * srdcem zlome- 
tum et humiliatum, Deus, non ným, Bože, a zkroušeným ne- 
despicies. - - pohrdáš. - -

Dozpí-v.
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion, * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblationes et holocau
sta, * tunc ófferent super al
táre tuum vitulos.
Ant. Tibi soli peccávi, Domi
ne: miserére mei.

Ant. Convértere, Dómine.

Pane, pro milost svou se Sió
nem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, da
ry a celopaly, * pak býky na 
oltář tvůj přinesou.

Ant. Proti tobě jsem se do
pouštěl hříchů, Bože, smiluj 
se nade mnout 
Ant. Obrať se, Pane!

Žalm 89: VěCný Bůh a nicotný Člověk.
Myšlenka: Vzkříšeni a Eucharistie. Sklon ke zlému a smrt jsou následky 
dědiěného hříchu. Ke konci prosba o pomoc a štěstí, po němž každé 
lidské srdce touží. Toto štěstí Je vykoupeni.
Eucharistie je stromem života. Jeho ovoce zaruěuje nesmrtelnost a 
zmrtvýchvstání.

Roky Boži a roky lidské.
Dómine, tu fuisti refúgium no
bis * a generatione in genera
tiónem.
Priúsquam montes gignerén- 
tur et nascerétur terra et or
bis, * et ab aetérno in aetér
num tu es, Deus.
Revérti jubes mortáles in púl
verem, * et dicis: „Revertimi
ni, fílii hóminum.“
Nam mille anni in óculis tuis 
tamquam dies hestérnus sunt, 
qui transivit, * et tamquam 
vigilia noctúrna.
Abripis eos: fiunt ut somnium 
matutinum, * et herba virés- 
cens:

Pane, tys byl útočištěm na
ším * od pokolení do poko
lení.
Dříve než se zrodily hory, než 
země okruh byl vytvořen, * 
jsi Bohem od věčnosti do věč
nosti.
Rozkazem obracíš člověka v 
prach, * a říkáš: „Vraťte se, 
lidské děti!“
Na očích tvých je roků tisíc 
jako den včerejší, jenž zapadl, 
* a jako doba noční hlídky.

Uchvacuješ je: jsou jak za ji
tra sen, * jak tráva, jež se ze
lená.
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Mane floret et viret, * véspere Rozkvete z jitra, zazelená se, 
succiditur et aréscit. - * zvečera skosena usychá. -

Hřích, příčina všech bčd.
vere consúmpti sumus ira tua, 
* et indignatióne tua contur- 
báti.
Posuisti culpas nostras in con
spéctu tuo, * peccáta nostra 
occúlta in lúmine vultus tui. 
Nam omnes dies nostri tran- 
siérunt in ira tua; * finivimus 
annos nostros ut suspirium. 
Summa annorum nostrórum 
sunt septuaginta anni * et, si 
válidi sumus, octoginta;
E t plerique eórum sunt labor 
et vánitas: * nam cito trán- 
seunt et nos avolámus.
Quis perpéndit poténtiam irae 
tuae, * et pro débito tibi ti
móre indignatiónem tuam? - 
Dinumeráre nos doce dies nos
tros, * ut perveniámus ad sa
piéntiam cordis.

Prosba o mJ

Hyneme, že se na nás hněváš, 
* že se na nás zlobíš, jsme 
zmateni.
Před sebe jsi rozložil proviny 
naše, * naše tajné hříchy ve 
světle své tváře.
Pro hněv tvůj zmizely dni na
še všecky; * jak vzdech jsme 
skončili léta svá.
Sedmdesát roků trvá život, * 
a jsme-li při síle, osmdesát:

většina z nich jsou bída a lo
pota. * Přeběhnou rychle - od
létneme.
Kdo mysli na sílu hněvu tvé
ho, * a na tvou zlost při bázni 
povinné ti? - - 
Nauč nás dny naše odpočítá
vat, * abychom dospěli k 
moudrosti srdce, 
ost a Stšstl.

Revértere, Dómine, - quoús- 
que? * et propítius esto' servis 
tuis.
Sátianos cito misericórdia tua, 
* ut exsultémus et laetémur 
cunctis diébus nostris. 
Laetifica nos pro diébus, qui
bus nos afflixisti, * pro annis, 
quibus vidimus mala. 
Appáreat servis tuis opus tu
um, * et glória tua filiis eórum,

Et bonitas Dómini Dei nostri 
sit super nos, et opus mánu- 
um nostrárum secúnda nobis,

Obrať se, Pane. - Jak dlouho 
ještě...? * Ustrň se nad svými 
služebníky!
Brzy nás nasyť svou slitovno
stí, * bychom radostně plesali 
celý svůj život!
Potěš nás podle dní, v nichž 
jsi nás trápil * a podle let, v 
nichž jsme trpěli zlo!
Ať zjeví se díla tvá tvým slu
žebníkům * a jejich dětem tvá 
velebnost.
Dej, ať tvá láska nad námi 
vládne, dej, ať se daří rukou 
našich díla, * ať se daří rukou



340 Čtvrtek k chválám 11.

* et opus mánuum nostrárum 
secúnda.
Ant. Convértere, Dómine, et 
deprecábilis esto super servos 
tuos.
Ant. Multiplicasti, Deus.

našich díla!

Ant. Obrať se, Bože, a ustrň 
se nad svými služebníky!

Ant. Rozmnožils, Bože.

Žalm 35: Život bez Boha a s Bohem.
Bezbožnicí.

Lóquitur iníquitas ad ímpium 
in corde ejus; * non est timor 
Dei ante oculos ejus.
Etenim in mente sua blandi
tur sibi * non deprehéndi cul
pam suam neque abhorréri. 
Verba oris ejus iníquitas et 
dolus, * désiit sápere et ágere 
bene.
Iniquitátem meditátur in cu
bili suo, * consistit in via non 
bona, malum non aversátur. - 

Všichni žiji z

Niéemnost hovoří ničemníku 
v srdci, * není Boží bázně na 
jeho oéích.
A zdá se mu - tak si lichotí - 
* že vina se nezjišťuje, že ne
ní v ošklivosti.
Slova jeho úst - ničemnost a 
lest - * rozvahy vzdal se a dob
ročinnosti.
Na loži myslí na nepravost, * 
stanul na cestě nedobré: zlo 
neodmítá. - - 

milosti Boží.
Dómine, caelum contingit mi- Milost tvá, Pane, k nebi sahá 
sericórdia tua, * fidélitas tua * a věrnost tvoje až do oblak, 
ipsas nubes.
Justítia tua sicut montes Dei, Spravedlnost tvá jako hory 
judicia tua sicut mare profún- Boží, soudy tvé jak mořská 
dum: * hómines et juménta hlubina. * Zvířatům, Pane, 
salvas, Dómine. pomáháš, i lidem.

Milost a zbožni.
Quam pretiósa est grátia tua, 
Deus: * fílii hóminum sub um
bram alárum tuárum confú- 
giunt;
Satiántur pinguédine domus 
tuae, * et torrénte deliciárum 
tuárum potas eos.
Etenim apud te est fons vitae, 
* et in lúmine tuo vidémus 
lumen. - -

Jak vzácná jest, Bože, milost 
tvál * Lidské děti prchají do 
stínu tvých křídel,

sytí se hojností domu tvého:
* proudem své rozkoše je na
pájíš.
Vždyť u tebe je života zřídlo,
* v tvém světle patříme na 
světlo. - -
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Prosba o setrváni v dobrém.
Serva grátiam tuam iis, qui 
te colunt, * et aequitatem tu
am iis, qui recto sunt corde. 
Ne supervéniat mihi pes su
pérbi, * et manus peccatoris 
ne moveat me.
Ecce corruérunt, qui patrant 
iniquitátem: * dejécti sunt nec 
súrgere possunt.
Ani. Multiplicásti, Deus, mi
sericórdiam tuam.
Ant. Fortitúdo mea.

Zachovej svoumilost těm, kdo 
tě mají rádi, * spásu svou těm, 
kdo mají upřímné srdce!
Kéž se mne nedotkne zpyšně- 
lého noha * a hříšníkova ruka 
mne nezastihne!
Ejhle, padli, kdo nepravost 
páchali, * byli svrženi a nikdy 
nevstanou.
Ant. Rozmnožils, Bože, milost 
svou.
Ant. Síla má.

Mojžíšova „mořská píseň" (Exod. 15,1).
MySlenka: Tento chvalozpěv zapěl Mojžíš, když Izraelité prošli Eudým 
mořem. Nad Egypťany, kteří je pronásledovali, se zavřely vody. Křes
ťan myslí na vykoupení a křest.
Vykoupení: vysvobozeni z Egypta; křest: průchod Rudým mořem. 

Jásot nad zánikem faraónovým.
Cantábo Domino, quia excél- 
sus, excélsus est: * equum et 
currum dejécit in maře. 
Robur meum, et fortitúdo 
mea Dóminus, * et factus est 
mihi salvátor.
Hic est Deus meus, et praedi- 
cábo eum; * Deus patris mei, 
et laudábo eum. - - 
Dóminus bellátor est: * Dó
minus nomen ejus.
Currus Pharaónis et exérci- 
tum ejus projécit in mare, * 
et duces ejus elécti demérsi 
sunt in Maii Rubro.
Fluctus operuérunt eos; * des- 
cendérunt in profúndum ut la
pis. - -

Boži mpc
Déxtera tua, Dómine, qui ex- 
céllis poténtia, * déxtera tua,

Zpívat budu Pánu, protože 
jest slavný, přeslavný: * koně 
i vozy uvrhl do moře.
Pán je silou mojí a slávou; * 
stal se mým zachráncem.

Bohem jest mým - proto ho 
chci slavit. * Bohem otce mé
ho - proto ho chci chválit. - 
Hospodin je jako bojovník. * 
Jeho jméno jest Pán. 
Faraónův vůz i vojsko jeho 
uvrhl do moře; * výkvět vůd
ců jeho utonul v moři Rudém.

Vlny je přikryly, * jak kámen 
do hlubin padli. - -

t věrnost.
Tvá pravice, Hospodine, mo
hutná, silná. * Tvá pravice,
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Dómine, percússit inimicum. 
Et summa majestáte tua de
struxisti adversários tuos; * 
misisti iram tuam, quae eos 
devoravit ut stipulam.
E t flatu furoris tui coacerva
tae sunt aquae, stetérunt ut 
agger fluénta, * coagulati sunt 
fluctus in médio mari. - - 
Dixit inimicus: Pérsequar, cá- 
piam, * dividam spolia, satia
bitur furor meus,
Evaginábo gládium meum, * 
spoliábit eos manus mea. 
Flavisti vento tuo: opéruit eos 
mare;* submérsisuntutplum- 
bum in aquis veheméntibus. - 
Quis tibi par inter deos, Dó
mine, quis tibi par, qui excél- 
lis sanctitate, * venerande 
praecónio, mirabília patrans? 
Extendisti déxteram tuam: * 
devorávit eos terra.
Duxisti gratia tua populum 
quem redemisti; * duxisti eum 
poténtia tua ad habitaculum 
sanctum tuum. - - 
Audiérunt populi, tremué- 
runt: * incolas Philistáeae cor
ripuit pavor.
Tunc pertérriti sunt príncipes 
Edom, * duces Moab corripuit 
tremor;
Contabuérunt omnes habita- 
tóres Chánaan, * irruit super 
eos formido et horror. 
Propter fortitúdinem bráchii 
tui * obriguérunt ut lapis, 
Donec pertránsiit pópulus tu
us, Dómine, * donec pertrán-

Hospodine, zbila nepřítele. 
Plností své moci odpůrce své 
srážíš, * žárem svého hněvu 
jak slámu je sžíráš.

Prudkostí tvého vzteku sra
zily se vody, jak hráz stanuly 
proudy, * srazily se vody u- 
prostřed moře. - - 
Říkal si nepřítel: Poženu se 
za nimi, dostihnu, * rozdělím 
si kořist, ukojím vztek svůj; 
tasím svůj meč, * a oloupím 
je.
Tvůj vítr zavál - přikrylo je 
moře. * Jak olovo zmizeli v 
bezedných vodách. - - 
Kdo z bohů se ti vyrovná, 
Hospodine, kdo se ti vyrov
ná, přesvatý, * velkolepý di- 
votvůrce?
Pravici vztáhls - * pohltila je 
země.
Svou milostí jsi vedl vysvo
bozený lid; * svou mocí vedls 
ho k svatému svému sídlu. - -

Jak se to doslechli národové, 
roztřásli se, * Filišťany zchvá
til úděs.
Zmatek se zmocnil edomských 
knížat, * hrůzou tmou Moabu 
vůdcové;
úlekem zchřadli obyvatelé Ka
naanu, * zachvátily je děs abá- 
zeň.
Mocí tvého ramene * ztvrdli 
jak kámen,
dokud nepřešel lid tvůj, Hos
podine, * dokud nepřešel lid.
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siit pópulus, quem acquisisti. - 
Introduxisti et plantasti eos 
in monte possessiónis tuae, in 
loco, quem ad habitándumpa- 
rásti, Dómine, * in sanctua
rio, Dómine, quod fundarunt 
manus tuae.
Dóminus regnábit * in aetér
num et semper.
Ani. Fortitúdo mea, et laus 
mea Dóminus, et factus est 
mihi in salútem. Ant. Laudáte.

jenž se stal tvým. - - 
Dovedl jsi ho a usadil na ho
rách svého trvalého vlastnic
tví; na místě, jež jsi k obývá
ní připravil, Hospodine, * ve 
své svatyni, již upevnily tvé 
ruce.
Pán bude vládnout * na věky 
a vždycky.
Ant. Bůh je moje síla i sláva 
má, stal se mým zachráncem. 
Ani. Oslavujte!

Žalm 146: Chvála Pánu - Živiteli.
MySlenka: Vláda Boži nad celým vesmírem.
Křestan zpívá ráno chvály Stvořiteli a Zachovatel! všeho - ale též Ježíši 
Kristu, Spasiteli, který dnes opét, jako milosrdný Samaritán, zahojí 
mnoho ran duše.

Diky milosrdnému Spasiteli.
Laudáte Dóminum, quia bo- Oslavujte Pána, neboť jest 
nus est, * psállite Deo nostro, dobrý! * Pějte Bohu našemu! 
quia suávis est: decet eum lau- Jest rozkošný. Sluší se ho o- 
dátio. slavovati.
Aedificat Jerúsalem Dóminus, Pán to jest, jenž Jerusalem 
* dispérsos Israel cóngregat; staví, * shromažďuje z Izra

ele rozptýlené,
Ipse sanat fractos corde, * et těm zdraví dává, jimž srdce 
álligat vúlnera eórum. puká * a jejich rány obvazuje.

Všemohoucímu, Slitovnému.
Definit numerum stellárum, * 
singulas nómine vocat.

Magnus Dóminus noster et ví
ribus potens, * sapiéntiae ejus 
non est mensúra.
Súblevat húmiles Dóminus; * 
impios déprimit usque ad ter-

Dovede určiti počet hvězd * 
a jménem jednotlivé pojme- 
novati.
Pán náš jest veliký, velice 
mocný, * jeho moudrá rozva
ha nemá hranic.
Ubohé Pán napřimuje, * bez
božníky sráží na zem. - -

ram. - -
Cantáte Dómino cum gratiá
rum actióne, * psállite cithara 
Deo nostro,

Zazpívejte Pánu píseň díků, * 
zahřejte na harfě našemu Bo
hu!
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Živiteli.
Qui caelum opeřit núbibus, * Jemu, jenž nebesa do mraků 
qui plúviam terrae parat; halí * a jenž rád zemi připra

vuje deště,
Qui prodúcit in móntibus gra- jenž dává na horách pučeti 
men, * et herbam, ut sérviat trávě, * zeleni svěží na službu 
hómini; lidem,
Qui dat juméntis escam eó- jenž skýtá dobytku potravu 
rum, * pullis corvórum, qui vhodnou; * i mladým krkav- 
clamant ad eum. cům, křičí-li na něj;

Stav jen na Bohu!
Non robur equi deléctat eum, jenž nemá rozkoše z bujného 
* nec crura viri placent ei. oře, * ani zalíbení v mužo

vých stehnech!
Placent Domino, qui timent Jen ze svých ctitelů radost má 
eum, * qui fidunt in bonitáte Pán; * z těch, kteří čekají na 
ejus. jeho milost.
Ant. Laudáte Dóminum, qui Ant. Oslavujte Pána, jenž
sanat contritos corde, et álli- zdraví dává těm, jimž srdce 
gat contritiones eórum. puká a jejich čerstvé rány ob

vazuje.
S výjimkou dni od Popeleftni středy do příští soboty modlíme se kápi- 
tulum, hymnus, verš i antifonu k Benedictus jako v I. chválách.
Výjimku má Zelený čtvTtek • viz Proprium de tempore.
V době adventní, postni a utrpení bereme kapitulám, hymnus a verš 
z Rádu. Antifonu k Benedictus pro tyto doby nalezneme v Proprium 
dc tempore.
VŠe ostatní v fiádu k chválám (6tr. 27).

AD PRIMAM - PRVNÍ

Pater noster, Ave et Credo, 
y. Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Jam lucis orto sidere.

Eucharistická hodinka.

Otče náš, Zdrávas a Věřím, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Již vzešla jasná denice.
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Kristus v Eucharistii. Můj dobrý Pastýř, můj Král.
Tato hodinka je celá eucharistická. Chod myšlenek. Jeiíé Kristus jest 
v Eucharistii:
1. naším dobrým Pastýřem - my jeho ovečky (Ž. 22a).
2. našim Hostitelem - my jeho hosté (Ž. 22b).
3. naším Králem • my jeho poddáni (Ž. 71).

P. A. Ant. In loco páscue. T7roee. Ani.Na zelené pastviny.
T. P. Ant. Alleluja. V době vélik. Ant. Aleluja.

Žalm 22: Dobrý Pastýř a Hostitel.
Myšlenka: Hluboký, pravdivý obraz: dobrý Pastýř, starostlivý Hostitel 
jest Kristus - důvěřujme mu vroucně!
Tuto píseň zpjvával David při vzpomínce na svůj dřívější pastýřský 
život.

Pán Jest můj Pastýř.
Dóminus pascit me: nihil mi
hi deest; * in páscuis virénti- 
bus cubáre me facit.
Ad aquas, ubi quiéscam, con- 
dúcit me; * réflcit ánimam 
meam.
Dedúcit me per sémitas rec
tas * propter nomen suum. 
Etsi incédam in valle tenebró- 
sa, * non timébo mala, quia 
tu mecum es.
Virga tua et baculus tuus: * 
haec me consolantur. - -

Pán jest můj pastýř: pranic 
mi nechybí: * na zelených pas
tvinách dává mi si hověti, 
vodí mne k vodám, kde lze od
počinout; * tak duši mou ob
čerstvuje.
Stezkami pokoje vodí mne, * 
pro svoje jméno.
I když tmavým jdu údolím, * 
jsi se mnou, - zlého se nele
kám.
Tvoje hůl a tvůj kyj, * ty mne 
potěšují. - -

Pán je můj hostitel.
Paras mihi mensam * spec- Stůl pro mne prostíráš * - ne- 
tántibus adversáriis meis; přátelé přihlížejí;
Inúngis óleo caput meum; * hlavu mi olejem mažeš, * po- 
calix meus ubérrimus est. hár mi přetéká.
Benignitas et grátia me se- Štěstí a milost se mnou jdou 
quéntur * cunctis diébus vi- * všechny dny života, 
tae meae,
Et habitábo in domo Domini V domě Páně se usadím * na 
* in longissima témpora. časy předlouhé.

žalm 71a: Krlstu9-Král pokoje.
Myšlenka: Mesiášský žalm. V liturgií žalm svátku Zjeveni Páně. Kristus 
Je Králem všech věků. Ochráncem ubohých a utlačených. Velikým 
Tvůrcem pokoje a štěstí.
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Touha po Mesiáál.
Deus, judícium tuum regi da, 
* et justítiam tuam filio regis. 
Gubémet pópulum tuum cum 
justítia, * et húmiles tuos cum 
aequi táte.
Afferent montes pacem pópu
lo * et colles justítiam.

Bože, králi postup své právo
* a soud svůj synu královu, 
ať lid tvůj podle práva soudí,
* tvé ubohé spravedlivě!

Hory přinesou lidu pokoj * a 
pahorky spravedlnost.

Spravedlnost a pokoj.
Tuébitur húmiles pópuli, sal
vos fáciet fílios páuperum, * 
et cónteret oppressorem. - - 
E t diu vivet ut sol, * et sicut 
luna in omnes generatiónes. 
Descéndet ut plúvia super gra
men, * sicut imbres qui irri
gant terram.
Florébit in diébus ejus justí
tia * et abundántia pacis, do
nec deficiat luna.

Práva dojdou ubozí z lidu, 
spasí chuďasů děti, * a rozdrtí 
násilníka. - -
A dlouho jak slunce a luna * 
od rodu do rodu bude žíti, 
jako déšť na trávník padne, * 
jako déšť, jenž zavlažuje ze
mi.
Za jeho vlády rozkvete právo, 
* a dokonalý mír, dokud ne
zmizí měsíc.

Žalm 71b.
Království jeho nemá konce.

Et dominábitur a mari usque 
ad mare, * et a flúmine usque 
ad términos terrae;
Coram illo procident inimíci 
ejus, * et adversárii ejus púl
verem lingent.
Reges Tharsis et insulárum 
múnera offerent; * reges Ara
bum et Saba dona addúcent: 
E t adorábunt eum omnes re
ges, * omnes gentes sérvient 
ei. - -

Vládnouti bude od moře k mo
ři, * od řeky až k hranicím ze
mě.
Nepřátelé jeho před ním se 
skloní, * prach lízati budou 
jeho protivníci.
Králové Taršíše, ostrovů při
nesou mu dary, * králové Ara
bů, ze Sáby oběti mu podají; 
všichni králové se klaněti bu
dou, * sloužiti budou mu ná
rodové. - -

Otec ubohých.
Etenim liberábit páuperemin- Zachrání chuďasa, jenž ho na 
vocántem, * et miserum, cui pomoc volá, * a poníženého, 
non est adjútor. jenž nemá pomocníka.
Miserébitur ínopis et páupe- Slituje se nad bídným ubožá-
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ris, * et vitam pauperum sal- kem, * zachrání chuďasům ži- 
vábit: vot.
Ab injúria et oppressióne libé- Z křivdy a útisku vyprostí je, 
rábit eos, * et pretiósus erit * drahá mu bude jejich krev. - 
sanguis eórum coram illo. - -

Požehnání Mesiáše.
Ideo vivet et dabunt ei de au- Bude žít. - Dají mu zlata z A- 
roArábiae *etorábuntproeo rabie, * vždy za něj budou 
semper: perpétuo benedicent prosit, trvale mu žehnat.

Erit abundántia fruménti in 
terra; in summis móntium 
strepet, ut Libanus, fructus 
ejus, * et florébunt incolae úr
bium ut grámina terrae.
Erit nomen ejus benedíctum 
in sáecula; * dum lucébit sol, 
permanébit nomen ejus.
E t benedicéntur in ipso om
nes tribus terrae, * omnes gen
tes beátum praedicábunt e- 
um.

Na zemi bude obilí hojnost, 
na vrcholcích horských zašu
mí klasy jak Liban, * jak tra
viny na zemi do květů se dají 
měst osadníci.
Jeho jméno na věky bude po
žehnáno, * jeho jméno potr
vá, dokud bude svítiti slunce. 
A bude požehnáním všem ěe- 
ledím země, * požehnaným ho 
veřejně prohlásí národy vše
cky.

Dozpfcv.
Benedíctus Dóminus, Deus Pán, Izraelův Bůh, budiž o- 
Israěl, * qui facit mirabília so- slavovánl * On jediný zázra- 
lus. ky konál
Et benedíctum nomen ejus Věčně bud slaveno jeho vzne- 
gloriósum in sáecula; * et re- šené jméno, * slávy jeho země 
pleátur gloria ejus omnis ter- jest plná! Staň se! Staň se! 
ra. Fiat, fiat.
Recitovali-li jsme kající chvály, přidáme nyui ž. 07: Cantáte Dómino 
cánticum novu/n, str. 328.
P. A. Ant. In loco páscue, ibi V roce. Ant. Na zelené pastvi - 
Dóminus me collocávit. ny mne vodí Pán.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
VSe ostatní v Řádu k prvni (str. 27).
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AD TERTIAM - TŘETÍ

Pater noster, Ave María, 
y. Deus, in adjutórium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

„Dáváš mi vytrvati v dobrém, Pane!"

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus. A nyní, Duchu přesvatý.
Thema: I kdyby byl křesťan na zemi stále pronásledován, přece je 
šťasten: spojen s Bohem, živen nebeským Chlebem, má záruku spásy, 
věčného žíti.
Cil: Viz vznešenost svého povoláni za dítko Boži a za spoludědice Krista 1 
Hrdinně nes bědy pozemského života.
Ž. 72 je poučná píseň. Proč jsou bezbožnici šťastni? Pokušeni. Duše se 
jim pracně probojovává k oddanosti do vůle Boži a ke spojeni s nim. 
I kněží mohou taková pokušeni přijíti. Je dobré zvážit velikost nad
přirozeného štěstí a bohatství. Budeme šťastni, dojdeme-li vždy k zá
věru: Vždyť my jsme ti nejbohatší a nejšťastnčjšil

Ant. Quam bonus. Ant. Jak jest dobrý.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 72a: Zdánlivé žtéstl bezbožných.
Myšlenka: Žalm lušti jeden z problémů spravedlivého života. Odpověď 
patři k nejkrásnějším místům celého žaltáře.

Předzpěv (problém).
Quam bonus rectis est Deus, Jak jest Bůh dobrý spraved- 
* Dóminus eis, qui puro šunt livým, * těm, kteří srdce jsou 
cordel čistého.
Mei autem fere nutárunt pe- Mně málem nohy by bývaly
des, * paene lapsi sunt gressus zavrávoraly; * jen málo - a 
mei, kroky byly by uklouzly,
Quia ímpiis invidébam, * pro- protože jsem bezbožným zá- 
speritátem peccatórum obsér- viděl skoro, * když viděl jsem 
vans. - - štěstí ničemů.

Stěztl a pýchá bezbožných.
Nulla enim šunt iis torménta, Neboť žádných trampot ne-
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* sanum et pingue est corpus 
eórum.
In aerúmnis mortalium non 
versántur, * et cum homíni
bus non flagellántur.
Ideo cingit eos, ut torquis, su
pérbia, * et violéntia, ut ves
tis, óperit eos.
Prodit ex crasso corde iníqui
tas eórum, * erúmpunt fig- 
ménta mentis.
Irrident et loquúntur malig
ne, * oppressionem ex alto mi
nantur.
Aggrediuntur caelum ore suo,
* et lingua eórum perstringit 
terram.

Žalm 721.
Zmámené davy.

Ideo pópulus meus se convér- Proto se lid můj za nimi hrne, 
tit ad eos, * et aquas abun- * hojná voda je douškem jim. 
dántes sorbent sibi.
Et dicunt: „Quómodo scit De- Říkají: „Jak to, že o tom Bůh 
us, * et estne cognitio in AI- ví?“ * a „Poznává něco Nej- 
tíssimo?“ vyšší?“
Ecce, tales sunt peccatóres * Takoví, hled, jsou bezbožníci, 
et, semper tranquilli, potén- * a trvale šťastni, bohatnou! 
tiam augent. - -

I pěvec kolísá.
Ergóne frustra mundum ser- Choval jsem darmo srdce čis- 
vávi cor meum, * et lavi in té, * darmo jsem ruce myl 
innocéntia manus meas? v nevině?
Nam flagélla pátior omni tém- Po všechen čas rány trpím, * 
póre, * et castigationem quo- a kárání trest den co den. 
tídie.
Sicogitárem: Loquar ut illi, * Kdybych si řekl: Budu mlu- 
genus filiórum tuórum dese- vit jak oni, * rodu tvých dětí 
ruissem. bych zrádcem byl.
Meditábar ergo, ut cognósce- Když přemýšlel jsem, bych

prožívají: * zdravé jejich tělo 
tučné jest.
Bolestí lidských nezažili, * ja
ko jiní lidé netrpí.

Protože jak řetězy pýcha je 
zdobí, * a násilí jak šat je 
odívá.
Ničemnost jim z tučného vy
věrá srdce, * tryskají bájné 
přeludy mysli.
Posmívají se a mluví zpupně, 
* povýšeni vyhrožují násilím.

Na nebe míří ústy svými, * 
pyšný jejich jazyk zemí jde.



350 čtvrtek  k třetí

rem hoc; * sed laboriosum vi- věc pochopil, * zdálo se mi to 
sum est mihi. namáhavým.

Žalm 72c.
Rozlušténl problému.

Donec intrávi in sancta Dei, 
* et atténdi fini illórum.

Vere, in via lubrica cóllocas 
eos, * praecipitas eos in rui
nas.
Quómodo corruérunt momén- 
to, * desiérunt, absúmpti sunt 
magno terrore!
Sicut sómnium, cum quis evi
gilat, Dómine, * ita, cum sur- 
réxeris, spernes figméntum eó
rum.
Quando exasperabátur mens 
mea, * et cor meum punge- 
bátur,
Ego insipiens eram neque in- 
telligébam: * ut juméntum fui 
coram te. - -

I vešel jsem do svatyně Boží,
* a o jejich konci tam pře
mýšlel...
Ba, stavíš je na cestu kluz
kou, * do ssutin dolů je po
rážíš!
Ó, jak padají znenadání! * 
Hynou, velkým strachem strá
veni!
Jako snem, Pane, procitnuv
ší; * jen vstaneš - pohrdáš pře
ludy jejich.

Když byla mysl má rozčilena,
* a srdce mé bylo zraněno,

nechápal jsem a nerozuměl -
* byl jsem jak zvíře před te
bou. -.-

Pravé štěstí.
Ego autem semper tecum ero: 
* apprehendisti manum déx
teram meam;
Consilio tuo dedúces me, * et 
in glóriam tandem suscipies 
me.
Quis praeter te mihi est in cae
lo? * et, si tecum sum, non de- 
léctat me terra.
Déficit caro mea et cor me
um, * Petra cordis mei et pars 
mea Deus in aetérnum.
Ecce enim, qui recédunt a te, 
peribunt, * perdis omnes, qui 
fornicántur abs te.

Nyní s tebou budu neustále:
* ty jsi mou pravici uchopil.

Svojí radou povedeš mne, * 
nakonec mne vezmeš do slávy 
své.
Koho mám na nebi kromě te
be? * Země mne netěší, s te- 
bou-li jsem.
Tělo i srdce mé zmírá touhou.
* Hospodin věčně je mi ská
lou srdce a mým podílem. 
Hle, zhyne, kdo od tebe se 
vzdálí, * zahubíš každého, kdo 
nevěrný.
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Mihi autem bonum est prope 
Deum esse, * pónere in Dómi
no Deo refúgium meum. 
Enarrábo ómnia ópera tua * 
in portis filiae Sion.

P. A. Ant. Quam bonus Israel 
Deus, his, qui recto sunt cor
de.
T. P. Ani. Allelúja, allelúja, 
allelúja.
Vše ostatní v Hádu k třetí (str. 17)

Být Bohu nablízku je mé štěs
tí, * na Pána Boha vkládám 
svou naději.
O všech dílech tvých vypra
vovat budu * u bran dcer si
ónských.
V roce. Ant. Jak dobrý jest 
Bůh Izraelovi; těm, kteří jsou 
čistého srdce.
V dobévelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - SESTÁ

Pater noster, Ave María, 
y. Deus, in adjutorium. 
Gloria Patři.
Allelúja vél Laus tibi.

Znesvěcení} chrám.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Bector potens, verax Deus. Svět řídí mocně pravdy Bůh.
Thema: Znesvěcený chrám je obrazem duše znesvěcené hříchem. Budu 
se modlit jménem Církve za obráceni hříšníků.
Pozadí z historie vykoupení: Ježíš Kristus je křižován. Slova „Zbořte 
tento chrám...‘' se plní.
Myšlenka: Moc pekla, zla.
Hodinka je krásnou kněžskou modlitbou. Povšimnu si tří strhujících ob
razů: zničený židovský chrám (parabola) - zničené Kristovo lidství na 
kříži (pozadí Šesté z historie vykoupeni) • a hříchem znesvěcená svatyně 
dufie (vlastní předmět modlitby).
P . A. Ant. Memor esto. V roce. Ant. VzpomeňI
T . P. Ant. Allelúja. V době velik. A n t Aleluja.

Žalm 73a: Zpustošení svatyně.
Žalm liči jedno z nejsmutnějších údobí izraelských dějin: zničeni chrámu. 

Obraz utrpení.
Quare, Deus, repulisti in per- Proč jen nás odmítáš docela,
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pétuum, * exardéscit ira tua 
contra oves páscue tuae? 
Recordáre sodalitátis tuae, 
quam condidisti ab antiquo, 
tribus, quam redemisti tibi in 
possessiónem, * montis Sion, 
in quo sedem posuisti.
Dirige gressus tuos ad ruinas 
perpétuas: * ómnia vastavit 
inimícus in sanctuário. 
Rugiérunt adversárii tui in lo
co convéntus tui, * posuérunt 
signa sua in tropháeum.

Similes erant illis, qui in con- 
dénso vibrant secúrim, * et 
jam áscia et málleo januas e- 
jus pariter contúndunt.
Igni tradidérunt sanctuarium 
tuum, * profanárunt in terra 
tabernaculum nóminis tui. 
Dixérunt in corde suo: „De
struamus eos simul; * combu
rite ómnia sanctuária Dei in 
terra.“
Signa nostra non jam vidé
mus, non est prophéta; * ne
que inter nos est qui sciat quo
usque.

Bože, * a proč se hněváš ná 
ovce své pastvy?
Na obec vzpomeň, již založils 
dávno, na kmen, jejž sis vy
koupil do majetku, * na horu 
Sion, na které sídlíš.

K troskám trvalým kroky 
svými zaměř, * vše zpustošil 
nepřítel ve svatyni, 
tvoji protivníci řvali na tvém 
shromaždišti! * Na znamení 
vítězství vztyčili korouhve 
své.
Těm podobni, již v houštině 
mávají sekyrami. * Už seky
rou a kladivem boří její brá
ny.
Do svatyně tvé vysílali oheň,
* až na dlažbu sídlo tvé zne- 
světili.
Híkali si: „Pospolu je zničíme;
* spalte veškeré svatyně v ze
mi!“

Nezříme svých znamení, pro
roka není; * nikdo z nás neví, 
jak dávno je tomu.

Žalm 73b.
Důvěra v Boha.

Quoúsque, Deus, exprobrábit Smí, Bože, dlouho se odpůrce 
inimícus? * Blasphemávit ad- rouhat? * Smí nepřítel tupit 
versárius nomen tuum in per- tvé jméno? 
pétuum?
Quare avértis manum tuam * Proč jenom odvracíš rukusvo- 
et déxteram tuam rétines in ji * a proč svou pravici v klíně 
sinu tuo? - - držíš? - -
Deus autem rex meus est ab Bůh přec je králem mým od
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antiquo, * qui éfficit salútem 
in médio terrae.
Tu dirupisti poténtia tua ma
re, * contrivisti cápita dracó- 
num in aquis.
Tu confregisti cápita Leviá- 
than, * dedisti eum escam 
monstris marinis.
Tu elicuisti fontes et torren
tes: * tu siccásti fluvios copio
sos.
Tuus est dies et tua est nox; * 
tu stabilisti lunam et solem.

Tu statuisti omnes términos 
terrae; * aestatem et hiemem 
tu formásti.

Žalm, 73c.
Prosba i

Recordáre haec: inimícus ex
probravit tibi, Dómine, * et 
pópulus insipiens maledixit 
nómini tuo.
Ne tradideris vúlturi vitam 
túrturis tui: * vitam páupe- 
rum tuórum noli oblivisci in 
perpétuum.
Réspice in foedus tuum. *quia 
violéntiae plena sunt latibula 
terrae, et campi.
Ne húmilis revertátur confú- 
sus: * pauper et inops laudent 
nomen tuum.
Exsúrge, Deus, age causam tu
am; * recordáre impropérii 
quod insipiens quotidie infert 
tibi.
Noli oblivisci voces adversari
orum tuórum: * tumúltus in-

pradávna,- * pomoc skýtá u- 
prostřed země.
Tys to, jenž mocí svou rozdě
lil moře, * jenž ve vodách roz
tříštil oblud hlavy.
Na padrť rózbils Leviatana 
lebku, * hodils jej za žrádlo 
obludám mořským.
Prameni, potoku jsi vytrysk
nout dal, * dovedls vysušit ve
liké řeky.
Den jest tvůj, také noc jest 
tvoje, * lunu i slunce jsi upev
nil.
I hranice země jsi vymezil vše
cky, * také léto a zimu jsi sta
novil.

souženi.
Vzpomeň: Pane, nepřítel rou
hal se ti, * tvému jménu zlo
řečil pošetilý lid!

Nevydávej supovi život hrd
ličky své; * na život svých 
bědných nezapomeň nikdy!

Na smlouvu svou shlédni, * 
vrchovatý násilím jsou skrýše 
země i pole.
Ať chuďas si potupu neodná
ší; * ubožák bědný ať chválí 
tvé jméno!
Vzhůru, Bože! Svou při si sa- 
moten ved, * sám na potupu 
vzpomeň, již den co den blá
zen ti dělá!
Na hluk svých nepřátel neza
pomínej, * na vzbouřenců
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surgéntiuin contra te ascéndit křik, jenž stále se vznáší! 
semper.
P. A. Ant. Memor esto congre- V roce. Ant. Na obec vzpo- 
gatiónis tuae, Dómine, quam meň, Pane, již dávno jsi zís- 
posedísti ab initio. kal.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní v ítidu  k šesté (str. 52).

AD NONAM - DEVÁTÁ

„Země se tfásla, oněměla, kdyí Bůh povstal, aby soudil

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci. 
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rerum Deus, tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.

Thema: Kristus jest Vítěz.
Obraz: Poslední soud (vzpomeň na slova poslední strofy hymnu: „práe
mium mortis sacrae").
Prosba: Kéž i já budu triumfovat s vítězným Kristem!
Nálada: Přemoz malomyslnost a buď v duchovní správě optimistou! 
Jako bědovala šestá hořce nad zkázou chrámu, tak jásavě, vítězně zni 
devátá: naše věc zvítězí protože již Vítěz stoji za ni.

P. A. Ant. Invocábimus. V roce. Ant. Slaviti budeme.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 74: Výstraha: Bůh je Odplatiteli
Myšlenka; Žalmista varuje hflšnlky: Nezahrávejte si s Boži Bhovlvavostll 
Každý hříck bttde potrestáni

Předzpěv.
Celebrámus te, Dómine, cele- Chválíme tě, Bože, oslavujc- 
brámus, * et praedicámus no- me, * hlásáme jméno tvé, di- 
men tuum, enarrámus mirabí- vy tvé rozhlašujem! 
lia tua. - -
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Soudce a hříšník.
„Quando statúero tempus, * 
ego secúndum jus judicábo. 
Etsi moveátur terra cum óm
nibus incolis suis: * ego firmá- 
vi colúmnas ejus.
Dico insoléntibus: Nolíte in- 
soléscere, * et impiis: Nolíte 
extóllere cornu.
Nolíte extóllere contra Altis
simum cornu vestrum, * nolí
te loqui contra Deum pro- 
térva.

„V stanovené době * podle 
práva soudím.
Byť země se chvěla s osadní
ky svými: * pevně jsem za
klínil sloupoví její. 
Vzdorujícím říkám: Nechte 
vzdoru 1 * Ničemům: Roh svůj 
tak nezvedejte, 
roh svůj proti Nejvyššímu ne
zvedejte, * nechtějte mluviti 
na Boha drze!

Soudce s pohárem hněvu.
Neque enim ab Oriénte neque 
ab Occidénte * neque a desér
to neque a móntibus:
Sed Deus est judex: * hunc 
déprimit, et illum extóllit. 
Nam in manu Dómini calix 
est, * qui spumat vino, ple
nus mixto:
Et propinat ex eo; usque ad 
faeces sorbébunt, * bibent om
nes Ímpii terrae.“ - -

Od západu ani od východu, * 
s pouště, s hor (nepřijde po
výšení):
Bůh sám je soudce: * toho po
níží, onoho povýší.
Pán ve svých rukou třímá po
hár, * jenž šumivým vínem je 
plný; koření míchá; 
dává z něho píti; vysrkávat 
až do kvasnic - * píti musí vši
chni bezbožníci v kraji. - -

Dozpév.
Ego autem exsultábo in aetér- Na věky budu se radovati, * 
num, * psallam Deo Jacob. zpívati Bohu Jakobovu.
Et ómnia córnua impiórum Rohy ničemů všecky se zlá- 
confríngam;*extollénturcór- máti chystám, * by se po- 
nua justi. vznesl roh spravedlivého.

Žalm 75a: Bůh je Vítěz - útěcha.
Dobro zvítězil

Myšlenka: Píseň oslavuje spravedlivého Boha - Vítěze. Ve světě nlěl ne
přátele tu a tam, na konci světa je však ztrestá dokonale.

Předzpěv;
Innótuit Deus in Juda, * in Bůh se projevil v Judské ze- 
Israěl magnum est nomen e- mi, * veliké jméno má v Izra- 
jus. elovi,
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In Salem est tabernaculum e- vždyť v městě Šalemu jest je- 
jus, * et habitátio ejus in Sion. ho stan * a jeho obydlí na Si

onu.
Soud nad nepřáteli.

Ibi confrégit fúlmina arcus, * 
scutum et gládium et arma. -

Splendens luce tu, potens, ve
nísti * a montibus aetérnis.

Spoliáti sunt robústi corde, 
dormiunt somnum suum, * et 
ómnium fortium defecérunt 
manus.
Increpatione tua, Deus Jacob, 
* torpuérunt currus et equi.

Bleskem rozlámal lučiště od
tud, * meče i štíty a kdejakou 
zbroj. - -
Přišel jsi mocný, blýskaje 
svčtlem * s pahorků odvě
kých.
Odvážní byli oloupeni, do 
spánku se noří; * ruce všech 
udatných zemdlely.

Jakobův Bože, na hrozbu tvo
ji * ztrnuli vozy i koně.

Žalm 751.
Bůh, Soudce světů.

Terríbilis es tu, et quis resís- Jsi strašlivý - kdo smí ti od- 
tet tibi, * ob vehemčntiam porovat, * rozzuří-li se tvůj 
irae tuae? hněv?
De caelo audíri fecísti judici- Rozsudek svůj jsi oznámil s 
um; * terra expávit et siluit, nebe, * země se roztřásla a

zmlkla,
Cum exsurgeret ad judícium když povstal Bůh, aby soudil, 
Deus, * ut salvos fáceret om- * všem ubohým na zemi po
nes húmiles terrae. - - moc dal. - -

Díkůčinění v chrámu.
Nam furor Edom glorificábit Rozzuřený Edom tě oslaví * 
te, * et supérstites Emath fes- a zbylí z Ematu ti zasvětí svá- 
tum agent tibi. tek.
Fácite vota et sólvite ea Dó- Dělejte, plňte Bohu svému sli- 
mino Deo vestro, * omnes in by; * dar .přineste Hroznému 
circúitu ejus munus ferant z okolí všichni!
Terribili,
Ei qui cóhibet spíritum prin- Odvahu knížat dovede mařit, 
cipum, * qui terríbilis est ré- * králům země je strašlivým, 
gibus terrae.
P. A. Ant. Invocábimus no- V. roce. Ant. Slaviti budeme
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men tuum, Dómine: narrábi- 
mus mirabília tua.
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, 
allelúja.

jméno tvé, Pane, a kázati zá
zračné tvé činy.
V dóbívelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Vše ostatní v Aádu k deváté (str. 50).

AD VESPERAS - NEŠPORY

Eucharistie a Církev.

Pater noster, Ave María. 
f .  Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci. 
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Je Čtvrtek večer, t. j. doba Poslední večeře. Kdo z nás při modlitbé ne
špor nedli myšlenkami v sále onoho večeřadla? Kdo z nás nehledá v žal
mech dnešních nešpor vztahy k těmto láskyplným posledním hodinám 
Mistra s učedníky?
A nachází je. Při pozorné modlitbě objeví zlatou jejích nitku, vinoucí se 
celými nešporami: Ž. 135 a 137 jsou hymny díkůčinění. Antifony jsou 
dnes tím, čím mají skutečně být: klíčem k celému žalmu.
P. A. Ant. Ecce quam bonum 
* et quam jucundum, habitá
re fratres in unum.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, 
allelúja.

V roce. Ant. Hle, jak je dob
ré, * jak roztomilé, bydlí-li 
bratři pospolul
V dobé velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Žalm 132: Svaté společenství.
Myšlenka: Požehnáni bratrské svornosti, zvláště ve slavné liturgii jeru
salemského chrámu.
V nezměrně vyšší míře platí totéž o katolických chrámech a o Eucharis
tii. Ta tvoří svaté společenství: stáváme se Jedním Tělem s Kristem. 
Eucharistie nám jest 1 radost nesoucím olejem, občěrstvujlclm tau.
Ecce quam bonum et quam 
jucúndum, * habitáre fratres 
in unum:
Sicut óleum optimum in cá
pite, quoddéfluit in barbam, 
barbam Aaron, * quod défluit 
in oram vestiménti ejus;

Hle, jak je dobré, jak rozto
milé, * bydlí-li bratři pospolu!

Jak nejlepší olej, jenž s hlavy 
dolů po kapkách stéká na vou
sy, na vousy Áronovy, * jenž 
stéhá na lem jeho šatu,
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Sicut ros Hermon, * qui des- 
céndit super montem Sion: 
Nam illic largítur Dóminus 
benedictiónem, * vitam usque 
in saeculum.
Ant. Ecce quam bonum et 
quam jucúndum, habitáre fra
tres in unum.
Ani. Confitémini Dómino, * 
quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus.

jako rosa Hermonu, * jež zne
náhla padá na horu Sion: 
neboť tam dává Pán požehná
ní * a život na věčné časy.

Ant. Hle, jak je dobré, jak 
roztomilé, bydlí-li bratři po
spolu.
Ant. Oslavujte Pána, * neboť 
na věky trvá láska jeho!

žalm 135a: Diky za stvořeni a vykoupeni.
Myšlenka: Děkovná píseň za stvořeni a za vysvobození židovského ná
roda z Egypta.
Pro nás: Předobraz vykoupeni. Žalm se modlil Ježíš Kristus při první 
mši svaté bezprostředně před proměňováním. Tim se stal předchůdcem, 
pravzorem naši preface. Jak krásně zapadá právě do dnešních nešpor! 

Předzpěv.
Laudáte Dóminum, quóniam Oslavujte Pána, neboť jest
bonus, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus. 
Laudáte Deum deorum, *quó- 
niam in aetérnum misericór
dia ejus.
Laudáte Dóminum domino
rum, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.

Díky za
Qui fecit mirabília magna so
lus, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.
Qui fecit caelos cum Sapiéntia, 
* quóniam in aetérnum mise
ricórdia ejus.
Qui exténdit terram super a- 
quas, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.
Qui fecit lumina magna, * 
quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus:

dobrý, * na věky trvá láska 
jeho!
Oslavujte Boha bohů, * navě
ky trvá láska jeho!

Oslavujte Pána pánů, * na vě
ky trvá láska jeho!

stvořeni.
Toho, jenž jediný zázraky dě
lá, * na věky trvá láska jeho!

Toho, který moudře nebesa 
stvořil, * na věky trvá láska 
jeho!
Toho, jenž na vodě rozestřel 
zemi, * na věky trvá láska 
jeho!
Toho, jenž udělal veliká svět
la, * na věky trvá láska jeho:
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Solem, ut praesit diéi, * quó
niam in aetérnum misericór
dia ejus,
Lunam et stellas, ut praesint 
nocti, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.
Ant. Confitémini Dómino, 
quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus.
Ant. Confitémini Dómino, * 
quia in humilitáte nostra me
mor fuit nostri.

slunce, by během dne pano
valo, * na věky trvá láska je
ho,
měsíc a hvězdy, by za noci 
vládly, * na věky trvá láska 
jeho.
Ant. Oslavujte Pána,nebof na 
věky trvá láska jeho!

Ant. Oslavujte Pána, * jenž 
v ponížení našem pamatoval 
na nás!

Žalm 135b.
Díky za vysvobození z Egypta.

Qui percússit Aegýptios in pri- 
mogénitis eórum, * quóniam 
in aetérnum misericórdia ejus. 
E t edúxit Israel e médio eó
rum, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus,
Manu poténti et brácchio ex- 
ténto, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.
Qui divisit Mare Rubrum in 
partes, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus.
Et tradúxit Israel per médi
um ejus, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus.
Et detrusit Pharaónem et e- 
xércitum ejus in Mare Rub
rum, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus.
Qui duxit populum suum per 
desértum, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus.

Dlk
Qui percússit reges magnos, *

Jenž prvně zrozené Egypta 
pobil, * na věky trvá láska 
jeho.
A z jejich středu Izraele vy
vedl, * na věky trvá láska je
ho;
vztaženým ramenem a rukou 
silnou, * na věky trvá láska 
jeho.
Jenž na části rozdělil Rudé 
moře, * na věky trvá láska 
jeho.
A převedl Izraele středem je
ho, * na věky trvá láska jeho.

A zahnal do moře faraonovo 
vojsko, * na věky trvá láska 
jeho.

Toho, jenž provázel národ 
svůj pouští, * na věky trvá 
láska jeho.

Toho, jenž zporážel velké krá-
Díky za Zaslíbenou zemi.
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quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus.
E t occidit reges poténtes, * 
quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus:
Sehon, regem Amorrhaeórum, 
* quóniam in aetérnum mise
ricórdia ejus,
Et Og, regem Basan, * quó
niam in aetérnum misericór
dia ejus,
Et dedit terram eórum in pos
sessionem, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus,
In possessionem Israel, servo 
suo, * quóniam in aetérnum 
misericórdia ejus. -

Díky za vysv<
Qui in humilitáte nostra re
cordatus est nostri, * quóni
am in aetérnum misericórdia 
ejus.
Et liberávit nos ab inimícis 
nostris, * quóniam in aetér
num misericórdia ejus.
Qui dat escam omni cami, * 
quóniam in aetérnum miseri
córdia ejus.

Do:
Laudáte Deum caeli, * quóni
am in aetérnum misericórdia 
ejus.
Ant. Confitémini D ómino, quia 
in humihtátc nostra memor 
fuit nostri.
Ant. Adháereat lingua mea * 
fáucibus meis, si non memíne
ro tui, Jerúsalem.

le, * na věky trvá láska jeho.

Toho, jenž mocné pozabíjel 
krále, * na věky trvá láska 
jeho:
Sichona, krále Amoritů, * na 
věky trvá láska jeho.

Oga, knížete Bašanu, * na vě
ky trvá láska jeho.

Jenž dal jejich zemi do majet
ku, * na věky trvá láska jeho,

do majetku Izraeli, sluhovi 
svému, * na věky trvá láska 
jeho.

bozenl z exilu.
Toho, jenž v neštěstí nás pa
mětliv byl, * na věky trvá lás
ka jeho.

Toho, jenž vyrval nás tyra
nům našim, * na věky trvá 
láska jeho.
Toho, jenž podává chléb vše
mu tělu,1* na věky trvá láska 
jeho.
pěv.
Oslavu vzdejte nebeskému 
Bohu, * na věky trvá láska 
jeho.
Ant. Oslavujte Pána, jenž v 
ponížení našem pamatoval na 
nás.
Ant. Ať na moje ponebí ja
zyk můj přilne, * nevzpome- 
nu-li na tě, Jerusaleme!

1 Při tomto verši mři podle podání Kristus ustanoviti Eucharistii.
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Žalm 136: Věrnost Jerusalemu.
Myšlenka: Vroucí elegie. Zpívá touhu Židů ve vyhnanství po Jerusa
lemu. .
Křesťan se na zemi čiti též ve vyhnanství. Touží, lne vroucí láskou 
k Městu Božímu, k nebeskému Jerusalemu • a k jeho nádvoH, katolické 
Církvi.

My jsme vyhnancl.
Ad flúmina Babylónis, illic sé- U babelských řek jsme seděli, 
dimus et flévimus, * cum re- lkali,1 * když jsme na Sion 
cordarémur Sion. vzpomínali.
In salicibus terrae illius * sus- A tam jsme na vrbách onoho 
péndibus citharas nostras. kraje * harfy své zavěsili.

Oni se nám vysmívají.
Namillic,qui abduxerant nos, Tam, již nás odvlekli, žádali 
rogavérunt a nobis cántica, et písně, již nás sužovali, vese- 
qui affligébant nos, laetitiam: lost: * „Zazpívejte nám jednu
* „Cantáte nobis ex cánticis z siónských písní!“
Sion!“ - -

Láska k Jerusalemu.
Quómodo cantábimus cánti- Jak bychom v cizině zpívati 
cum Domini * in terra aliéna? mohli * radostnou píseň Pá

ně?
Si oblitus ero tui, Jerúsalem, Ať je má pravice zapomenu-
* oblivioni detur déxteramea! ta, * zapomenu-li na tě, Jeru

saleme!
Znovu: láska k Jerusalemu.

Adháereat lingua mea fáuci- Ať na moje ponebí jazyk můj 
bus meis, * si non memínero přilne, * nevzpomenu-li na te- 
tui, be,
Si non posúero Jerusalem * jestliže (radost má) z Jerusa- 
super omnem laetitiam me- lema * nebude nad radost mou 
am. - - veškerou. - -

Trest za Edom.
Recordáre, Dómine, contrafí- Pamatuj, Pane, proti edom- 
lios Edom * diem Jerúsalem, ským synům * na den Jeru

salema,
Qui dixérunt: „Evértite, evér- jim, kteří pravili: „Zbořte jej, 
tite * ipsa fundaménta in eal“ zbořte * zcela, až do zákla

du!“

U Eufratu a jeho kanUú.
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Trest za Babel.
Fília Babylónis vastatrix, * 
beátus, qui repéndet tibi mala, 
quae intulisti nobis!
Beátus, qui apprehénd et etal- 
lidet * párvulos tuos ad pet
ram!
Ani. Adháereat lingua mea 
fáucibus meis, si non memíne
ro tui, Jerúsalem.
Ant. Confitébor * nómini tuo, 
Dómine, super misericórdia et 
veritáte tua.

Babelská dcero, ty pustošitel- 
ko, * blažen, kdo zlo ti splatí, 
které jsi nám udělala! 
Šťasten, kdo uchopí a kdo roz
tříští * o skálu tvoje děti!

Ant. Ať na moje ponebí jazyk 
můj přilne, nevzpomenu-li na 
tě, Jerusaleme!
Ant. Chválím * jméno tvé, Pa
ne, pro lásku a věrnost tvou.

Ž a lm  137: Dekujeme svému Ochránci. Je slitovný a vĚrný. - 
Myšlenka: Vhodná píseň pro nešpory. Dekuje za milosti vykoupení 
v Církvi i v duši. Děkuje za Eucharistii.

Děkuji fiohu.
Celebrábo te, Dómine, ex toto 
corde meo, * quia audisti ver
ba oris mei;
In conspéctu Angelórum psal
lam tibi, * prostérnam me ad 
templum sanctum tuum,
E t celebrábo nomen tuum * 
propter bonitátem et fidem 
tuam,
Quia magnum fecísti super 
ómnia * nomen tuum et pro
missum tuum.
Quando te invocávi, exaudísti 
me, * multiplicásti in ánima 
mea robur. - -

Pane, celým srdcem tě chvá
lím, * slyšels slova mých úst.

Na očích andělů ti zpívám, * 
na kolena padám v tvé sva
tyni.
Pro lásku tvou oslavím tvé 
jméno * a pro věrnost tvou,

větší než kde co udělal jsi * své 
jméno i příslib svůj.

Když zavolal jsem, slyšel jsi 
mne, * novou sílu jsi mi dal.

Svět děkuje Bohu.
Celebrábunt te, Dómine, om- Oslaví tě, Pane, země vládci, 
nes reges terrae, * cum audí- * uslyší-li slovo tvých úst. 
erint verba oris tui;
Et cantábunt vias Domini: * Zpívati budou na cestách Pá- 
„Vere, magna est gloria Dó- ně: * „Opravdu, je velká slá- 
mini.“ va Páně!“
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Vere, excélsus est Dóminus, Opravdu, Pán jest vznesený, 
et húmilem réspicit, * supór- zná nízké, * spatra pohlíží na 
bum autem e longinquo con- vysoké. - - 
tuétur. - -

Bůh mne chrání.
Si ámbulo in médio tribulatió
nis, vivum me servas, contra 
iram inimicórum meórum ex- 
téndis manum tuam, * salvum 
me facit déxtera tua. 
Dóminus pro me perficiet 
coepta. Dómine, bonitas tua 
in aetérnum manet; * ne de
reliqueris opus mánuum tuá
rum.
P. A. Ant. Confitébor nómini 
tuo, Dómine, super misericór
dia et veritáte tua.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
alleluja.

Kapitulum.
2. Cor. 1,3-4. Benedíctus Deus, 
et Pater Dómini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiá- 
rum, et Deus totíus consola
tionis, qui consolátur nos in 
omni tribulatióne nostra.

Kráčím-li trýzněn, chráníš mi 
život, vztahuješ ruku proti 
hněvu mých nepřátel, * nápo
moc spěje mi pravice tvá.

Hospodin, co začal jsem, do
koná za mne. Láska tvá, Pa
ne, trvá na věky. * Neopouš
těj díla rukou svých!

V roce. Ant. Chválím jméno 
tvé, Pane, pro lásku a věrnost 
tvou.
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

2. ke Kor. 1,3-4. Veleben budiž 
Bůh a Otec Pána našeho Ježí
še Krista; Otec milosrdenství 
a Bůh veškeré útěchy! On nás 
potěšuje ve všelikém soužení 
našem.

Magnae Deus poténtiae, 
Qui fértili natos aqua 
Partim relinquis gúrgiti, 
Partim levas in áěra.

Demersa lymphis impri
mens,
Subvécta caelis érigens: 
Ut stirpe ab una prodita, 
Divérsa répleant Ioca.

Bože velké prášily, 
jenž z tvorů vody plodivé 
část nechals v mořských hlu
binách,
část. zvedáš v modré výšiny.

Cos pohroužil, dlaň vln ted 
má,
co zvedls, výší oblétá; 
chtěls, by vše z téhož kořene 
plnilo místo přerůzné.

Hymnus (od sv. ňehoře Vel.). Popisuje 5. den stvořeni.
Ó
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Largíre cunctis sérvulis, 
Quos mundat unda Sánguinis, 
Nescire lapsus criminum,
Nec ferre mortis táedium.

Ut culpa nullum déprimat: 
Nullum éfferat jactántia: 
Elisa mens ne concidat: 
Eláta mens ne corruat.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.
y. Dirigátur, Dómine, orátio 
mea. 1$. Sicut incénsum in con
spéctu tuo.

Ó, dopřej všechněm sluhům 
svým,
jež obmývá Krev Tvoje z vin, 
by nepoznali hříchu pád, 
jejž smrtí nutno odpykat.

A£ nezniíí je tíha vin 
a nevypnou se chlubením, 
v malomyslnost ať nespadnou 
a v pýchu ať se nenadmou.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.
y. Vystup má modlitba k to
bě, Pane! íji. Jako vonný dým 
před tvou tvář!

K Magnificat:
Ant. Fecit Deus * poténtiam Ant. Učinil Bůh * mocné věci 
in brácchio suo: dispérsit su- ramenem svým: rozptýlil pyš- 
pérbos mente cordis sui. né myšlenkou svého srdce.
Yle ostatní v Rádu k neSporám (str. 60).

AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

Pane, zůstaň e námi • připozdívá se...!

y. Jube, domne, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam. 
Lectio. Fratres: Sóbrii estóte. 
Iji. Deo grátias, 
y. Adjutóriuin nostrum. 
Pater noster (quod dicitur to
tum secreto)
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Convérte nos. TJi. Et avérte.

y. Pane, rač požehnati. 
Požehnání. Pokojnou noc. 
Čtení. Bratři: Budte střízliví. 
Pfi. Bohu díky. 
y . Pomoc naše.
Otče náš (celý potichu).

Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. 1$. A odvrať.
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f .  Deus, in adjutorium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patri. Sláva Otci.
Allelůja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Doplněk bývá vždy vážný. Dnes však při vzpomínce na smrtelnou úzkost 
Spasitelovu je, možno-li to říci, ještě vážnější.
Žalmy jako by se snažily vyjádřit opuštěnost a úzkost Spasitelovu 
v Getsemanské zahradě.
Je to večerní modlitba pro doby, kdy 1 nám v životě přijdou podobné 
hodiny vnitřních muk.
P. A. Ant. Adjutor meus. V roce. Ant. Bud mým pomoc

níkem!
T. P. Ant. Allelůja. V době velik. Ant. Aleluja.

žalm 69: Modlitba v nouzi.
Myšlenka: Tfi obrazy, tři pohledy mne mohou večer zaujmout:
1. na nepřítele duši, jemuž slavně odpírám,
2. na přátele, na své slavné bratry v Kristu, kteří s nebe sleduji můj 
boj o věnec neporušitelný,
3. a na sebe sama: jak jsem slabý a nicotný.
Pláceat tibi, Deus, ut eripias Laskavě, Pane, mne vysvo- 
me; * Dómine, ad adjuván- bod, * nápomoc mi pospěš! 
dum me festína.

Nepřátelé.
Confundántur, et erubéscant, Ať hanbou a studem zardí se, 
* qui quaerunt vitam meam. * kdož po mém životě pasou, 
Cedant retrórsum, et pudóre ať s hanbou a hanou odtáh- 
afficiántur, * qui delectántur nou, * kdož z neštěstí mého se 
malis meis. těšil
Recédant confusióne opérti, * Ať ustoupí hanbou pokryti, * 
qui dicunt mihi: Euge, euge! kteří mi říkají: Dobře, dobře! 

Přátelé.
Exsúltent et lseténtur de te * Ať veselí se, radují * všichni, 
omnes, qui quaerunt te; kdož hledají tebe;
Et dicant semper: „Magnifi- ať vždy mluví, již spásu tvou 
cétur Deus“, * qui desiderant milují: * „Budiž Bohu sláva!” 
auxílium tuum.

JA.
Ego autem miser sum et pau- Já však jsem bědný a ubohý, 
per, * Deus, succúrre mihi! * Bože, na pomoc mi přispěj! 
Adjútor meus et liberátor me- Ty jsi můj pomocník, ochrán- 
us es tu: * Dómine, ne tardá- ce! * Neotálej, můj Bože! 
veris.
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Žalm 70a: U konce svých sil.
Myšlenka: Modlitba starce, nebo modlitba vysíleného židovského národa 
ve vyhnanství.
My: Jestliže na nás doléhá tíha světa, jestliže maiomyslníme, pozvedne 
naši duši modlitba k důvěře. VŽdyt „vše mohu v tom, jenž mne posi
luje!“

Předzpěv.
Ad te, Dómine, coniugio: * K tobě se, Pane, uchýliti hod
né confúndar in aetérnum; lám, * nedej, bych na věky

zahanben byl.
Secúndum justítiam tuaméri- Vyprosť mne, jsa spravedliv, 
pe me et líbera me; * inclína a vysvoboď mne! * Nakloň ke 
ad me aurem tuamet salvame. mně ucho své a mne zachraň! 
Esto mihi petra refúgii, arx Budiž mojí skálou, útočištěm, 
munita, ut salves me: * nam opevněnou tvrzí, bys spasil 
petra mea et arx mea es tu. mne: * neboť jsi skálou mou

i mou tvrzí.
Boj o důvěru: a) 

Deus meus, éripe me de manu 
iniqui, * de pugno improbi et 
oppressóris:
Nam tu es exspectátio mea, 
Deus meus, * Dómine, spes 
mea a juventúte mea.
Tibi innixus sum ab ůtero; a 
ventre matris meae eras pro
téctor meus: * in te sperávi 
semper.
Tamquam prodigium appárui 
multis; * tu enim fuisti adjú- 
tor meus fortis.

již od mladosti.
Bože můj, vyrvi mne z niče
movy ruky * a z dlaně násil
níka zvráceného, 
neboť ty, Bože můj, jsi důvě
rou mojí, * Pane, jsi nadějí 
mou od mého mládí!
Od matčina lůna jsi oporou 
mou, * od matčiny vulvy jsi 
záštitou mou. V tebe jsem 
vždycky doufal!
Mnohým a mnohým jsem byl 
jakoby zázrak: * tys byl mým 
statečným pomocníkem.

b) ve stáří je Bůh útočištěm.
Plenum erat os meum laude 
tua, * toto die glória tua. - -

Ne abjéceris me témpore se- 
nectútís; * cum defécerint vi
res meae, ne dereliqueris me. 
Nam loquúntur de me inimíci 
mei, * et observántes me, con- 
siliántur una,

Zpěvy chvály rty mé byly pře
plněny, * o slávě tvé (zpívati 
chci) den co den.
Ted, když jsem zestaral, mne 
neodmítej, * neopouštěj mne, 
když mizí má sílal 
Nepřátelé moji o tobě mluví! 
* Sledují mne a domlouvají se.
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Dicéntes: „Deus dereliquit Říkají: „Ejhle, již ho opustil 
eum; persequimini etcompre- Bůh, hoňte ho, chyťte ho, * 
héndite eum, * quia non est, ochránce nemá! 
qui eripiat.“

Prosba o ochranu před nepřáteli.
Deus, noli stare procul a me, Neraé se ode mne vzdalovati, 
* Deus meus, ad juvándum Bože, * na pomoc mi, Bože 
me festína. můj, přispěchej!

Žalm 70b.
Confundántur, defíciant ad- 
versántes vitae meae; * operi- 
ántur confusione et pudóre, qui 
quaerunt mala mihi.

Ego autem semper sperábo, * 
et in dies cónf eram ad omnem 
laudem tuam.
Os meum annuntiábit justíti
am tuam, toto die auxília tua:
* neque enim novi mensuram 
eórum.
Enarrábo poténtiam Dei, * 
Dómine, praedicábo justítiam 
tuam solíus. - - 
Deus, docuísti me a juventúte 
mea, * et usque nunc annún
tio mirabília tua.
Et in senécta quoque et sénio,
* Deus, ne dereliqueris me,

Dum annuntiábo brácchium 
tuum generatióni huic, * ómni
bus venturis poténtiam tuam, 
Et justítiam tuam, Deus, quae 
contingit caelos, * qua fecísti 
tam magna: Deus, quis par est 
tibi?

Imposuisti mihi tribulationes

Ať umdlí zahanbeni odpůrci 
moji, * ať potupou, hanbou se 
odějí, kdož mi neštěstí přejí!

> vyslyšlSI
Já ale chci trvale důvěřovati, 
* stále chci zpívati o tvojí 
chvále!
Co den budou zvěstovat tvou 
spásu má ústa, * pomoc tvou, 
kterou mi popsati nelze.

O dílech tvých velikých za
zpívám, Pane, * jen tvoji spá
su oslavím, Bože.
Už od mládí jsi, Bože, mne 
poučoval, * a dosud hlásám 
tvá podivná díla, 
ale až do mého nejzazšího stá
ří, * nikdy mne, ó Bože, ne
opouštěj !
Sílu tvého ramene sdělím b 
tímto rodem, * moc tvou se 
všemi příštími rody.
Bože, tvou spravedlnost, jež 
k nebesům sahá, * jíž věci tak 
veliké vykonals: Bože, kdo ja
ko ty?
lěV.
Zlé bědy a přemnohé jsi zažít

Vím, že mne vyslyšíš!

Dozpév.
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multas et malas: * rursus vi
vum fácies me et de profúndis 
terrae rursus me extolles. 
Auge dignitátem meam, * et 
dénuo me consolare.
Ego quoque celebrabo psalté- 
rio fidelitátem tuam, Deus; * 
psallam tibi cithara, Sanctus 
Israel.
Exsultábunt lábia mea, cum 
cantábo tibi, * et ánima mea, 
quam redemisti.
Etiam lingua mea toto die elo- 
quétur justítiam tuam, * quia 
conf úsi sunt et erubuérunt, qui 
quaerunt malum mihi.
P. A. Ant. Adjútor meus et 
liberátor meus esto, Dómine. 
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, 
allelúja.
Vše ostatní v Rádu k doplňku (str.

mi dal * a opět mi život dáš, 
z propasti navrch mne vytáh
neš žasl
Důstojnost mou rozmnož, * a 
zase mi útěchu dejl 
Na harfě oslavím věrnost 
tvou, Bože, * k citaře ti za
zpívám, Izraelův Svatý,

s plesem ti ústa má zazpívají; 
* duše má, kterou jsi spasil.

Jazyk můj hovořit bude o spá
se tvé denně, * studem, han
bou zardí se, kdo mi chce zlo.

V roce. Ant. Bud mým pomoc
níkem a zachráncem, Panel
V dobévelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.
70).



PÁTEK
Památka smrti Spasitelovy na kříži 

a Božského Srdce Páně.

„Bože můj, Bole můj, proč jsi mne opustili“ (Ž. 21.)
Dnes vzpomínáme na smrt svého Spasitele. První je celá věnována Ukři
žovanému. Ale též v ostatních hodinkách nalezneme myšlenky, ukazující 
na nejsvétéjšl událost křesťanství a nejdůležitější fakt v dějinách lidstva 
vůbec: smrt našeho Pána Ježíše Krista, Syna Božího, za všechny lidi 
všech dob - tedy za mne!

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Věrný Bůh - nevimi Israelité.

Invit. Dóminum Deum nos- Invit. Pánu, svému Bohu, * 
trum, * Veníte, adorémus. Pojďte, klanějme sel 
Psalm.94.Veníte,exsultémus. Ž. 94. Pojďme, klanějme se.
Žalmy Jitřní liči historii židovského národa, jež je současně historii od
padu od Boha. Nepřetržitý řetěz hříchů a nevěrnosti. A Jejim zakončením 
Je největší zločin tohoto národa: usmrcení Mesiáše.
Jitřní je tedy vylíčením dějin, jež předcházely ukřižováni.
V hříších Izraelitů musíme však oplakávatl hořkými slzami srdce své 
vlastni hříchy, jimiž jsme spoluvinni na ukřižováni!
Myšlenka: Lítost nad hříchy, veliká vděčnost vůči shovívavému, slitov
nému Bohu, a vroucí láska ke Spasiteli, který „nás miloval dřivé, než 
jsme ho my počali milovati".

Hymnus (ze školy sv. Řehoře).
Tu, Trinitátis Unitas,

Orbem poténter quae regis,
Atténde laudis cánticum,
Quod excubántes psallimus.

Nam léctulo consurgimus 
Noctis quiéto témpore,

Ó Jedinnosti v Trojici, 
nad světem mocně vládnoucí, 
slyš zpěvy, v nichž tě chválí
me;
již bdíce, k písním hrajeme.

A s lůžek opět vstáváme, 
kdy tma si klidně oddychá,

Žaltář u
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Ut flagitémus ómnium 
A te medélam vúlnerum.

Quo fraude quidquid 
dáemonum
In noctibus deliquimus, 
Abstérgat illud cáelitus 
Tuae potéstas glóriae.

Ne corpus astet sórdidum, 
Nec torpor instet córdium, 
Ne criminis contagio 
Tepéscat ardor spíritus.

Ob hoc, Redémptor, 
quaesumus,
Reple tuo nos lúmine,
Per quod diérum circulis 
Nullis ruámus áctibus.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

a tebe vroucně prosíme: 
dej lék na rány palčivé.

čímkoli lstí zlých démonů 
jsme zhřešili v tmách půlnoč
ních,
to smyj s nás, setři, všemoc- 
nost
nebeské, jasné slávy Tvé!

By tělo v špíně netkvělo 
a srdce nezmalátnělo, 
by nakažlivá nemoc vin 
nám nezvlažnila ducha žár.

Nuž, proto, Bože, prosíme, 
nás naplň světlem svatosti, 
v němž po celý den v skutcích 
svých
ničím se neproviníme.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

IN I. NOCTURNO - 1. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Suscitávit Dómi
nus * testimónium in Jacob: 
et legem pósuit in Israěl.
T. P. Ant. Alleluja, * allelúja, 
allelúja.

V roce. Ant. Vyhlásil Bůh * 
zákon svůj v Jakubovi a roz
kaz svůj vydal v Izraeli.
V době velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Žalm 77a: Boži prozřetelnost v dějinách Izraele.
I  vůči mni byl Bůh vidy v&mý - a co já? 

Myšlenka: Historický přehled židovských dějin od východu z Egypta 
do zvoleni Davida králem.
Dojímavým slohem je Učena shovívavost Boží, jež se nevyčerpala, ač 
byl vyvolený lid stále nevěrný. Téhož nevděku se dostává Srdci Božímu 
jod národů křesťanských.

Při modlitbě se můžeme bit v prsa a říci: Tak shovívavý byl Bůh i ke 
mně!
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Předzpěv.
Auscúlta, pópule meus, doc
trinam meam; * inclináte au
res vestras ad verba oris mei. 
Apériam ad parabolas os me
um, * proferam arcána aetá- 
tis antiquae.
Quae audívimus et cognovi
mus, * et quae patres nostri 
narravérunt nobis,
Non occultabimus a filiis eó
rum, * generationi futurae 
narrábimus.
Laudes Dómini et poténtiam 
ejus * et mirabília quae fecit.

Statuit enim praecéptum in 
Jacob * et legem condidit in 
Israel,
Ut, quae mandavit pátribus 
nostris, * nota fácerent filiis 
suis,
Ut cognoscat generátio ven
túra, fílii qui nascéntur, * ut 
surgant et narrent filiis suis, 
Ut ponant in Deo spem suam 
neque obliviscántur ópera Dei, 
* sed mandáta ejus obsérvent;

Neve fiant, sicut patres eó
rum, * generátio rebéllis et 
contumax:
Generátio, quae cor non há- 
buit rectum, * neque ánimum 
Deo fidélem.
Ant. Suscitávit Dóminus tes
timónium in Jacob: et legem 
posuit in Israel.
Ant. Coram pátribus eórum * 
fecit Deus mirabília.

Lide můj, popřej mé nauce 
sluchu * a ucho své nastraž na 
slova mých ústi 
Otvírám ústa, bych průpově
di prones * a sdělil záhady 
z pradávné doby.
To, co jsme zažili, odposlou- 
chali, * co naši otcové vypra
vovali,
nechceme tajiti potomkům je
jich. * Pokolení příštímu zprá
vu dáme
o Hospodinově slávě, o jeho 
moci * a o divných činech, 
které vykonal.
Vydal totiž rozkaz v Jakubo
vi * a zákon vyhlásil v Izrae
lovi,
o kterých uložil otcům našim,
* aby je sdělili se svými syny,

aby o nich zvěděl také rod 
příští, * by dětem svým dále 
podali zprávu,
aby měli v Bohu naději svoji, 
by na díla Boží nezapomněli,
* pozorně dbali na příkazy je
ho;
aby nebyli jako otcové jejich,
* pokolení vzpurné a bouřící 
se,
rod, který nemá ustálené mys
li * a jehož srdce Bohu není 
věrné.
Ant. Vyhlásil Bůh zákon svůj 
v Jakobovi a rozkaz svůj vy
dal v Izraeli.
Ant. Před jejich otci * konal 
Bůh divy.
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Žalm 77b.
Zázraky a dobrodiní Boži: a) ve starých dobách.

Fílii Ephraim pugnantes arcu Synové Efrémovi, bojující lu-
* terga vertérunt die proélii. kem, * dali se na útěk za bitvy

dne.
Non servavérunt foedus Dei, Nechtěli plniti smlouvu s Bo-
* et in lege ejus renuérunt am- hem, * nechtěli žíti dle záko-
buláre, na jeho.
Et obliti šunt ópera ejus, * et Zapomněli spíše na jeho díla, 
mirabília ejus, quae osténdit * na jeho zázraky, jež ukázal 
eis. jim,

b) v Egyptft a na poušti.
Coram pátribus eórum fecit na divy, jež konal před jejich 
mirácula * in terra Aegýpti, otci * v egyptské zemi, na ta- 
in campo Táneos. nesské pláni.
Scidit maře et tradúxit eos, * Rozdělil moře a převedl je - * 
et státuit aquas ut ággerem. dal stanout vodám tak jako

náspu.
E t duxit eos nuhe per diem, * Během dne je oblakem dopro- 
per totam noctem lúmine ig- vázel * a za doby noění září- 
nis. cím ohněm.
Scidit petras in desérto, * et Na stepi skaliska rozštěpoval, 
adaquávit eos, ut flúctibus, * jak potoky hojně je napájel, 
copióse.
Et elicuit rivos de petra, * et Ze skály vyloudil bystřiny vo- 
dedúrit, ut flúmina, aquas. dy * a vodě jak řece dal vy

trysknout.
Ant. Coram pátribus eórum Ant. Před jejich otci konal
fecit Deus mirabília. Bůh divy.
Ant. Jánuas caeli apéruit * Ant. Dokořán otevřel * Bůh 
Dóminus et pluit illis manna nebeské brány; jak dešti pa- 
ad manducándum. dáti dal na jídlo maně.

Žalm 77c.
Nevděk a nevěra.

Sed perrexérunt peccáre in Než znova se na něm prohře- 
eum,* offéndere Altissimum in šovali, * uráželi na stepi Nej- 
desérto. vyššího.
E t tentavérunt Deum in cór- Pokoušeli Boha ve svých srd- 
dibus suis, * peténtes cibum cích, * žádajíce pokrm podle
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secundum cupiditátem suam. své choutky.
Et locúti sunt contra De m; Proti svému Bohu mluvili tak- 
* dixérunt: „Num póterit De- hle: * „Může snad na poušti 
us paráre mensam in desérto? Bůh prostříti stůl?“
Ecce percússit petram, et flu- Do skály udeřil, vytryskly vo- 
xérunt aquae et torréntes e- dy, potoky se vylily. * „Zda 
manavérunt: * num panem dovede také podati chléb? Li- 
quoque póterit dare, vel pa- du svému opatřiti maso?“ 
ráre carnem pópulo suo?“

Mana a křepelky.
Ideo, cum audísset Dóminus, 
furore exársit, et ignis accén- 
sus est contra Jacob, * et in 
ira efférbuit contra Israel, 
Quia non credidérunt in De
um, * nec speravérunt in au
xilio ejus.
Sed mandávit núbibus désu
per, * et jánuas caeli apéruit,

Et pluit super eos manna ad 
manducándum, * et panem 
caeli dedit eis.
Panem fortium manducávit 
homo: * cibária misit eis ad 
saturitátem.
Excitávit Eurum de caelo * et 
adduxit poténtia sua Aus
trum.
Et pluit super eos, ut púlve
rem carnes, * et, sicut arénam 
maris, volatilia pennáta.
Et cecidérunt in castra eórum, 
* circa tabernácula eórum.

Et manducavérunt, et satu- 
ráti sunt valde, * et desidé
rium eórum implévit eis.

Když to Pán uslyšel, rozhně
val se. Oheň se vzňal na Ja
koba, * hněv jeho vzkypěl na 
Izraele,
protože neměli důvěry v Bo
ha, * nespolehli se na jeho po
moc.
Udělil nahoře rozkazy mra
kům, * dokořán otevřel ne
beské brány:
jak dešti dal padati na jídlo 
maně - * to darem jim po
skytl nebeský pokrm.
Člověk se sytil chlebem sil
ných, * jídla jim posílal, že 
měli dosti.
Dal s nebe vzbuditi východní 
vítr, * od jihu vítr přiváděl 
svou mocí:
jak prachu masu dal pršeti na 
ně * a drůbeži - jako u moře 
písku.
Dal, by vše padlo do tábora 
jejich, * a kolem dokola jejich 
stanů.
Pojedli a dobře se nasytili, * 
když jim byl vyplnil to, po 
čem prahli.

Trest za jejich nevCru.
Nondum cessáverant a desi- Nepřestali ještě laskominy mí-
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dério suo, et escae eórum erant 
in ore ipsórum, * cum ira Dei 
efférbuit contra eos,
E t caedem fecit procerum eó
rum, * et júvenes Israel pro
stravit.
Ant. Januas caeli apéruit Dó
minus et pluit illis manna ad 
manducándum.

ti, ještě bylo jídlo v ústech je
jich - * už hněv Boží zase pro
ti nim vzkypěl: 
šlechtice jejich pobiti dal, * 
na zem srazil jinochy Izrae- 
lovy.
Ant. Dokořán otevřel Bůh ne
beské brány; jak dešti padati 
dal na jídlo maně.

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Deus percússit petram et Rozštěpil Bůh skálu a tek- 
fluxérunt aquae. íjj. E t tor- ly vody. íji. Přehojnými pra- 
réntes inundavérunt. měny napájel poušť.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ant. Allelúja, allelúja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja. 
l 'a -
y. Deus regenerávit nos in y. Bůh nás obrodil k novému 
spem vivam, allelúja. Iý. Per životu, aleluja, fji. Zmrtvých- 
resurrectiónem Jesu Christi ex vstáním Ježíše Krista, aleluja, 
mórtuis, allelúja.
VSe ostatní v Řádu k jitřní, str. 21.

IN II. NOCTURNO - II. NOŮNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Deus adjútor est 
eórum: * et Excélsus redémp- 
tor eórum est.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, 
allelúja.

Žalm 77d.
Sed tamen peccavérunt ultra, 
* nec credidérunt miráculis 
ejus.
E t consúmpsit velociter dies 
eórum, * et annos eórum exi
tio repentino.
Cum occidébat eos, quaeré-

V roce. Ant. Bůh je jim po
mocníkem, * Nejvyšší jejich 
zachráncem.
V době velilc. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Než přes toto všecko hřešili 
znova, * zdráhali se věřiti di- 
vům jeho.
Jejich dny ukončil velmi rych
le, * jejich léta nenadálou zká
zou.
Jestliže bil je, pátrali po něm,
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bant eum, * et convérsi re- 
quirébant Deum;
Et recordabántur Deum esse 
petram suam, * et Deum Al
tissimum redemptorem suum. 
Sed decipiébant eum ore suo,
* et lingua sua mentiebántur 
ei.
E t cor eórum non erat rectum 
cum eo, * nec fidéles erant in 
foedere ejus.
Ipse tamen miserans dimitté- 
bat culpam nec perdébat eos, 
et crebro cohibuit iram suam,
* neque effúdit totum furo
rem suum.
Et recordátus est eos esse car
nem, * hálitum qui vadat nec 
revertátur.
Ant. Deus adjutor est eórum: 
et Excélsus redémptor eórum 
est.
Ant. Redémit eos * Dóminus 
de manu tribulántis.

* po Bohu obráceni se poptá
vali;
a rozpomínali se, že Bůh je 
jim skála, * nejvyšší Bůh že 
je zachránce jejich.
Ale ústy ho oklamávali, * a 
lež mu říkali jazykem svým.

Jejich srdce na něm neulpělo 
pevně * a smlouvu s ním věr
ně neplnili.
Slitovav se, vinu odpouštěl, 
nehubil, hněv často zadržel, * 
vzplanouti načisto zlosti své 
nedal.

Domníval se, že jsou přece jen 
tělo, * vánek, jenž vane a ne
vrací se.
Ant. Bůh je jim pomocníkem, 
Nejvyšší jejich zachráncem.

Ant. Vytrhl je * Bůh, jejich 
trýzniteli.

d) egyptské rány.
Žalm 77e.

Quóties provocavérunt eum in 
desérto, * afflixérunt eum in 
solitúdine!
Et iterum tentavérunt Deum, 
* et Sanctum Israel exacerba- 
vérunt.
Non sunt recordáti manus 
ejus, * diéi quo redémit eos de 
manu adversárii,
Quando patrávit in Aegypto 
signa sua, * et prodigia sua in 
campo Táneos,

Kolikráte se vzbouřili v ste
pi, * kolikrát ho v poušti za
rmoutili!
Zase a zase pokoušeli Boha, * 
popouzeli Svatého Izraele.

Nevzpomněli si na jeho sílu, 
* na den, kdy je vyrval jejich 
trýzniteli,
kdy v egyptské zemi divy své 
konal, * znamení svoje na ta- 
nesské pláni.1

T&nis =  Zoan, město v dolním Egyptě, faraónova residence.
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Et convértit in sánguinem flú
mina eórum * et rivos eórum, 
ne biberent.
Misit in eos muscas, qua eco- 
medérunt eos, * et ranas, quae 
infestárunt eos;
Et dedit brucho provéntus eó
rum, * et fructum labóris eó
rum locústae.
Percussit grándine vineas eó
rum, * et sycomoros eórum 
pruina.
Et trádidit grándini juménta 
eórum, * et greges eórum ful
minibus.
Misit in eos aestum irae suae, 
indignatiónem et furorem et 
tribulatiónem: * catérvammi
nistrorum calamitátis.
Viam apéruit irae suae: non 
servávit eos a morte, * et ani
mália eórum trádidit pesti.

Et percússit omne primogéni- 
tum in Aegýpto, * primos par
tus eórum in tabemáculis 
Cham.

Ve krev on proměnil řeky je
jich, * potoky jejich, by ne
mohli píti.
Poslal na ně ovády, kteří je 
žrali, * a žáby, které jim ne
daly pokoj.
Kobylce dal jejich úrodu po
le, * saranči ovoce námahy je
jich:
Révu jim potloukl krupobi
tím, * a kusy ledu sykomory 
jejich.
Dobytek jejich dal na pospas 
krupobití, * bleskům veškerá 
stáda jejich.
Posílal na ně žár svého hněvu, 
zlost, trýzeň, zuřivost * a nad 
to zástupy zlovolných duchů.

Zlosti své dopřával naprostou 
volnost a jejich duše neušetřil 
smrti, * dobytek jejich vydal 
na pospas moru.
Co první se v Egyptě zrodilo, 
bil, * první jejich porody v 
Chámových stanech.

e) uvedení do Zaslíbené země.
Et edúxit sicut oves pópulum 
suum, * et dedúxit eos ut gre
gem in desérto.
Et duxit eos secúros nec ti- 
muérunt, * et inimicos eórum 
opéruit maře.
E t perdúxit eos in terram sanc
tam suam, * ad montes quos 
acquisívit déxtera ejus;
E t ejécit ante eos gentes, et 
sorte atríbuit eas in hereditá- 
tem, * et habitáre fecit in ta-

A vyvedl národ svůj jako ov
ce * a jako stádo jej po stepi 
vodil.
Jistě je vodil, že neměli stra
chu - * nepřátele jejich po
hřbilo moře.
Bezpečně přivedl je do země 
své svaté, * k horám, jež zjed
nala pravice jeho.
Pohany vypudil před jejich 
tváří a zemi rozdělil mezi ně 
losem. * V stanech jejich dal
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bemáculis eárum tribus Israěl. bydleti Izraelským kmenům. 
Ant. Redémit eos Dóminus de Ant. Vytrhl je Bůh jejich tryz- 
manu tribulantis. nitelům.
Ant. Aedificávit *Deus sancti- Ant. Vystavěl * Bůh svatyni 
fícium suum in terra. svou na zemi.

Nevérnost v Zaslíbené zemi.
Žalm 77f.

Sed tentavérunt et provoca- 
vérunt Deum Altissimum, * 
et praecépta ejus non serva- 
vérunt.
E t defecérunt et praevaricáti 
sunt sicut patres eórum, * ab- 
erravérunt ut arcus fallax. 
Ad iram lacessivérunt eum ex
célsis suis, * et sculptilibus su
is aemulationem ejus excita- 
vérunt.

Pokoušeli Boha, bouřili se opět 
* a nedbali zákonů Nejvyšší
ho.

Klesli a hřešili, jak otcové je
jich, * jak luk, který klame, 
se odvraceli.
K zlosti ho vydráždili výšina
mi svými, * řezbami vzbudili 
žárlivost jeho.

Zavrženi Šilo.
Audivit Deus et exársit furó- 
re, * et ácriter rejécit Israěl.

Et reliquit habitáculum Silo,
* tabernáculum, ubi habitá- 
vit inter hómines.
Et trádidit in captivitátem ro
bur suum, * et glóriam suam 
in manus inimíci.
Et trádidit gládio pópulum 
suum, * et contra hereditá- 
tem suam exársit.
Júvenes eórum comédit ignis,
* et vírgines eórum non sunt 
desponsátae.
Sacerdotes eórum gládio ceci- 
dérunt, * et viduae eórum non 
ploravérunt. - -

Sotva to Bůh uslyšel, zaplál 
hněvem * a nadobro pohrdl 
Izraelem.
Opustil obydlí ve městě Šilo,
* stan, ve kterém přebýval 
mezi lidmi,
dal, by jeho síla do zajetí pad
la, * ozdoba jeho do nepřátel 
rukou.1
Národ svůj na pospas ode
vzdal meči, * velmi byl roz
hněván na dědictví své. 
Mladé jeho muže pohltil-oheň
* a dívky jeho se neprovdaly.

I kněží jeho popadali mečem,
* a jejich vdovy nezaplakaly.

1 Archa úmluvy v rukou FI115tInských (srov. 1. Král. 4, 11).
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Dozpěv: Juda vyvolen.
Et expergefactus est Velut e 
sorrmo Dóminus, * Velut bel
lator victus a vino.
E t percússit a térgo inimícos 
suos: * ignominiam aetérnam 
inflixit eis.
E t rejécit tabernáculum Jo
seph, * et tribum Ephraim 
non elégit.
Sed elégit tribum Juda, "'mon
tem Sion quem diléxit.
E t exstrúxit ut caelum, sanc- 
tuárium suum, * ut terram, 
quam fundávit in sáecula.

E t elégit David, servum su
um, * et tulit eum de caulis 
óvium:
Sequéntem laetantes Vocávit 
eum, ut pasceret Jacob, po
pulum suum, * et Israel, he- 
reditátem suam.
E t pavit eos cum probitate 
cordis sui, * et prudéntia má- 
nuum suárum duxit eos.
Ant. Aedificávit Deus sancti
ficium suum in terra.

Tu se Pán probudil jakoby ze 
sna, * jak hrdina, jenž se pro
bouzí z vína.
Odzadu bil svoje nepřátele, * 
na věčné časy je postihl han
bou.
Zavrhl ale Josefovy stany, * 
také kmen Efraim si nezvolil 
už.
Kmen Judův si vyvolil za něj, 
* siónskou horu, kterou tolik 
měl rád.
Jak nebesa vystavěl svatyni 
svou, * jak zemi, jíž na věky 
základy dal.
Vybral si Davida za svého slu
hu, * vzal si ho z ohrad pro 
ovce;
s radostí šly za ním - zavolal 
ho, by pásl Jakuba, * a Izra
ele, jeho dědictví.

A on je popásal poctivým srd
cem * a řídil je svojí doved
nou rukou.
Ant. Vystavěl Bůh svatyni 
svou na zemi.

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Elégit Dóminus tribum Ju- f .  Vyvolil si Bůh Judův kmen, 
da. íji. Montem Sion quem di- íji. Siónskou horu, kterou to- 
léxit. lik měl rád.
O svátcích s devíti Čteními v dobé velikonoční:
Ant. Allelúja, allelúja, allelú- Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
j a-
V. Deus suscitávit Christum a y. Bůh vzkřísil Krista z mrt- 
mórtuis, allelúja. F{). Ut fides vých, aleluja. Tfi. Abychom 
nostra et spes esset in Deo, v něho věřili a doufali, aleluja, 
allelúja.
Všepstatní v Ůádu k jitřní, str. 22.
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IN III. NOCTURNO - III. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Adjúva nos, * Deus 
salutaris noster: et propítius 
esto peccátis nostris.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, 
alleluja.

V roce. Ant. Na pomoc spěj 
nám, * Bože naší spásy, a od
pusť nám proviny našel
V dobš velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Žalm 78: Ohavný čin pohanů - zničeni svatyně.
Trpící Spasitel - hříšná duše - znesvěcený chrám.

Myšlenka: Jedna z nejsmutnějšlch události židovských dějin: Jerusalem 
a chrám zničeny. Pohané vraždí. Izrael je ponížen. To jsou tresty za ne
věru.
Zničený chrám je též obrazem Kristovy smrti: „Zbořte tento chrám a ve 
třech dnech jej znovu postavím!“ -
Myslime i na duše, znesvěcené hříchem. Chrám Ducha svatého je v nich 
pobořen. Jménem Církve prosíme za obrácení hříšníků.

Zpustošený Jerusalem.
Deus, venérunt gentes m he- 
reditátem tuam, polluérunt 
templum sanctum tuum, * re- 
degérunt Jerúsalem in ruinas. 
Dedérunt córpora servórum 
tuórum escam volatilibus cae
li, * carnes Sanctórum tuórum 
béstiis terrae.
Effudérunt sánguinem eórum 
ut aquam in circuitu Jerúsa
lem, * neque erat qui sepeli
ret.
Facti sumus opprobrium vici
nis nostris, * irrisio et ludib
rium his, qui sunt in circuitu 
nostro. -

: Vroucí pros

Bože, vnikli pohané v dědic
tví tvé a chrám tvůj přepo- 
svátný zneuctili, * nadělali 
trosek z Jerusalema.
I mrtvoly sluhů tvých poho
dili nebeským ptákům za vy
datné žrádlo * a divoké zvěři 
maso tvých zbožných.1 
Krev jejich jak vodu vylévali 
v okolí Jerusalema, * a neby
lo nikoho, kdo by je pohřbil.

Svým sousedům byli jsme na 
hanbu jen, * okolí svému na 
potupný výsměch.

ia o pomoc.
Quoúsque, Dómine? irascéris Jak dlouho se, Pane, chceš 
perpétuo? * ardébit velut ig- hněvati? Stále? * Plá tvoje 
nis zelus tuus? žárlivost snad jako oheň?
Effúnde iram tuam super gen- Na pohany - neuznávají tě -

1 Zůstati nepohřben značilo největší potupu,



38 0 Pátek k  jitřní

tes, quae te non agnoscunt, * 
et super regna, quae non invo
cant nomen tuum.
Etenim comedérunt Jacob, * 
et habitatiónem ejus vastavé- 
runt.
Noli recordári contra nos cul
pas majorum; cito obvéniat 
nobis misericórdia tua: * nam 
miseri sumus valde. - - 
Adjuva nos Deus salútis nos
trae, propter glóriam nóminis 
tui, * et libera nos et dimítte 
peccáta nostra propter nomen 
tuum.

vylej svůj hněv, * na říše, kte
ré jména tvého nevzývají,

nebot Jakoba pozhltali, * 
zpustošili jeho sídlo.

Viny našich předků nám ne
přičítej, dej milost svou rych
le nám předložití, * ach, jak 
jsme svrchovaně ubozí! - - 
Na pomoc spěj nám, Bože na
ší spásy, již pro svoje jméno 
převznešené! * Spas nás a pro 
jméno své odpusť naše vinyl

Prosba o potrestání nepřátel.
Quare dicant gentes: * „Ubi 
est Deus eórum?“

Innotéscat inter gentes, co
ram óculis nostris, * últio sán
guinis servórum tuórum, qui 
effusus est. - -
Pervéniat ad te gémitus cap
tivorum; * secúndum potén- 
tiam brácchii tui solve addic
tos mortis.
Et retribue vicinis nostris sép- 
ties in sinum eórum * opprob
rium quo affecérunt te, Dó-

Proě by si pohané mysliti mě
li: * „Kdepak je jenom ten 
jejich Bůh?“
Ať před námi ve známost u 
pohanů vejde * msta za krev 
tvých sluhů, jež vylita bylal

Zajatců vzlykotu dej pronik
nout k sobě, * a mocí paže své 
osvobod propadlé smrti.

Sedmkráte do klína sousedům 
odplať * potupu, kterou tě 
zhaněli, Panel

mine.
Dozp&v.

Nos autem, pópulus tuus et 
oves páscue tuae, celebrábi- 
mus te in aetérnum; * a gene
ratione in generatiónem enar
rabimus laudem tuam.
Ant. Adjuva nos, Deus salu- 
táris noster: et propítius esto 
peccátis nostris.

My za to, národ tvůj, ovce tvé 
pastvy, na věky chceme ti 
vzdávati chválu, * slávu tvou 
hlásati od rodu k rodu.

Ant. Na pomoc spěj nám, Bo
že naší spásy a odpust nám 
proviny našel
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Ant. Ego sum Dóminus, * De- Ant. Já jsem Pán, * Bůh tvůj, 
us tuus, Israel, qui edúxi te de Izraeli, který tě z Egypta při- 
terra Aegýpti. vedl sem.

Žalm 80: Bůh mluví.
„Lide můj, lide můj, co jsem. ti učinil?” 

Myšlenka: Jiný obraz z déjin izraelského národa: Je veliký svátek. Lid 
je shromážděn v chrámě. Hospodin k němu mluví důraznou řeč, jež 
vrcholí v těchto myšlenkách: „Ve vašich rukou je život a smrt • volteI 
Život, budete-li poslušni; smrt, budete-li tak nevěrni jako vaši otcovél" 
Kristova smrt ukázala, že židé volili zavrženi, smrt.
Ke křesťanu může táž slova mluvit Ukřižovaný: „I v tvých rukou je 
život a smrt - voli“

Předzpěv.
Exsultáte Deo, adjutóri nos
tro, * acclamáte Deo Jacob.

Sonátě psaltério, et pulsáte 
týmpanum, * citharam dulce 
sonántem cum lyra.
Clángite in neoménia búccina,
* in plenilunio, die solémni 
nostro,
Quia institútum Israel est, * 
praecéptum Dei Jacob. 
Legem státuit hanc in Joseph,
* cum prodiret contra terram 
Aegýpti. - -

Linguam, quam non nóveram, 
audívi:

Vstříc jásejte Bohu, síle naší, 
* Jakobovu Bohu zaplesejte 
vstřícI
Na struny zahřejte, udeřte v 
bubny, * na líbeznou citeru 
i na harfu 1
Zadujte do trub za dne novo- 
luní, * za úplňku luny o na
šem svátku!
Takový zákon jest v Izraelo
vi, * takové právo Jakobova 
Boha.
Takový zákon dal Josefovi, * 
když se rozhodl vyjíti na E- 
gypt. - ->
Slyšel jsem řeč, které jsem ne
chápal:

Vysvobozeni z Egypta.
„Liberávi ab ónere húmerum 
ejus; * manus ejus a cóphino 
cessárunt.
In tribulatióne clamásti, et eri
pui te ; ex nube tonánti respón
di tibi, * probávi te apud a- 
quam Meríba. 1

„Břemeno sám jsem s beder 
jeho sňal, * ruka jeho prosta 
jest košíku.
V tísni jsi volal, slyšel sem 
tě; hřměv mračny, jsem ti od
povídal; * u merobských vod 
jsem tě podrobil zkoušce.

1 Josef, Izrael, Jakob, zde =* izraelský národ.
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Sinajská úmluva.
Audi, pópule meus, et moné- 
bo te: * Israěl, útinam áudias 
mel
Non erit apud te deus aliénus,
* neque adorábis deum pereg
rinum:
Ego sum Dóminus Deus tuus, 
qui edúxi te de terra Aegýpti:
* diláta os tuum, et implébo 
illud. - -

Lide můj, slyš! Chci varovat 
tě! - * Kéž bys poslechl, Izra
eli!
Nebude u tebe cizího boha, * 
a bůžkům se klaněti nebudeš.

Pán jsem já, ano, jsem tvůj 
Bůh, který tě z Egypta vy
vedl. * Ústa svá otevři, na
plním je. - -

Napomenuti.
Sed non audívit pópulus meus 
vocem meam, * et Israel non 
obtemperavit mihi.
Ideo trádidi eos duritiae cor
dis eórum: * ámbulent secún
dum consilia sua.
Utinam pópulus meus audíret 
me, * Israel ambuláret in viis 
meis:
Conféstim deprimerem inimí
cos eórum, * et contra adver- 
sários eórum vérterem ma
num meam;
Qui odérunt Dóminum, blan- 
diréntur ei, * et sors eórum 
manéret in perpétuum.
Illum autem cibárem de me- 
dúlla tritici, * et melle de pet
ra saturárem eum.“
Ant. Ego sum Dóminus, Deus 
tuus, Israel, qui edúxi te de 
terra Aegýpti.
Ant. Ne táceas, Deus, * quó
niam inimíci tui extulérunt 
caput.

Národ můj nedal však na můj 
hlas, * nic si mne nevšímal 
Izrael.
Přenechal jsem je jejich za
tvrzelosti; * ať si jdou podle 
svých plánů.
Kéž by mne byl můj poslechl 
lid, * kéž po mých cestách 
Izrael šel!
Odpůrce jeho bych pokořil 
hned, * na tyrany ruku obrá
til.

Kdo tupili Pána, lichotili by 
mu, * a jejich úděl by na věky 
trval.
Jadrnou pšenicí krmil bych 
ho, * sytil bych ho medem ze 
skály.
Ant. Já jsem Pán, Bůh tvůj, 
který tě z Egypta přivedl sem.

Ant. Nebud tak mlčenlivý, 
Bože, * hle, jak se pozdvihují 
tvoji nepřátelé!
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žalm 82: Obklíčen nepřáteli.
Myšlenka: Nová smutná stránka izraelských dějin. Alše obklíčena. Izra
ele chtějí zničit.
V žalmu nacházíme dva obrazy:
1. Ježíše, obklopeného chátrou, vedou k smrti. Slyšíme jeho stesky a 
modlitbu.
2. Katolická Církev, nový Izrael, je téměř stále nepřáteli obkličována 
a napadána - ale ‚‚brány pekelné ji nepřemohou 1“

Předzpěv.
Noli, Dómine, tacére; * noli Ó Bože, nebuď tak mlčenlivý, 
silére, Deus, neque quiéscere! * Bože, nebuď tak tichý, tak

němý!
Nepřátelé se spolčuji.

Nam ecce inimíci tui tumul
tuantur, * et qui odérunt te, 
extollunt caput.
Contra populum tuum moli
untur consilia, * et consultant 
contra protéctos tuos. 
„Veníte, aiunt, disperdamus 
eos, ne sint pópulus, * neve 
memorétur nomen Israel ul
tra.“
Vere, consultant uno corde, * 
et contra te ineunt foedus:

Tentoria Edom et Ismaelitae, 
* Moab et Agaréni,
Gebal et Ammon et Amalec, * 
Philistáea cum incolis Tyri;

Etiam Assýrii se consociavé- 
runt cum eis, * brácchia prae- 
buérunt filiis Lot. - -

Hled, jak zuří nepřátelé tvoji,
* hlavu tyčí, již zhrdají tebou!

Na lid tvůj tajně se umlou- 
vají, * na ty se radí, jež ochra
ňuješ:
Praví: „Z národů je vyhladí
me; * na jméno ‚Izrael‘ se ne
vzpomene!“

I vcházejí v radu, mysli jsou 
jedné * a smlouvu na tebe 
sjednávají:
edomské tábory i ismaelské, * 
moabitské i Hagarité,
Gebal a Amon s Amalekhem,
* Filišťané s tyrskými osad
níky.
I Assyřané se přiklonili k nim,
* nabízeli paže Lotovým sy
nům. - -

Bože, ztrestej jel
Fac illis sicut Mádian, * sicut Jak s Madianem, tak udělej 
Sísarae, sicut Jabin adtorrén- s nimi, * jak u potoka Cison 
tem Cison, s Jabinem,
Qui interémpti sunt apud En- kteří byli zahubeni u Endoru, 
dor, * facti sunt sterquilinium * stali se hnojem na pole. 
terrae.
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Príncipes ejus similes fac O- S jich vůdci udělej jak s Ore- 
reb et Zeb, * similes Zébee et bem a Zebem, * se Zebeem, 
Sálmana omnes duces eórum, Salmanem, s jich knížaty vše

mi
Qui dixérunt: * „Occupémus kteří si řekli: * „Boží kraje si 
nobis regiónes Dei.“ obsadíme!“

Deus meus, fac eos similes fo
liis tůrbine rotátis, * stipulae 
ante ventum.
Sicut ignis, qui combúrit sil
vam, * et sicut flamma quae 
exúrit montes,
Ita perséquere eos tempestá- 
te tua, * et procélla tua con
turba eos.
Imple fácies eórum ignominia, 
* ut quaerant nomen tuum, 
Dómine.

: jel
Bože, dej, by byli jak listy 
zmítané vichrem, * jak ston
ky slámy na větru, 
jak oheň, který pohlcuje lesy,
* jak plamen, který spaluje 
horyl
Bouřlivým větrem svým ro
zežeň je, * a rozplaš je prud
kou svou vichřicí!
Obličej jejich potupou pokryj,
* aby tvé jméno hledali, Pa
ne!

Dozpév.
Erubéscant et conturbéntur in 
aetérnum, * et Confundántur 
et péreant.
Et cognoscant te, cujus no
men est Dóminus, * sólum es
se Excélsum super totam ter
ram.
Ant. Ne táceas, Deus, quóni
am inimíci tui extulérunt ca
put.

Zahanbi je a rozptyl je na
vždy, * aby zardělí studem 
zhynuli!
Ať poznají tě, jehož jméno 
jest Pán; * žes jediný nejvyš
ší na celém světě!

Ant. Nebud tak mlčenlivý, 
Bože, hle, jak se pozdvihují 
tvoji nepřátelé!

O svátcích a všedních dnech mimo dobu velikonoční:
y. Cognoscant, quia nomen f .  Ať poznají, že ty jediný jsi 
tibi Dóminus. Ij>. Tu solus AI- Pán. lý. Jenž na celém světě 
tíssimus super omnem terram, je nejvyšší!
Ve všední dny v adventě:
y. Emitte Agnum, Dómine, y . Pošli, Pane, Beránka, Vlád- 
Dominatórem terrae. Iji. De ce země. Iji. Z Petry v poušti 
Petra desérti ad montem fí- k hoře dcery sionské! 
liae Sion.
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Ve všední dny v postí:
y. Scápulis suis obumbrábit 
tibi. íji. E t sub pennis ejus 
sperábis.
Ve všední dny v dobé utrpení:
y. De ore leónis líbera me, 
Dómine. lý. E t a córnibus uni- 
córaium humilitátem meam.
V době velikonoční:
Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
O svátcích s devíti čteními:
y. Deus et Dóminum suscita
vit, allelúja. fy E t nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle
lúja.
O svátcích se třemi čteními:
y. Surréxit Dóminus vere, al
lelúja. Ijj. E t appáruit Simóni, 
allelúja.
Vše ostatní v Hádu k jitřní, str. 23.

y. Perutěmi svými zastíní té. 
Iji. A pod jeho křídly budeš 
bezpečně skryt.

y. Z tlamy lví mne osvobod, 
Bože! íji. Vytrhni mne, ubohé
ho, z rohů buvola!

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

y. Bůh vzkřísil Pána, aleluja, 
íj,. I nás vzkřísí svou silou, 
aleluja.

y. Vpravdě vstal Pán, alelu
ja. Iji. A zjevil se Šimonovi, 
aleluja.

AD LAUDES - CHVÁLY V

V ikříži je vzkřlSeni!

y. Deus, in adjutórium. y. Bože, ku pomoci.
Glória Patri. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Dnešní chvály spojují krásně myšlenku hodinky - chválu Boží, s myš
lenkou celého dne - ukřižováni Páně.
Každý žalm obrací naše myšlenky ke kříži. Vyzdvihuje jeho radostné 
stránky. Zkrátka: opět a opět opakuje v křesťanském starověku oblíbe
nou myšlenku: kříž ve světle vzkříšení.
Tyto chvály se modlíme po celý rok, mimo dobu předpostní, postní a 
utrpení. Též mimo vigilie.
P. A. Ant. Exaltáte * Dómi- V roce. Ant. Vyvyšujte * Pá
nům Deum nostrum, et ado- na, Boha našeho! Na kolena 
ráte in monte sancto ejus. padněte před ním na jeho sva

té hoře!
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T. P. Ant. Alleluja, * allelúja, Ant. Aleluja, * aleluja, alelu- 
allelúja. ja.

Žalm 98: Svatý Pán.
Myšlenka: Chvály krále. Našim Králem je Ježíš Kristus - Ukřižovaný. 
Křiž je trůn. S ného vládne celému světu.
„Až budu povýšen od země, potáhnu všechno k sobě" (Jan 12, 32).
V druhé strofě slyšíme o veleknězi Starého Zákona. My máme Velekněze 
věčného - Spasitele na kříži!

Svatý Bůh - Král a Soudce.
Dóminus regnat: tremunt pó- 
puli; * sedet super Chérubim: 
movétur terra.
Dóminus in Sion magnus * et 
excélsus super omnes pópu- 
los.
Célebrent nomen tuum mag
num et treméndum; * sanc
tum est illud. - - 
Et regnat potens, qui justíti
am diligit: tu stabilisti, quae 
recta sunt, * justítiam et jus 
tu exérces in Jacob.
Extollite Dóminum Deum 
nostrum, et procúmbite ad 
scabéllum pedum ejus; ♦sanc
tum est illud. - -

Hospodin vládne. Třesou se 
národové. * Na cherubech trů
ní. Kolísá se země.
Pán jest veliký na hoře Sion 
* a nad všechny národy pový
šený.
Ať slaví jméno tvé veliké, 
hrozné; * neboť je přesvaté. -

Mocně vládne, kdo miluje prá
vo. Tys právo upevnil, * spra
vedlnost, právo v Jakobovi 
konáš.
Povyšujte Pána! Jest Bohem 
naším! Padněte na kolena u 
podnože jeho, * neboť jest pře
svatá. - -

Milostivý Pán.
Móyses et Aaron sunt inter 
sacerdotes ejus, et Sámuel in
ter eos, qui invocábant nomen 
ejus: * invocábant Dóminum, 
et ipse exaudiébat eos.
In columna nubis loquebátur 
ad eos: * audiébant mandáta 
ejus, et praecéptum, quod de
dit eis.
Dómine, Deus noster, tu ex
audísti eos; Deus, propítius 
fuisti eis, * sed ultus es inju
rias eórum.

Z kněží jeho jsou Mojžíš a Aa
ron, Samuel ze vzývajících je
ho jméno. * Volali k Pánu, 
popřával jim sluchu.

Hovořil s nimi v oblačném 
sloupě: * střežili svědectví, zá
kon, jejž dal.

Bože náš, Pane, ty jsi je sly
šel, byl jsi jim Bohem, jenž 
odpouští rád, * ale i mstite
lem jejich provin.
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Extollite Dóminum Deum nos ■ 
trum, et procúmbite ad mon
tem sanctum ejus: *nam sanc
tus est Dóminus, Deus noster. 
Ant. Exaltáte Dóminum De
um nostrum, et adorate in 
monte sancto ejus.
Ant. Eripe me * de inimicis 
meis, Dómine, ad te confúgi.

Povyšujte Pána! Jest Bohem 
naším! Na kolena před nim u 
svaté hory, * neboť je svatý 
Pán a Bůh náš!
Ant. Povyšujte Pána, Boha 
našeho! Na kolena padněte 
před ním na jeho svaté hoře! 
Ant. Z nepřátel mých vytrhni 
mne, Pane! * K tobě se utí
kám!

Žalm 142: V nejvyšší strastí.
Myšlenka: Bolesti trpícího Srdce JežISova.

Předzpév.
Dómine, audi oratiónem me- Pane, slyš modlitbu moji, pro 
am, pércipe obsecrationem věrnost svou slyš vzlykot můj! 
meam pro fidelitate tua, * ex- * Pro spravedlnost svoji mne 
áudi me pro tua justítia. vyslyší 
Ne vocáveris in judícium ser- Na soud se sluhou svým ne- 
vum tuum, * quia nemo vi- chod: * kdo žije, spravedliv 
vens justus est coram te. - - před tebou není. - - 

Stesky na pronásledováni.
Nam inimícus perséquitur Nepřítel honí mou duši, život 
ánimam meam: prostrávit in můj k zemi sráží; * donutil 
terram vitam meam, * collo- mne v temnotách dlíti, jako 
cávit me in ténebris sicut pri- dávno již zemřelé.1 
dem defúnctos.
Et defécit in me spiritus me- A duch můj ve mně zemdlel, 
us; * intra me obriguit cor * srdce mi ztmulo v nitru, 
meum.

Prosebný pohled k Bohu.
Mémini diérum antiquórum, Na minulost vzpomínám si, 
méditor de omnibus opéribus myslím na všecka tvá díla, * 
tuis, * facta mánuum tuárum o skutcích rukou tvých uva- 
perpéndo. žuji.2
Expándo manus meas ad te; Vztahuji k tobě své ruce, * po 
* ánima mea, ut terra árida, tobě žízní má duše jako vy
té sitit. - - prahlá země. - -
1 Předá mne temnému osudu zapomenuti v podsvětí. 
* T. j. o milostech Božích v dějinách národa.
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Prosba o pomoc.
Velociter exáudi me, Dómine: 
* nam déficit spíritus meus. 
Noli abscóndere fáciem tuam 
a me, * ne símilis fiam descen- 
déntibus in fóveam.
Fac cito percipiam grátiam tu
am, * quia in te confído.

Notum fac mihi, qua via in- 
cédam, * quia ad te attollo 
ánimam meam.
Eripe me de inimícis meis, Dó
mine: * in te spero. - -

Rychle mne vyslyš, Pane, * 
umdlévá můj duch. 
Neskrývej přede mnou tvář 
svou, * bych nebyl jak ti, kdož 
do jámy sešli.
Dej, abych brzy tvé milosti 
došel; * vždyť v tebe pevně 
doufám 1
Cestu, kterou jíti mám, ukaž; 
* pozdvihuji k tohě svou duši;

z nepřátel mých mne vysvo
boď, Pane! * V tebe mám dů
věru! - -

Doce me fácere voluntátem 
tuam, * quia tu es Deus meus.

Do
Spíritus tuus bonus est: * du
cat me in terra plana. 
Propter nomen tuum, Dómi
ne, vivum me serva; * pro cle
méntia tua educ de angústiis 
ánimam meam.
Et pro grátia tua déstrue ini
mícos meos, et perde omnes, 
qui tribulant ánimam meam: 
* nam ego sum servus tuus. 
Ant. Eripe me de inimícis meis, 
Dómine, ad te confúgi.
Ant. Benedixisti, * Dómine, 
terram tuam: remisisti iniqui
tátem plebis tuae.

Nauč mne plniti svou vůli, * 
neboť ty jsi můj Bůh!
6v.
Předobrý jest duch tvůj: * ať 
vede mne rovným krajem! 
Pro jméno své mne zachovej, 
Pane, * pro laskavost svou tís
ně mne zprosti

Tyrany mé pro lásku svou 
znič, trýznitele všecky zahub; 
* neboť jsem služebník tvůj!

Ant. Z nepřátel mých vytrhni 
mne, Pane! K tobě se utíkám! 
Ant. Požehnals, * Pane, svoji 
zemi; odpustils vinu lidu své
ho.

Dozpňv.

Žalm 84: Spravedlnost a pokoj se líbají.
Píseň o vykoupení.

Myšlenka: Díkůčinění za vysvobozeni z exilu.
Pro nás: Smrti na kříži jest smazána dědičná vlna (konec otroctví). Na 
nás jest, abychom si ovoce vykoupení přivlastnili. Bůh dlí opět mezi 
námi. Spravedlnost a pokoj se líbají všude tam, kde pevně stojí kříž - 
kde je zničen hřích.
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a) konec otroctví.
Propítius Msti, Dómine, ter- Milost svou, Pane, skytl jsi ze- 
rae tuae; * bene vertisti sor- mi, * v dobro jsi změnil Ja
tém Jacob. kobův úděl.
Dimisisti culpam pópuli tui; Odpustil jsi vinu lidu svého, * 
* operuisti ómnia peccáta eó- všecky jeho hříchy jsi promi- 
rum. nul.
Continuisti omnem iracúndi- Zadržel jsi svoje roztrpčeni, * 
am tuam, * destitisti a furóre zlost svoji planoucí jsi ukro- 
irae tuae. - - til. - -

b) nové, nečekané utrpení.
Restitue nos, Deus Salvátor Bože naší spásy, opět nám po- 
noster, * et dépóne indignatio- moz, * a odvrať od nás nevoli 
nem tuam advérsus nos. svojil
Num in aetérnum irascéris no- či chceš se věčně hněvati na 
bis, * aut exténdes iram tu- nás, * s rodu na rod svou pře- 
am in omnes generationes? nášet zlost?
Nonne tu vitam restitues no- Nedovolíš, abychom ožili zase 
bis, * et pópulus tuus laetá- * a aby radost měl z tebe tvůj 
bitur in te? lid?

pomoc.Přichází
Osténde nobis, Dómine, mise
ricórdiam tuam, * et salútem 
tuam da nobis. - - 
Audiam, quid loquátur Dómi
nus Deus: * profécto lóquitur 
pacem.
Pópulo suo et sanctis suis * et 
eis qui corde convertúntur ad 
eum.
Certe propinqua est salus ejus 
timéntibus eum, * ut hábitet 
glória in terra nostra.

Ukaž nám, Bože, milost svoji, 
* a svoji spásu nám uštědři! -

Tomu chci naslouchat, co Bůh 
mluví, * hovoří jistě o míru,

pro lid svůj, pro své spraved
livé, * již k němu srdce svá 
obracejí.
Blízko jest pomoc ctitelům je
ho, * sláva jeho sídlí v našem 
kraji.

Království pokoje.
Misericórdia et fidélitas óbvi- Věrnost a láska si kráčejí 
am vénient sibi, * justítia et vstříc, * s pokojem líbá se 
pax inter se osculabúntur. spravedlnost.
Fidélitas germinábit ex terra, Z půdy věrnost vzchází (a ros- 
* et justítia de caelo prospí- te), * a s nebe dolů pohlíží 
ciet. spása.
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Dóminus quoque dabit bo
num, * et terra nostra dabit 
fructum suum.
Justítia ante eum incédet, * 
et salus in via gréssuum ejus.

Ant. Benedixisti, Dómine, ter
ram tuam: remisisti iniquitá
tem plebis tuae.
Ani. In Dómino justificábitur, 
* et laudábitur omne semen 
Israel.

Bůh dá rád dobro, * i půda 
naše dá úrodu ráda.

Před tváří jeho jde spravedl
nost * a v jeho stopách se ubí
rá mír.
Ant. Požehnals, Pane, svoji ze
mi; odpustils vinu lidu svého.

Ant. V Pánu bude ospravedl
něno * a oslaveno všechno Sé
mě Izraele.

Píseň Isaiášova (Is. 45, 15).
„Až budu povýšen od země, potáhnu všechno k sobě.“
Proroctví: Kristus bude Vykupitel. Pohané se obrátí. V duchu vidíme 
pohany, shromážděné kolem Ukřižovaného. „Nyní však vy, kteří jste 
někdy byli daleko, v Kristu Ježíši jste se sblížili v krvi Kristové“ (Ef. 
2, 13).

Předzpěv.
Vere tu es Deus absconditus, 
* Deus Israěl, Salvátor. 
Confúsi sunt et ignominia af- 
fécti * omnes adversárii ejus. 
Abiérunt ignominia pleni * 
fabricatores idolorum.
Israel salvátus est a Dómino 
salúte aetérna; * non confun- 
démini neque ignominiam ha- 
bébitis per ómnia sáecula. -

Ty vpravdě jsi Bůh skrytý, * 
Bůh Izraelův, Spasitel. 
Zahanbeni a potupeni jsou * 
všichni protivníci jeho. 
Zahanbeni s hanbou odešli * 
výrobci bůžků.
Bůh Izraele spasil spásou věč
nou: * Hanby ni potupy ne
uzříte na věky.

Pravý Bůh.
Etenim sic dicit Dóminus, cre
átor caeli, * ipse Deus formá- 
vit terram et fecit et stabili
vit eam.
Non, ut vácua sit, creávit 
eam; ut habitétur, formávit 
eam: * Ego sum Dóminus, et 
non est álius.
Non in occulto locútus sum, * 
in loco terrae obscúro;

Toto praví Hospodin, tvůrce 
nebes, * on, Bůh, jenž zemi 
udělal i upevnil;

nestvořil ji, aby byla neoby
dlenou pouští, nýbrž by obý
vána byla. * Já Hospodin - 
jiného není!
Nemluvil jsem v skrytě, * ně
kde v tmavém koutě země;
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Nondixiséimm Jacob:,,Frust. neřekl jsem potomstvu Jako- 
ra quaerétis me,“ * ego Dómi- bovu: „Darmo mne hledátel“ 
nus promittens justa, prae- * Já, Hospodin, právo mlu- 
núntians aequa. vím a pravdu!

PaleSní bozi.
Congregamini et venite, accé- 
dite cuncti, * qui salváti estis 
ex géntibus.
Stulti sunt qui portant lig
num sculptile suum, * et súp- 
plicant deo, qui salváre ne
quit.
Enuntiáte et proférte verba, 
consiliámini simul: * quis an- 
nuntiávit hoc ab antiquo, pri
dem praedixit istud?
Nonne ego, Dóminus? et non 
est praeter me deus; * deus 
justus et salvans non est ex
tra me.
Convertímini ad me, ut sitis 
salvi, omnes fines terrae: * 
nam ego sum Deus, et non est 
álius.

Všichni se ol

Shromažďte se, pojdte sem 
všichni, * kteří toužíte spase
ni být z pohanů: 
vždyť rozumu nemají, kdo no
sí své dřevěné modly, * a vzý
vají boha, jenž nemá moci 
spasit.
Oznamte to, jděte se poradit: 
* Kdo to rozkázal hlásat před 
věky, kdo to dávno předpo
věděl?
Zda ne já, Hospodin? já, kro
mě něhož není Boha? * Kro
mě mne není spravedlivého 
Boha, který spasí.
Ke mně se obraťte, spasím 
všecky končiny země. * Ne
boť jen já jsem Bůh - nikdo 
jiný!
ráti k Bohu.

Per memetípsum juro, Véritas 
exit de ore meo, * irrevocá- 
bile verbum:
Mihi curvábitur omne genu, * 
jurábit omnis lingua.
In Dómino tantum, de me di
cent, justítia est et poténtia, 
* ad eum accédent confúsi om
nes, qui repugnárunt ei.
In Dómino jus suum obtiné- 
bit et gloriábitur * omne se
men Israel.
Ánt. In Dómino justificábi- 
tur, et laudábitur omne se
men Israel.

Při sám přísahám: pravdu 
mluvím, * slovo, jež nebude 
odvoláno:
Přede mnou se skloní všichni.
* Přisáhnou a řeknou:
Jediné v Pánu budu osprave
dlněn a silný. * S hanbou k ně
mu přijdou všichni, kdož mu 
odpírali.
K právu a slávě pomůže Pán
* všemu semeni Izraelovu.

Ant. V Pánu bude posvěceno 
a oslaveno všechno sémě Izra
ele.
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Ant. Lauda, * Jerúsalem, Dó- Ant. Nuž, oslavuj Pána, * Je- 
minum. rusalemel

Žalm 147: Zima přešla.
Myšlenka: Po zimě hříchu přišlo po Spasitelově smrti na kříži jaro vy
koupení. Nebeský Jerúsalem, Církev, má vnitřní jistotu vítězství.

Osvobozený Jerusalem.
Lauda, Jerúsalem, Dóminum, Nuž, oslavuj Pána, Jerusale-
* lauda Deum tuum, Sion, me, * a horo Sióne, chval své

ho Boha,
Quod firmávit seras portárum neboť utužuje závory bran 
tuárum, * benedíxit filiis tuis tvých, * dětem tvým u tebe 
in te. požehnávál
Compósuit fines tuos in páce, On, jenž tvým hranicím za-
* medúlla tritici sátiat te. jistil pokoj * a jenž tě jadrnou

pšenicí sytí.
Zima.

Emittit elóquium suum in ter- On, který své slovo sděluje s 
ram, * velociter currit verbum zemí: * velmi rychle spěchá 
ejus. - - výrok jeho, - -
Dat nivem sicut lanam, * pru- který poskytuje sníh jako vlnu 
ínam sicut cínerem spargit. * a jako popel rozhazuje jíní, 
Projicit gláciem suam ut frús- který jak drobečky led poha- 
tula panis; * coram frigore e- zuje, * že chladem z něho za- 
jus aquae rigéscunt. mrzají vody,

Jaro.
Emittit verbum suum et li- 
quefácit eas; * flare jubet ven
tum suum et fluunt aquae. 
Annuntiávit verbum suum Ja- 
cob, * statúta et praecépta sua 
Israel.
Non fecit ita ulli nationi: * 
praecépta sua non manifestá
vit eis.
P. A. Ant. Lauda, Jerúsalem, 
Dóminum.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
allelúja.

který své slovo posílá - je ta
ví; * dá větru zavanout - a te
kou vody,
který své slovo s Jakobem 
sdělil, * s Izraelem právo, svá 
rozhodnutí.
Tak nejednal s žádným náro
dem jiným: * svůj zákon jim 
ve známost neuvedl.
V roce. Ant. Nuž, oslavuj Pá
na, Jerusaleme.
V dobSvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.
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Kapitulum:
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquavit. 
Abjiciámus ergo ópera tene
brárum, etinduámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

K  Řím. 13,12. Noe pokročila, 
den pak se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnosti a oblec
me se v oděni světla. Jako ve 
dne počestně chodme!

Hymnus (ze 4.-5. stol.).
Tento hymnus byl původně písni abecední. Každý veri zatínal přísluš
ným písmenem abecedy.

Aetérna caeli gloria,
Beáta spes mortálium, 
Summi Tonántis Unice, 
Castáeque proles Vírginis:

Da déxteram surgéntibus, 
Exsúrgat ut mens sóbria, 
Flagrans et in laudem Dei 
Grates repéndat débitas.

Ortus refulget Lúcifer, 
Praeítque solem núntius: 
Cadunt ténebrae nóctium: 
Lux sancta nos illúminet.

Manésque nostris sénsibus, 
Noctem repéllat sáeculi, 
Omníque fine témporis 
Purgáta servet péctora.

Quaesita jam primum fides 
In corde radices agat: 
Secúnda spes congáudeat, 
Qua major exstat cáritas.

Deo Patri sit glória, 
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne sáeculum. 
Amen.
f .  Repléti sumus mane mise
ricordia tua. íjr. Exsultávi- 
mus, et delectáti sumus.

Ó věčná slávo na nebi, 
naději blahá smrtelných, 
Jednorozený Hřmícího, 
a Synu Panny přečisté, 

chcem vstáti, pomoz pravicí, 
by povstal náš duch střízlivý 
a vzňal se j ak žár ranních chval 
spláceje díky povinné.

Již září vzešlý Světlonoš 
a posel slunce ohláší, 
smekly se mraky noční tmy, 
kéž světlo jasné osvítí 

nás, v smyslech našich trva
jíc
tmu zapuzuje světských vnad, 
kéž srdce čistá ochrání 
po celý den, po všechen čas!

A víra, předně žádaná, 
zapustiž v srdce kořeny, 
s ní pak se raduj naděje, 
nad niž jen láska výše ční.

Bud Bohu Otci sláva, čest, 
i sláva Synu Jednomu, 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.
$. Již zjitra okoušíme tvé mi
losti. fy Jásáme a radujeme 
se v tobě.
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K  Benedictus:
Ant. Per víscera misericórdie Ant. Pro srdečné milosrden- 
* Dei nostri visitavit nos Ori- štvi * Boha našeho, shlédl na 
ens ex alto. nás, Vycházející z výsosti.

AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

Kříž a kajícnost,

y. Deus, in adjutorium. y. Bože, ku pomoci.
Glória Patri. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobé.
Žalm 50. modlíme se před vztyčeným křižem. Žalm 142 a Zpév Habaku- 
kův připomínají poslední soud.
Tyto chvály se modlíme v dobé adventní, předpostnl, postní a v utrpení. 
Též o vigiliích, mimo dobu velikonoční.

Ant. Cor contritum. Ant. Srdce zlomené.
Pátek před vánoční vigilii a Velký pátek mají vlastni antlfony. Via Pro
prium de tempore.

Žalm 50: Před Ukřižovaným.

Vyznáni viny.
Miserére mei, Deus, secúndum 
misericórdiam tuam, * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnosco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,

Ut manifestéris justus in sen-

Bože, pro milost svou se nade 
mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom, * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe ničemné;
bys zjevil se slovem svým spra-
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téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * et 
in peccáto concépit me mater 
mea.
Ecce, sinceritate cordis delec- 
táris, * et in praecordiis sapi
éntiam me doces. - -

vedlivý, * bezúhonný svým o 
mně rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotě srd
ce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnoveni.

Aspérge me hyssópo, et mun
dábor: * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et lae
titiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, Deus,
* et spíritum firmum rénova 
in me.
Ne projéceris me a fácie tua,
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstuleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generoso con
firma me. - -

Pokrop mne ysopem a budu 
čist, * umyj mne a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mně naslou
chati dej: * ať poskočí kosti, 
jež jsi zdrtil.
Tvář svoji odvrať od mých 
hříchů * a všecky mé viny za- 
hlad. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas.
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi 
zase; * ušlechtilým duchem 
mne posiluj. - -

Diky a příslib věrnosti.

Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te convertén
tur.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsúltet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.

Cestě tvé bezbožné učiti budu, 
* aby hříšní k tobě se obrátili.

Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
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Neque enim sacrificio delectá- 
ris; * et holocáustum, si da
rem, non acceptares. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus, * cor contri
tum et humiliatum, Deus, non 
despicies. - -

Vždyť na oběti záliby nemáš; 
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným ne
pohrdáš. - -

Dozpěv.
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion, * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblationes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super altá
re tuum vitulos.
Ant. Cor contritum et humili- 
átum, Deus, non despicies. 
Ant. Propter nomen tuum.

Pane, pro milost svou se Sió
nem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, da
ry a celopaly, * pak býky na 
oltář tvůj přinesou.

Ant. Srdcem zlomeným a po
korným, Bože, nezhrdáš.
Ant. Zachovej mne pro své 
jméno.

Žalm 142: Bože můj, proě jsi mne opustil?
Myšlenka: Bolesti trpícího Srdce Ježíšova.

Předzpěv.
Dómine, audi oratiónem me- Pane, slyš modlitbu moji, pro 
am, pércipe obsecrationem věrnost svou slyš vzlykot můj I 
meam pro fidelitáte tua, * ex- * Pro spravedlnost svoji mne 
áudi me pro tua justítia. vyslyš!
Ne vocáveris in judícium ser- Na soud se sluhou svým ne- 
vum tuum, * quia nemo vi- chod: * kdo žije, spravedliv 
vens justus est coram te. - před tebou není. - -

Stesky na pronásledováni.
Naminimícusperséquituráni- Nepřítel honí mou duši, život 
mam meam: prostrávit in ter- můj k zemi sráží; * donutil 
ram vitam meam, * collocávit mne v temnotách dlíti, jako 
me in ténebris sicut pridem dávno již zemřelé, 
defúnctos.
E t defécit in me spiritus me- A duch můj ve mně zemdlel, 
us; * intra me obriguit cor * srdce mi ztmulo v nitru, 
meum.
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Prosebný pohled k Bohu.
Mámini dérum antiquórum, 
méditor de omnibus opéribus 
tuis, * facta manuum tuárum 
perpéndo.
Expándo manus meas ad te;
* ánima mea, ut terra árida, 
te sitit. - -

Prosba
Velociter exáudi me, Dómine:
* nam déficit spíritus meus. 
Noli abscóndere fáciem tuam 
a me, * ne símilis fiam descen- 
déntibus in foveam.
Fac cito percipiam grátiam tu
am, * quia in te confído.

Notum fac mihi, qua via incé- 
dam, * quia ad te attollo áni
mam meam.
Eripe me de inimícis meis, Dó
mine: * in te spero. - -

Doce me fácere voluntátem 
tuam, * quia tu es Deus meus.

Na minulost vzpomínám si, 
myslím na všecka tvá díla, * 
o skutcích rukou tvých uva
žuji.
Vztahuji k tobě své ruce, * po 
tobě žízní má duše jako vy
prahlá země. 
pomoc.
Rychle mne vyslyš, Pane, * 
umdlévá můj duch. 
Neskrývej přede mnou tvář 
svou, * bych nebyl jako ti, již 
do jámy sešli.
Dej, abych brzy tvé milosti 
došel; * vždyť v tebe pevně 
doufám I
Cestu, kterou jíti mám, ukaž; 
* pozdvihuji k tobě svou duši;

z nepřátel mých mne vysvo
boď, Pane. * V tebe mám dů
věru! - -
Nauč mne plniti svou vůli, * 
neboť ty jsi můj Bůh!

Spíritus tuus bonus est: * du
cat me in terra plana. 
Propter nomen tuum, Dómi
ne, vivum me serva; * pro cle
méntia tua educ de ángustiis 
ánimam meam.
Et pro grátia tua déstrue ini
mícos meos, et perde omnes, 
qui tribulant ánimam meam: 
* nam ego sum servus tuus. 
Ant. Propter nomen tuum, 
Dómine, vivificábis me in ae- 
quitáte tua.
Ant. Deus, tu convérsus.

Předobrý jest duch tvůj: * ať 
vede mne rovným krajem! 
Pro jméno své mne zachovej, 
Pane, * pro laskavost svou 
tísně mne zprosti

Tyrany mé pro lásku svou 
znič, trýznitele všecky zahub; 
* neboť jsem služebník tvůj!

Ant. Zachovej mne pro své 
jméno, Pane, jsa spravedliv.

Ant. Obrátíš se, Bože.
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Žalm 84: Spravedlnost a mír se líbají.
Myšlenka: Dík za vysvobození z exilu.
Pro nás: Smrti Spasitele na kříži je smazána dědičná vlna. Na nás jest, 
abychom si ovoce vykoupeni přivlastnili. Bůh díl opět mezi námi. Pokoj 
a spravedlnost se líbají všude tam, kde stojí pevně kříž - kde je přemo
žen hřích.

Radost nad ukončením otroctví.
Propítius fuisti, Dómine, ter
rae tuae; * bene vertisti sor
tem Jacob.
Dimisisti culpam pópuli tui; * 
operuisti ómnia peccáta eó
rum.
Continuisti omnem iracúndi- 
am tuam, * destitisti a furore 
irae tuae. - -

Milost svou, Pane, skytl jsi 
zemi, * v dobro jsi změnil Ja
kobův úděl.
Opustil jsi vinu lidu svého, * 
všecky jeho hříchy jsi promi
nul.
Zadržel si svoje roztrpíení, * 
zlost svoji planoucí jsi ukro
til. - -

Nové, nefiekané bědy.
Restitue nos, Deus Salvátor 
noster, * et depóne indignati- 
ónem tuam advérsus nos. 
Num in aetérnum irascéris no
bis, * aut exténdes iram tuam 
in omnes generationes? 
Nonne tu vitam restitues no
bis, * et pópulus tuus Iaetábi- 
tur in te?

Bože naší spásy, opět nám po
moz, * a odvrať od nás nevoli 
svojil
Či chceš se věčně hněvati na 
nás, * s rodu na rod svou pře
nášet zlost?
Nedovolíš, abychom ožili za
se, * a aby radost měl z tebe 
tvůj lid?

Přichází pomoc.
Osténde nobis, Dómine, mise
ricórdiam tuam, * et salútem 
tuam da nobis. - - 
Audiam, quid loquátur Dómi
nus Deus: * profécto lóquitur 
pacem.
Pópulo suo et sanctis suis * et 
eis qui corde convertúntur ad 
eum.
Certe propinqua est salus ejus 
timéntibus eum, * ut hábitet 
glória in terra nostra.

Ukaž nám, Bože, milost svoji, 
* svoji spásu nám uštědřil - -

Tomu chci naslouchat, co Bůh 
mluví, * hovoří jistě o míru,

pro lid svůj, pro své spraved
livé, * již k němu srdce svá 
obracejí.
Blízko jest pomoc ctitelům je
ho, * sláva jeho sídlí v našem 
kraji.

Království pokoje.
Misericórdia et fidélitas óbvi- Věrnost a láska si kráčejí
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am vénient sibi, * justítia et 
pax inter se osculabuntur. 
Fidélitas germinábit ex terra, 
* et justítia de caelo prospi
ciet.
Dóminus quoque dabit bo
num, * et terra nostra dabit 
fructum suum.
Justítia ante eum incédet, * 
et salus in via gréssuum ejus.

Ani. Deus, tu convérsus vivi- 
ficábis nos: et plebs tua laetá- 
bitur in te.
Ani. Cum irátus fúeris.

vstříc, * s pokojem líbá se 
spravedlnost.
Z půdy věrnost vzchází (a ros
te), * a s nebe dolů pohlíží 
spása.
Bůh dá rád dobro, * i půda 
naše dá úrodu ráda.

Před tváří jeho jde spravedl
nost * a v jeho stopách se ubí
rá mír.
Ant. Obrátíš se, Bože, aby
chom ožili zase, by radost měl 
z tebe tvůj lid?
Ant. Až se rozhněváš.

Píseň Habakukova (Hab. 3, 2).
Boži soud.
Píseň z nejúchvatnějších básní všech dob. Je to líčení soudu nad nepřá
teli Izraelského národa dle prorokovy vise.

Předzpěv.
Dómine, audívi effátum tu- Hospodine, slyšel jsem tvůj 
um, * vidi, Dómine, opus tu- výrok, * viděl jsem, Pane, dí- 
um. lo tvé.
In decúrsu annórum manifés- Postupem času ukaž jej, po
ta illud, in decúrsu annórum stupem času oznam jej; * až 
fac notum illud; * in ira mise- se rozhněváš, na milost pa- 
ratiónis meménto. - - . matuji - - '

Bůh se blíží - bude soudit.
Deus de Theman venit, * et Z Themanu Bůh přichází, * 
Sanctus de monte Pharan. Svatý z pohoří Faran.
Opeřit caelum majéstas ejus, Nebesa halí majestát jeho, * 
* et laudis ejus plena est terra, slávy jeho plná země. 
Splendor ejus est sicut lux, Lesk jeho jak slunce, paprsky 
rádii pródeunt e manu ejus, třímá v ruce;* jimi kryje svou 
*quibusveláturpoténtiaejus. moc.
Ante fáciem ej us gráditur pes- Před tváří mu kráčí mor smrti, 
tis, * et febris séquitur vésti- * v patách za ním bílý žár. 
gia ejus.
Cum stat, facit trémere ter- Zastavil se - chvěje se země. *
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ram; * cum áspicit, cómmo- Pohlédl - rozptýleni národo- 
vet natiónes. vé,
E t conquassántur montes ae- pukají věkovité hory, kloní se 
térni, curvántur colles antí- pahorky, * pod krokem Věě- 
qui, * super quos ab aetérno ného. 
incédit.

Soud.
Pressa video tentória Cusan, 
* tremunt tabernácula terrae 
Mádian. - -

Vidím padati stany Kuš, * 
madianské koberce zmítají se 
ve vichřici. - -

Num in flúmina exársit, Dó
mine, nuru in flúmina ira tua, 
* num in mare furor tuus,

Cum ascéndis super equos tu
os, * super currus tuos victó- 
res?
Nudátum profers arcum tu
um, * reples sagittis pharet
ram tuam.
In flúmina scindis terram; * 
cum vident te, tremunt mon
tes.
Imber aquarum irrúmpit, * 
océanus edit vocem suam; 
Lumen ortus sui obliviscitur 
sol; * luna manet in habita
culo suo,
Ob lucem sagittárum tuárum 
quae volant, * ob splendórem 
fulgurántis hastae tuae. - -

Rozhněval ses na řeky, Hos
podine? Rozpaluje se proti 
proudům tvůj hněv? * Proti 
moři tvé rozhořčení?
Stoupáš na své oře, * na své 
válečné vozy vítězné?

Chystáš své lučiště, * plníš 
toulec svůj šípy,

Na kusy zemi štěpíš, * hory, 
jak tě spatří, sténají.

Průtrž vod se valí, * oceány 
ječí;
Slunce zapomíná svítit, * lu
na neopouští svého stanu,

pro blesk tvých létajících ší
pů, * pro třpyt tvého lesklého 
kopí. - -

Soud nad nepřáteli lidu Božího.
In ira incédis per terram, *in V hněvu šlapeš zemi, * ve zlo- 
furóre conteris gentes. sti biješ své národy.
Egréderis ad salvándum pó- Vycházíš, bys spasil lid svůj, 
pulum tuum, * ad salvándum * zachránil svého pomazané- 
unctum tuum. ho.
Deturbas fastigium de domo Srážíš štít bezbožníkova do- 
ímpii, * denúdas fundamén- mu,* strhuješ dům od základů, 
tum usque ad petram.
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Cónfodis hastis tuis caput bel- 
latórum ejus, qui irruunt ut 
me dispérgant, * exsúltant 
quasi qui páuperem dévorat 
occúlte.
Detrúdis in mare equos ejus, 
* in lutum aquárum multá-

Oštěpy svými bodáš do hlav 
jeho bojovníků, biješ ty, již 
se ženou jak vichor, by mne 
zničili, * již se radují jako ten, 
jenž zabil chudasa v skrytě. 
Do moře házíš koně jeho, * do 
bahnitých tůní. - -

Tresty odpadlíků.
Audívi, et trémuit caro mea,
* ad sonum fremuérunt lábia 
mea.
Penetrávit tabes in ossa mea,
* et subtus titubat gressus 
meus.
Quiétus exspécto diem angó- 
ris, * qui Oriétur pópulo, qui 
nos oppúgnat.
Etsi ficus non floret, * neque 
est fructus in vineis;
Etsi fallit opus olivae, * ne
que campi áfferunt cibum;

Etsi deficiunt in caulis oves,
* neque arménta in stábulis 
sunt:
Ego tamen exsultábo in Dó
mino, * laetábor in Deo salva- 
tóre meo.

Slyšel jsem, a chvěji se na ce
lém těle. * Jen při zprávě o 
tom drkotají mi zuby.
Úděs vjel do mých kostí, * ko
lena se pode mnou třesou.

S klidem očekávám den ná
řků, * jenž přikvačí na lid, kte
rý nás utlačuje.
Byť by fik květů neměl, * byť 
hroznů na révě nebylo, 
byť seschla oliva, pracně pěs
tovaná, * byť pole nedala o- 
bilí,
byť pryč byly z ovčinců ovce, 
* byť jediné tele nestálo u 
jeslí,
já se přece jen budu radovat 
v Bohu, * plesat v Pánu, svém 
Spasiteli.

Dozpěv.
Dóminus dominátor est robur Bůh, Vládce, je síla moje, jak 
meum, et fáciet pedes meos laní činí lehkými nohy mé. * 
sicut cervárum, * et super ex- Do bezpečných výšin mne za- 
célsa dedúcet me. vede.
Ant. Cum irátus fueris, Dómi- Ant. Až se rozhněváš, Pane,
ne, misericórdiae recordábe- pamatuj na milosti
ris.
Ant. Lauda. Ant. Oslavuj!
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Žalm 147: Zima přešla.
Myšlenka; Po zimě hříchu přišlo po Spasitelově smrti na kříži jaro vy
koupení. Nebeský Jerúsalem, Církev, má vnitřní jistotu vítězství

Osvobozený Jerusalem.
Lauda, Jerusalem, Dóminum, Nuž, oslavuj Pána, Jerusale-
* lauda Deum tuum, Sion, me, * a horo Sióne, chval své

ho Boha,
Quod firmavit seras portárum neboť utužuje závory bran 
tuárum, * benedíxit filiis tuis tvých, * dětem tvým u tebe 
in te. požehnává!
Compósuit fines tuos in páce, On, jenž tvým hranicím za-
* medúlla tritici sátiat te. jistil pokoj * a jenž tě jadrnou

pšenicí sytí.
Zima.

Emittit eloquium suum inter- On, který své slovo sděluje 
ram, * velociter currit ver- s zemí: * velmi rychle spěchá 
bum ejus. výrok jeho, - -
Dat nivem sicut lanam, *pru- který poskytuje sníh jako vlnu 
ínam sicut cinerem spargit. * a jako popel rozhazuje jíní,
Prójicit gláciem suam ut frús- který jak drobečky led poha- 
tula panis; * coram frigore e- zuje, * že chladem z něho za- 
jus aquae rigéscunt. mrzají vody,

Jaro.
Emittit verbum suum et li- 
quefácit eas; * flare jubet ven
tum suum et fluunt aquae. 
Annuntiávit verbum suum Ja
cob, * statúta et praecépta sua 
Israel.
Non fecit ita ulli nationi: * 
praecépta sua non manifestá
vit eis.
P. A. Ant. Lauda, Deum tu
um, Sion, qui annuntiat judi
cia sua Israel.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja.

který své slovo posílá - je ta
ví; * dá větru zavanout - a 
tekou vody,
který své slovo s Jakobem 
sdělil, * s Izraelem právo, svá 
rozhodnutí.
Tak nejednal s žádným náro
dem jiným: * svůj zákon jim 
ve známost neuvedl.
V roce. Ant. Nuž, oslavuj, Sió
ne, Boha svého, který sděluje 
Izraeli své právo!
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Mimo Velký pátek bereme kapituium, hymnus, verš a antifonu k Bene- 
diktus z prvních chval. V době adventní, postní a utrpení bereme je 
z Pořadu. Antifonu k Benedíctus z Proprium de tempore.
Vše ostatní v Rádu k chválám, str. 27.
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AD PRIMAM - PRVNÍ

Smrt na kříž i.
Pater noster, Ave María, Cre
do.
f .  Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš, Zdrávas Maria, Vě
řím.
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Jam lucis orto sidere. Již vzešla jasná denice.
V pátek ráno zdůrazňuje nám Církev sv. nejhlubší Kristovu opuštěnost 
na kříži. Tento obraz má nás provázeti celý den.
Žalm 21 je slavnou, mesiášskou písni. David viděl ve visi opuštěnost 
umírajícího Krista.
Kéž bychom se toto veliké proroctví modlili ve svatém pohnuti!

P. A. Ant. Ne discédas a me. V roce. Ani. Nevzdaluj se ode
mne!

T. P. Ant. Allelúja. V dobé velik. Ant. Aleluja.

Žalm 21a: Kristua na křižl.j
Steak.

Deus meus, Deus meus, quare 
me dereliquisti? * Longe abes 
a précibus, a verbis clamóris 
mei.
Deus meus, clamo per diem, 
et non exáudis, * et nocte, et 
non atténdis ad me.
Tu autem in sanctuário hábi- 
tas, * laus Israel.

In te spéravérunt patres nos
tri, * spéravérunt et liberásti 
eos;
Ad te clamavérunt et salvi
1 Srov. Mt. 27, 40; Mk. 15, 34.

Bože můj, Bože můj, proč jsi 
mne opustil?1 * Vzdálen jsi 
prosbám, vzlykotu mých slov!

Za dne, Bože, volám - ty  ne
slyšíš, * za noci - a ty mne ne
posloucháš.
A jsi to ty, jenž ve svatyni 
trůníš, * jenž jsi slávou Izra- 
elovou.
Spoléhali na tě otcové naši, * 
spoléhali - a zachránils je.

Volali k tobě a spaseni byli, *
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facti sunt, * in te speravérunt 
et non sunt confusi.
Ego autem sum vermis et non 
homo, * opprobrium hómi
num et despéctio plebis. 
Omnes vidéntes me derident 
me, * didúcunt lábia, ágitant 
caput:
„Confidit in Dómino: liberet 
eum, * eripiat eum, si diligit 
eum.“
Tu útique duxisti me inde ab 
útero; * securum me fecísti ad 
úbera matris meae.
Tibi tráditus sum inde ab or
tu, * ab útero matris meae 
Deus meus es tu.
Ne longe stéteris a me, quó
niam tribulor; * prope esto: 
quia non est adjútor.

doufali - nebyb zahanbeni.

Já ale červ jsem a nikoli člo
věk, * Udu jsem na smích a na 
posměch luze.
Smějí se mi všichni, kteří mne 
vidí, * ústa šklebí, pokyvují 
hlavou:
„Spoléhal se na Boha, ať mu 
dá pomoc * a ať ho zachrání, 
má-li ho rád!“
Tos ty, jenž vodils mne od 
matčina lůna, * jenž mi dal 
klid u mateřských prsou. 
Jsem na tebe odkázán od zro
zení, * od matčina lůna jsi ty 
můj Bůh.
Nevzdaluj se ode mne, trýz
něn jsem, * bud nablízku! Ne
ní pomocníka!

Obraz utrpení.
Žalm 21b.

Circúmstant me juvénci mul
ti, * tauri Basan cingunt me.

Apériunt contra me os suum, 
* sicut leo rapax et rúgiens.

Sicut aqua effúsus sum, * et 
disjúncta sunt ómnia ossa 
mea:
Factum est cor meum tam
quam cera, * liquéscit in vis- 
céribus meis.
Aruit tamquam testa guttur 
meum, et lingua mea adháe- 
ret fáucibus meis, * et in púl
verem mortis deduxisti me. 
Etenim circúmstant me canes

Přečetní býci se vůkol mne 
tísní, * Bašanu býci kupí se 
na mne:
chřtány své na mne si rozeví
rají, * jak dravý lev, jenž řvá- 
ti se chystá.
A já se rozlévám tak jako vo
da, * všechny mé kosti se u- 
volňují.
Srdce mé stalo se podobné 
vosku * a v útrobách mých 
se roztavuje.
Jak střepina vyschlé jest mo
je patro, k hltanu se lepí mi 
jazyk můj. * Do prachu smrti 
mne odvádíš.
Silná tlupa psů mne obkliču-
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multi, * catérva male agénti- 
um cingit me.
Fodérunt manus meas et pe
des meos, * dinumerare pos
sum ómnia ossa mea.
Ipsi vero aspiciunt et vidén- 
tes me laetantur; dividunt si
bi induménta mea, * et de 
veste mea mittunt sortem. 
Tu autem, Dómine, né longe 
stéteris: * auxílium meum, ad 
juvándum me festína.
Eripe a gladio ánimam meam, 
* et de manu canis vitam me
am;
Salva me ex ore leónis * et me 
miserum a córnibus bubaló- 
rum.

Enarrábo nomen tuum frátri- 
bus meis, * in médio coetu 
laudábo te.
„Qui timétis Dóminum, lau
dáte eum; univérsum semen 
Jacob, celebráte eum: * timé- 
te eum, omne semen Israel. 
Neque enim sprevit nec fasti
divit misériam miseri; neque 
abscóndit fáciem suam ab eo
* et, dum clamávit ad eum, 
audívit eum.“
A te venit laudátio mea in 
coetu magno, * vota mea red
dam in conspéctu timéntium 
eum.
Edent páuperes et 9aturabún-
1 Srovnáni s hltavými, nenasytnými
* Srov. Mt. 27, 35; Mk. 15, 24; Lk. í

je,1 * ničemů zástup mne tísní.

Ruce mé proráží i mé nohy. * 
Kosti své všecky spočítati mo
hu, -
oni - s rozkoší zírají na mne. 
Šaty mé sobě si rozdělují * a 
o mé roucho si metají los.2

Nevzdaluj se tolik ode mne, 
Pane, * spáso má, přispěchej 
mi na pomoc!
Před mečem dej záchranu je
diné mé duši! * Životu mému 
před tlapami psů!
Z hltanu lvova mne spasiti 
spěj, * ochraňuj mne před ro
hy buvolů!

utrpení.
Bratřím svým hlásati budu 
tvé jméno, * slaviti budu tě 
ve shromáždění.
„Kdo Boha se bojí, chválu mu 
vzdej, slav ho celé símě Jako
bovo! * Měj z něho strach sí
mě Izraelovo!
Neodmítá, zhnusen chuďaso
vou bědou, tváře mu neskrý
vá - * a když na něj zavolá, 
vyslyší ho.“

Ve sboru velkém od tebe při
chází má chvála! * Slib svůj 
splním před těmi, kdož z něho 
mají strach.
Chudí ať jedí, nasytí se, po-
polodivokými psy měst.
13, 34; ,Tan 19, 23.
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tur; laudábunt Dóminum, qui 
quaerunt eum; * „vivant cor
da vestra in sáecula“. - - 
Recordabúntur et convertén
tur ad Dóminum * univérsi 
fines terrae;
E t procumbent in conspéctu 
ejus * univérsae familiae gén
tium,
Quóniam Dómini est regnum, 
*etipsedomináturingéntibus. 
Eum solum adorábunt omnes, 
qui dormiunt in terra, * co
ram eo curvabúntur omnes, 
qui descéndunt in púlverem. - 
E t ánima mea ipsi vivet, * se
men meum sérviet ei.

chválí Pána, kdož hledají ho:
* „srdce vaše ať žijí na vě
ky.“ - -
Ať pomní, že se k  Bohu vrátí
* každý země lem,

že se až k zemi před ním sklo
ní * každý lidský kmeni

Panství jenom Hospodinupat- 
ří: * národy vládne on.
Jen jemu se klaní každý, kdo 
v zemi si spí; * před ním kaž
dý se sklání, kdo do prachu 
sestupuje. -. -
Ale má duše pro něho žije; * 
sloužiti mu má mé potomstvo.

Dozpév.
NarrábitdeDómino generátio- Příštímu rodu o Hospodinu 
niventúrae,* et annuntiábunt bude povídat, * slitovnost je- 
justítiam ejus pópulo, qui na- ho s národem sdělí, jenž se na
scétur: „HaecfecitDóminus.“ rodí: „Toto (všel udělal Pán.“
Jestliže jsme se modlili kající chvály, připojíme nyní Ž. 98: Dóminus reg- 
nat: třen unt pópuli z prvních chval; str. 380.
P. A. Ant. Ne discédas a me, V roce. Ant. Nevzdaluj se ode 
Dómine: quóniam tribulátio mne, Bože, jest blízká mi 
próxima est: quóniam non est strast a nem, kdo skytl by 
qui ádjuvet. pomoc.
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
VSe ostatní v ftádu k první, str. 37.

AD TERTIAM - TŘETÍ

Zpustošená vinice • modlitba za hříšníky.

Pater noster, Ave María. Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Deus, in adjutorium. y. Bože, ku pomoci.



Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.
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Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus. A nyní, Duchu přesvatý.
Je pátek mezi 9. a 12. hodinou. Trním korunovaný Spasitel stoji před 
krvežíznivou židovskou sebrankou. Věčného Soudce pozemský soudce 
odsoudil k smrti.
Dva obrazy: 1. zpustošená vinice - ztýrané, poplvané Kristovo lidství; 
2. o zlých soudcích - Pilát a velerada.
Jinak: zpustošená vinice jsou hříchem znesvěcené duše lidí, v nichž by
dlel Duch svatý, nespravedliví soudcové jsou padlí kněží.
Za všechny tyto nešťastné se modlím tuto hodinku.

P. A. Ant. Excita, Dómine. V roce. Ant. Dej, Božel
T. P. Ant. Allelúja. V dobS velik. Ant. Aleluja.

Žalm 79a: Píseň o zpustošené vlnici.
Myšlenka: Poetická eíegle. Izrael, kdysi plodná Boži vinice, je zpustošen. 
Pěvec prosí o obnovení bývalé slávy.

Prosba o pomoc.
Qui pascis Israel, auscúlta, * Izraelův pastýři, uši své na- 
qui ducis, velut gregem, Jo- straž, * jenž jako ovečky Jo
seph. sefa vodíš!
Qui sedes super Chérubim, af- Objev se, jenž sídlo máš na 
fúlge * coram Ephraim et Bén- cherubech, * Efraimovi, Ben
jamin et Manásse. jaminovi i Manašeovil
Excita poténtiam tuam, * et Dej, aby se síla tvá probudila, 
veni, ut salvos fácias nos. * přijď nám uštědřiti spásu. 
Deus, restitue nos, * et se- Bože, nám vzchopit se dej, * 
rénum praebe vultum tuum, dej své tváři se rozjasnit-spa- 
ut salvi simus. - - seni jsme! - -

Stížnost na zpustošení.
Deus exercituum, quoúsque Bože zástupů, jak dlouho 
succensébis, * cum oret popu- chceš zuřit, * když tě prosí 
Ius tuus? tvůj lid?
Cibásti eum pane lacrimárum Sytil jsi ho chlebem zkrápě- 
* et potásti eum lácrimis co- ným slzou, * slzami napojils 
pióse. ho vrchovatě.
Fecísti nos causam júrgii vi- Děláš, že na spor jsme souse- 
cínis nostris, * et inimíci nos- dům našim, * že nepřátelé na
tři illudunt nobis. ši se smějí nám.
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Deus exercituum, restitue nos, Zástupů Bože, nám vzchopit 
* et serénum praebe vultum se dej, * dej své tváři se roz- 
tuum, ut salvi simus. jasnit - spaseni jsme!

Žalm, 79b.
Dosavadní starost o vinici.

Vitem ex Aegýpto abstulisti,
* expulisti gentes et plantásti 
eam.
Praeparásti ei solum, * et ra
dices egit et implévit terram. 
Opérti sunt montes umbra e- 
jus, * et ramis ejus cedri Dei.

Exténdit pálmites suos usque 
ad mare, * et usque ad flumen 
propágines suas. - - 
Quare destruxisti macériam e- 
jus, * ut vindémient eam om
nes, qui tránseunt per viam, 
Devástet eam aper silvéstris,
* et béstiae agri depascántur 
eam?
Deus exercituum, revértere, * 
réspice de caelo et vide, et vi
sita vitem hanc.

Z Egypta jsi přesadil révový 
keř, * pohany vyhnals a za
sadil jej.
Dals mu živnou půdu, * zako
řenil se a zaplnil kraj; 
hory jsou zahaleny jeho stí
nem * a jeho výhonky Boží 
cedry.
Až k moři vysílá šlahouny své,
* a svoje větve až k (Eufratu) 
řece. - -
Proě jen jsi dopustil ohradu 
strhnout, * takže kdo podél 
jde, jej pleniti smí, 
že jej smi ožírati divoký ka
nec, * že jej smi spásati polní 
zvěř?
Zástupů Bože, obrať se k nám,
* pohled sem s nebe, viz a na
vštiv révu!

Prosba o obnoveni.
Et prótege eam, quam plantá
vit déxtera tua, * et súrculum, 
quem roborasti tibi. - - 
Qui eam combussérunt igni et 
condidérunt eam, * péreant 
comminatione vultus tui.
Sit manus tua super virum 
déxterae tuae, * super filium 
hóminis, quem roborásti tibi. 
Jam non recedémus a te ultra; 
* vivos servábis nos, et prae- 
dicábimus nomen tuum. 
Dómine, Deus exercituum,

Zastaň se révy, kterou jsi vsa
dil, * i výhonku, jemuž dals 
zmohutněti! - - 
Ti, kdo ji zřezali, spálili oh
něm, * ať zahynou hrozbou 
tvého obličeje.
Bud ruka tvá nad mužem pra
vice tvé, * nad synem ělově- 
ka, jemuž zmohutnět dals. 
Nikdy už od tebe neustoupí
me, * život nám dej, bychom 
chválili tebe!
Pane, Bože zástupů, nám
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restitue nos, * etserénumprae* vzchopit se dej, * dej své tvá- 
be vultum tuum, ut salvi si- ři se rozjasnit-a spaseni jsme! 
mus.

žalm 81: O zlých soudcích
Myšlenka: Podle způsobu proroků nechává i básník mluviti Boha, který 
pronáší zničující rozsudek nad nespravedlivými soudci.

Předzpév.
Deus assurgit in concilio di- Bůh povstává v božském 
vino, * in médio deórum ju- shromážděni, * uprostřed 
dícium agit. - - svých zástupů koná soud. - -

Žaloba a soud.
„Quoúsque judicábitis inique, „Jak dlouho nesprávně sou- 
* et causae impiórum favébi- díti chcete? * Jak dlouho stra
tis? niti ničemovi?
Deféndite oppréssum et pu- Siroty se zastaňte, ubožáka, *
píllum, * jus rédite húmili et s chuďasem nuzným jednejte 
páuperi. dle práva;
Liberáte oppréssum et egé- bědného ubožáka osvobodte!
num: * de manu impiórum * Vyrvěte ho z násilí bezbož- 
erípite eum.“ - - níků!“ - -

Rozsudek.
Non sápiunt neque intélligunt, 
in ténebris ámbulant: * com- 
movéntur ómnia fundaménta 
terrae.
Ego dixi: „Dii estis, * et fílii 
Altissimi omnes.

Verúmtamen sicut hómines 
moriémini, * et sicut quivis ex 
princípibus cadétis.“ - -

Nevnímají, nechápou, kráčejí 
tmou - * a základy země se 
otřásají.1

Tak jsem si u sebe myslel: 
„Jste bozi, * a všichni jste sy
nové Nejvyššího.
Jak lidé musíte zemříti přece, 
* a klesnouti tak, jak který
koli kníže.“ - -

Dozpěv.
Surge, Deus, júdica terram, * Vzhůru, Bože, soud na zemi 
quóniam tu jure póssides om- konej, * neboť právem vlád
neš gentes. neš národům všem!
P. A. Ant. Excita, Dómine, V roce. Ant. Dej, Bože, aby se 
poténtiam tuam, ut salvos fá- síla tvá probudďa; co nejrych- 
cias nos. leji přispěj nám na pomoc!
1 Celý mravní řád.
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T. P. Ant. Allelúja, allelúja, V doMvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní v Hádu k třetí, str. 47.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

Církev a Euchavis.

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Gloria Patři.
Allelúja vel Laus tibi.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci. 
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rector potens, verax Deus. Svět řídí mocně pravdy Bůh.
Historické pozadí: Ježíš na kflžl umírá. Vojín otvírá kopím jeho bok. 
Ihned vytéká krev a voda (Jan 19, 34). Krev a voda - symboly dvou 
velikých svátostí: křtu a Eucharistie.
Thema: Kristus, druhý Adam, spi spánek smrti. Z jeho boku vychází 
druhá Eva, ,,Matka všech živých", katolická Církev.
Hodina smrti Ježíše Krista: zpíváme dvě písně: o domu Božím (Ž. 83) 
a o Církvi (Ž. 86).
P. A. Ant. Beáti, qui hábi- V roce. Ant. Šťastni, kteří smě- 
tant. jí u tebe bydlet!
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 83: Touha po domě Božím.
Poutní píseň. Náleží k nejrozkošnějšlm ze žaltáře.

Touha po Bohu.
Quam dilécta habitátio tua, 
Dómine exercituum! * deside
rat, languens concupiscit áni
ma mea átria Dómini;
Cor meum et caro mea * ex- 
súltant ad Deum vivum. 
Etiam passer invénit domum, 
* et hirundo nidum sibi, ubi 
ponat pullos suos:
Altária tua, Dómine exercítu-

Jak přemilé je, zástupů Pane, 
tvoje obydlí! * Duše moje po 
síni Páně touhou umírá,

tělo i srdce * zpívati chce Bo
hu živému.
Pro mláďata si hnízdo najdou 
* vrabec i vlaštovka,

oltáře tvé, zástupů Pane, *
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um, * rex meus et Deus me
us! - -
Beáti, qui hábitant in domo 
tua, Dómine, * perpétuo lau
dant te.
Beátus vir, cujus auxílium est 
a te, * cum sacra itinera in 
ánimo habet:
Transeúntes per vallem ári- 
dam, fontem fácient eam, * ac 
benedictionibus véstiet eam 
plúvia prima.
Procédent de robore in robur; 
* Vidébunt Deum deórum in 
Sion.

králi a Bože můj! - -

Šťastni, kdo smějí u tebe by
dlet, * Pane, a stále tě chvá
lit!
Šťasten, kdo má od tebe po
moc, * kdo myslí na svaté 
průvody.
Putují-li údolím vyschlým, 
zdroj z něho učiní, * a déšť 
raný jej přioděje požehnání
mi.
čím dále jdou, zrychlují kro
ky, * Boha bohů uvidí na Si
onu.

Žalm 83b.
Modlitba; útěcha blízkosti Boži.

Dómine exercituum, audi ora
tiónem meam; * áuribus pér- 
cipe, Deus Jacob.
Clipeus noster, áspice, Deus, * 
et réspice fáciem uncti tui. 
Vere, mélior est dies unus in 
átriis tuis * quam álii mille; 
Consistere malo in limine do
mus Dei mei, * quam morári 
in tabernácuÚs peccatórum. 
Nam sol et clipeus est Dómi
nus Deus: * grátiam et glóri
am largítur Dóminus,
Non negat bona eis, * qui ám
bulant in innocéntia.
Dómine exercituum, * beátus 
homo, qui confidit in te.

Zástupů Pane, slyš moji pros
bu, * nastraž ucho, Jakobův 
Božel
Bože, náš štíte, pohled, * po- 
patř na Mesiáše!
Na nádvoří tvém je jeden den 
lepší * než jiných tisíce. : 
Stoupnu si raděj na práh Bo
žího domu, * než bych dlel ve 
stanech hříšníků, 
neboť Pán, Bůh, je sluncem i 
štítem; * milost i slávu Pán 
uštědřuje rád;
nikdy dobra neodpírá * živo
tem bez hany jdoucím. 
Zástupů Pane, * je šťasten, 
kdo na tě se spoléhá!

Žalm 86:; Město Boži - Matka národů.
Myšlenka: Světová vláda Boha - universální, t. j. katolická Církevl 

Předzpěv.
Fundationem suam in mónti- čemu dal základ na hoře sva-
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bus sanctis diligit Dóminus: * té, miluje Pán: * sionské brá- 
portas Sion magis quam óm- ny více než všechna Jakobo- 
nia tabernácula Jacob. va sídla.1

Matka národů.
Gloriósa praedicántur de te, * Mluví se o tobě vznosně, * 
Cívitas Dei! - - hrazené město Božíl
Accensébo Rahab et Babel co- Hlásím, že Rahab2 i Babel jsou 
léntibus me: * ecce, Philistáea mými vyznavači, * Filistea, 
et Tyrus populúšque Aethío- Tyrus, ethiopský národ: ti se 
pum: hi natí sunt illic. zrodili tam.
Et de Sion dicétur: „Virítim A o Sionu se řekne: „V něm 
omnes sunt nati in ea, * et je narozen každý, * a sám 
ipse íirmávit eam Excélsus.“ - Svrchovaný dal mu pevný zá

klad.“ - - 
Dozpěv.

Dóminus scribet in libro po- Pán zapíše do národů knihy: 
pulórum: * „Hi nati sunt il- * „I tito se zrodili tam.“ 
lic.“
Et cantábunt, dum chorům A tančíce zpívati budou: * 
ducent: * „Omnes fontes mei „V tobě jsou všecka má zří- 
sunt in te.“ dla (spásy).“
P. A. Ant. Beáti, qui hábitant V roce. Ant. Šťastni, kdo smě- 
in domo tua, Dómine. jí u tebe bydlet, Panel
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. , luja, aleluja.
Vše ostatní v Hádu k Šesté, str. 52.

AD NONAM - DEVÁTÁ

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutórium. 
Glória Patři.
Allelúja vel Laus tibi.

Král na trůní kříže.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

1 Dřlvějfil Stánky byly: Gilgala, Bethel, Silo. 
'* Rahab značí Egypt.
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Hymnus.
Rerum, Deus, tenax vigor. Bože, světa stálá sílo.
Do šesté hodiny večerní visi mrtvé tělo Ježíšovo na kříži. Zdánlivé nej
hlubší ponížení jest jeho povýšení, jež jasně předpověděl (Jan 12, 32). 
Kříž se mu stal trůnem, s něhož vládne zemi.
Ježíš Kristus je Syn Boží, Syn člověka, Syn Davidův - všechny předpo
vědi se na něm vyplnily.
Na kříži se Boži slitovnost, milosrdenství a vhmost ukázaly nejdojlmavěj- 
ším způsobem. (Antifona.)
Židé ve vyhnanství pláčí nad zdánlivě nesplněnými přísliby. Budouc
nost je tmavá - těžko bude Davidův rod vládnout na věky! Vždyt po
zemský trůn ztratil snad natrvalo 1
My však víme, že se přislíbení plně naplnila na velikém Synu Davida. 
Žalm je holdem boŽ6kému Králi, jemuž se stal trůnem - kříž.

P. A. Ant. Misericórdia et vé- V roce. Ant. Milost a věrnost, 
ritas.
T. P. Ant. Alleluja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 88a: ‚‚Bůh mu dá trůn otce jeho Davida.'* 
Král světa kraluje s kříže.

Předzpěv.
Grátias Dómini in aetérnum 
cantábo; * per omnes genera
tiones annuntiábo tidelitátem 
tuam oře meo.
Dixisti enim: „In aetérnum 
fundáta est grátia,“ * in caelo 
stabilisti íidelitátem tuam.

„Inii foedus cum elécto meo; 
* jurávi David, servo meo:

Usque in aetérnum stabiliam 
semen tuum, * et fundábo in 
omnes generatiónes thronum 
tuum.“ - -

Bože, chci zpívati o lásce tvé 
stále, * rty věrnost tvou hlá
sati chci od rodu k rodu.

Tys pravil kdysi: „Věěné má 
základy milost,“ * - a věrnost 
svou pevně jsi zaklínil v ne
bi...
„Spolek jsem ujednal s vyvo
leným svým, * Davidovi jsem 
přísahal, sluhovi svému: 
Semeno tvé zachovám na věě
né ěasy, * a od rodu do rodu 
upevním tvůj trůn.“ - -

Boží věrnost a spravedlnost.
Caeli mirabília tua célebrant, Divy tvoje, Bože, nebesa chvá- 
Dómine, * et íidelitátem tuam li * a tvoji věrnost shromáž- 
in coetu Sanctárum. dění svatých.
Nam quis in nůbimus aequá- Kdo může se v mracích rov-
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bitur Domino, * símilis erit 
Dómino inter fílios Dei?
Deus est terríbilis in concilio 
Sanctórum, * magnus et tre- 
méndus prae ómnibus circa 
eum.
Dómine, Deus exercituum, 
quis par est tibi? * potens es, 
Dómine, et fidélitas tua cir- 
cúmdat te.
Tu imperas supérbiae maris, 
* tumórem flúctuum ejus tu 
compéscis.
Tu transfixum conculcásti Ra- 
hab, * brácchio poténti tuo 
dispersisti inimícos tuos.
Tui sunt caeli et tua est ter
ra; * orbem terrárum et quod 
eum replet tu fundásti; 
Aquilonem et austrum tu cre
asti; * Thabor et Hermon de 
nómine tuo exsultant.
Tibi brácchium potens est, * 
firma manus tua, déxtera tua 
erécta.
Justítia et jus sunt fundamén- 
tum throni tui; * gratia et fi
délitas praecédunt te.
Beátus pópulus, qui exsultáre 
novit; * ámbulant, Dómine, 
in lúmine vultus tui.
De nómine tuo laetántur sem
per, * et justítia tua extollun
tur.
Nam tu es splendor poténtiae 
eórum, * et tuo favore extól- 
litur cornu nostrum.'
Nam Dómini est clipeus nos
ter, * et Sancti Israel rex nos
ter.

nati Bohu? * Kdo podobný 
Pánu je ze synů Božích?
Bůh je hrozivý v poradě svět
ců, * veliký, strašný nad vše
chny vůkol.

Kdo rovný ti, Pane, zástupů 
Bože? * mocný jsi, Pane, tvá 
věrnost kol tebe.

Ovládnout dovedeš nezkrot- 
nost moře. * Jeho vlny se vzdu
jí. Ty ihned je zkrotíš. 
Proldál jsi Rahab a pošlapal, 
* paží mocnou rozptýlils své 
nepřátele.
Tvá jsou nebesa i země jest 
tvoje; * stvořil jsi svět i to, co 
jej plní.
Ty sever jsi udělal a vytvořil 
jih, * hory Tábor a Hermon ti 
jásají vstříc.
Tvá paže je silná, * ruka pev
ná, pravice napřažená.

O právo, spravedlnost jest o- 
přen tvůj trůn, * před tebou 
kráčejí věrnost a milost.
Zdar národu, jenž ví o vítěz
ném plese, * jenž, Pane, se 
prochází v záři tvé tváře, 
jenž z tvého jména má neu
stálou radost, * jenž sprave
dlností tvou je povznášen.
Ty jsi jejich síla, jež lesku jest 
plná; * roh náš se láskou tvou 
povyšuje.
Neboť náš štít je štítem Bo
žím, * a král náš Svatého Izra- 
elova.
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Žalm 88b.
Veliká Boži přislíbení Davidovi.

Olim locútus es in visióne sanc
tis tuis et dixisti: * „Impósui 
corónam poténti; éxtuli eléc- 
tum de pópulo.

Invéni David, servum meum, 
* óleo sancto meo unxi eum,

Et manus mea sit semper cum 
eo, * et brácchium meum con
firmet eum.
Non decipiet eum inimícus, * 
neque malignus déprimet e- 
um.
Sed contundam coram eo ad- 
versários ejus, * et, qui odé
runt eum, percútiam. 
Fidélitas mea et grátia mea 
cum ipso; * et in nómine meo 
extollétur cornu ejus.
Et exténdam super mare ma
num ejus, * et super flúmina 
déxteram ejus.
Ipsevocábit me: ‚Pater meus 
es tu, * Deus meus et petra 
salútis meae.‘
Atque ego primogénitum con
stituam eum, * celsissimum 
inter reges terrae.
In aetérnum servábo ei grá
tiam meam, * et firmum ma- 
nébit ei foedus meum.
Et aetérnum fáciam semen e- 
jus, * et thronum ejus ut dies 
caeli.
Si dereliquerint fílii ejus le
gem meam, * neque ambulá- 
verint in praecéptis meis,

V zjevení svatým svým jsi ho
vořil kdysi; řekl jsi: * „Na 
hrdinu jsem korunu vložil, to
ho jsem povýšil, jejž zvolil 
jsem z lidu.
Našel jsem Davida, služební
ka svého, * na něj jsem vylil 
svůj přesvatý olej.
Silná má ruka bude s ním stá
le * a moc má paže mu po
skytne také.
Nezdaří se, by ho nepřítel pře
lstil, * ani by jím vládl syn ni
čemnosti.
Rozdrtím před ním nepřátele 
jeho, * ty pobiju, kteří ho ne
návidí.
S ním bude má milost i moje 
věrnost: * roh jeho je pový
šen ve jménu mém.
Dám na moři spočinout ruce 
jeho * a jeho pravici na (Eu
fratu) řece.
Říkat mi bude: ,Můj Otec jsi 
ty, * můj Bůh jsi a skála mé 
spásy.‘
Narozeným prvně ho udělám 
za to * a z panovníků na zemi 
nejvyšším.
Na věčné časy mu zachovám 
svou milost, * moje s nim 
smlouva zůstane pevná.
Dám, by navždy trvalo po
tomstvo jeho, * jeho trůn po
tud, pokud potrvá nebe. 
Sotva jeho synové opustí můj 
zákon, * a nebudou chtíti cho
diti dle práva,
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Si violaverint statuta mea, 
* nec custodierint mandáta 
mea:
Virga púiiiam delictum eó
rum, * et verbéribus culpam 
eórum;
Sed grátiam meam non súb- 
traham ei, * nec fidem meam 
fallam.
Non violábo foedus meum, * 
neque effátum labiorum me- 
órum mutábo.
Semel jurávi per sanctitátem 
meam: * Davidi certe non 
méntiar,
Semen ejus in aetérnum ma- 
nébit * et thronus ejus coram 
me erit ut sol,
Ut luna, quae manet in aetér
num, * testis in caelo fidélis.“

a sotva znesvětí příkazy mnou 
dané * a nebudou dbáti na má 
přikázání,
potrestám metlou nepravosti 
jejich, * ranami kdejaké pro
vinění jejich.
Ale svou lásku mu neodejmu 
- * nesvolím, by zklamala věr
nost má.
V úmyslu nemám znesvětit 
svou smlouvu * a slovo rtů 
svých pozměniti nechci.
Jen jednou jsem přísahal při 
svatosti své: * Davidovi ni
kdy nebudu lháti.
Vždy, na věky potrvá potom
stvo jeho; * trůn jeho jak 
slunce přede mnou, 
jak luna, která na věky trvá, 
* věrný svědek to na nebi.“

Žalm 88c.
Okamžitý smutek.

Tu vero repulisti et abjecisti, 
* gráviter irátus es uncto tuo.

Sprevisti foedus servi tui, * 
profanásti humi corónam e- 
jus.
Diruisti omnes muros ejus, * 
munitiónes ejus excidio tradi
disti.
Diripuérunt eum omnes tran- 
seúntes per viam, * ludibrio 
factus est vicinis suis. 
Extulisti déxteram inimicó
rum ejus; * implevisti gáudio 
omnes hostes ejus.
Retudisti áciem gládii ejus, *

A přec jsi ho zamítl, jim opo
vrhl, * rozhněval ses na svého 
Pomazaného.
Zavrhl jsi smlouvu svou se 
sluhou svým * a v prachu jsi 
znesvětil korunu jeho. 
Pobořiti dal jsi všechny jeho 
hradby * a pevnosti jeho dals 
v ssutiny změnit: 
kdokoli podél jde, okrásti ho 
může. * Je všem svým souse
dům na posměch.
Tys nepřátel pravici vítězství 
dal, * jásotem naplnils protiv
níky všecky.
Dal jsi, aby ochabl meč jeho
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nec sustentasti eum in proélio.

Cessáre fecísti splendorem e- 
jus, * et thronum ejus in ter
ram dejecisti.
Breviásti dies adolescéntiae e- 
jus, * operuisti eum ignomi
nia.

ostrý, * by v boji trvale ne
kladl odpor.
Dals, by pominula velebnost 
jeho, * a jeho trůn jsi do pra
chu svalil.
Krátkými jsi udělal dny jeho 
mládí * a potupou jsi ho za
plavil.

Prosba o milost a obnovu.
Quoúsque, Dómine? abscon
des te semper? * ardébit ut 
ignis indignátio tua? 
Meménto quam brevis sit vita 
mea, * quam cadúcos creáve- 
ris omnes hómines!
Quis est, qui vivat nec videat 
mortem, * qui e manu inferi 
súbtrahat ánimam suam?
Ubi sunt grátiae tuae anti
quae, Dómine, * quas David 
jurásti per fidelitátem tuam? 
Meménto, Dómine, contumé- 
liae servórum tuórum: * por
to in sinu meo omnes inimici
tias géntium,
Quibus insultant adversárii 
tui, Dómine, * quibus insúl- 
tant gréssibus uncti tui.

Jak dlouho hodláš se skrýva
ti, Pane? * Má na věky hněv 
tvůj planouti jak oheň?
Uvaž jen, jak je kratičký můj 
život! * Jak pomíjející jsi u- 
dělal lidstvo!
Kdo může tu žíti, by neuzřel 
smrt? * Kdo může se zachrá
nit z podsvětí moci?
Pane, kde je tvá bývalá mi
lost; * při věrnosti přísahala 
ji Davidovi!
Vzpomeň napotupu svých slu
žebníků! * V klíně svém zlo
bu všech národů nosím,

kterou, Pane, tví nepřátelé 
brojí, * kterou tupí šlépěje 
tvého Pomazaného.

Dozpěv.
Benedíctus Dóminus in aetér
num: * fiat! fiat!
P. A. Ant. Misericórdia et Vé
ritas praecédent fáciem tuam, 
Dómine.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
alleluja.
Vše ostatní v Rádu k deváté, Btr.

Pane, buď na věky oslavován! 
* Staň se! Staň se!
V roce. Ant. Věrnost a milost 
kráčejí před tebou, Panel

V doběvelik. Ant. Aleluja, ale 
luja, aleluja.

56.
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AD VESPERAS - NEŠPORY

Od kolébky ke hrobu.

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Otře náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci. 
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Jednotíc! myšlenka nešpor: „Neuveď nás v pokušení.“ Psa-lmodie nás 
přitom vede od kolébky až ke smrtelnému lůžku.
Z. 198: dává mocné důvody proti hříchu: Bůh tě vidí, zná každou tvou 
myšlenku, stvořil tě!
Ž. 130: uvádí těžké útoky temných mocností proti dítkám Božím.
Ž. 140: má modlitbu o ochranu v pokušeni.
Ž. 141: poslední pokusy zlého nepřítele o získání duše na smrtelném loži. 
Nezapomeňme! Žalmy se máme modlit jménem Církve - za všechny po
koušené a v nebezpečích žijící!

P. A. Ant. Dómine, * probásti V roce. Ant. Bože, * prohlé- 
me, et cognovisti me. dáš mne a dobře mne znášl
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 138a: Bůh je vševědoucí a všudy přítomný.
Myšlenka: Hymnus na Boží vševědoucnost a všudypřítomnost. 
Praktický závěr: Žij tedy tak, aby na tebe Vševědoucí shlížel se zalíbe
ním. Žij „důstojně Boha". Nic před ním neskryješ! Hříchů se všemožně 
varuj, ba „nenáviděti je musíš hlubokou nenávistí" - jak uěí žalm sám.

Vševědoucí Bůh.
Dómine, scrutáris me et no
visti, * tu novisti me, cum sé
deo et cum surgo.
Intélligis cogitatiónes meas e 
longinquo; cum ámbulo et cum 
recúmbo, tu pérspicis, * et ad 
omnes vias meas advértis. 
Cum verbum nondum est su
per linguam meam: * ecce, 
Dómine, jam nosti totum.
A tergo et a fronte complécte-

Prohlédáš mne, Pane, a dob
ře mne znáš, * ty víš, když 
sedím, i když vstávám, 
z dálky už mou myšlenku pro
nikáš. Víš, zda jdu, či uléhám, 
* věnuješ pozornost všechněm 
mým cestám.
Na jazyku mém ještě není slo
vo, * a hle, již celé je, Pane, 
znáš!
Ohrazuješ mne zezadu i zpře-
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ris me, * et poms super me du * a na svoji dlaň mne po- 
manum tuam. kládáš.
Nimis mirábilis est mihi sci- Velice divím se znalosti této * 
éntia haec, * sublimis: non cá- vznešené - a nechápu ji. - - 
pio eam. - -

Všudypřítomný Bůh.
Quo ábeam procul a spiritu 
tuo? * et quo a fácie tua fú- 
giam?
Si ascéndam in caelum, illic 
es; * si apud ínferos me ster
nam, ades.
Si sumam pennas aurórae, * 
si hábitem in término maris:

Etiam illic manus tua ducet 
me, * et tenébit me déxtera 
tua.
Si dicam: „Ténebrae saltem 
opérient me, * et nox instar 
lucis circúmdabit me:“
Ipsae ténebrae non erunt ob
scurae tibi, et nox sicut dies 
lucébit: * caligo est tibi sicut 
lux.
Ant. Dómine, probásti me et 
cognovisti me.
Ant. Mirabília ópera tua, * 
Dómine, et ánima mea cogJiós- 
cit nimis.

Kam jen se mám uchýlit před 
duchem tvým? * a kam se 
mám utéci před tvou tváří?
I když vstoupím na nebe, ty 
jsi tam, * když v podsvětí si 
ustelu, hle, jsi tu.
Jestliže si křídla ěervánků vez
mu, * spoíinu-li u moří nej- 
zazších,
i tam se mne ujme pravice 
tvoje, * i tam mne ruka tvá 
uchopí.
Řeknu-li: „Aspoň temnota 
mne skryje, * a noc jak svět
lo mne obklíčí:“ 
ni temnota není ti dosti tma
vá * a noc je ti jasná jako den 
a tma je ti jako světlo.

Ant. Bože, prohiédáš mne a 
dobře mne znáš.

Ant. Zázraky udělals se mnou, 
* Bože, má duše o tom ví!

Žalm 138b.
Bůh, hluboký znatel srdci.

Tu enim formásti renes meos, Vždyť ty jsi vytvořil ledví mo- 
* texuisti me in útero matris je, * už v matčině lůně jsi u- 
meae. tkal mne.
Laudo te, quod tam mirifice Chválím tě, že jsem tak po- 
factus sum, * quod mirabília divně vznikl, * že jsou tak zá- 
sunt ópera tua. zračná díla tvá.
Et ánimam meam nóvisti per- Dokonale jsi mou duši poznal,
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fécte, * non látuit te substán- 
tia mea.
Quando in occúlto formábar, 
* quando texébar in profún
dis terrae.
Actus meos vidérunt óculi tui, 
et in libro tuo scripti sunt om
nes; * dies sunt definiti, pri- 
úsquam esset vel unus ex eis.

Mihi autem quam árdua sunt 
consilia tua, Deus, * quam in
gens summa eórum I 
Si dinúmerem ea, plura sunt 
quam aréna; * si pervénerim 
ad finem, adhuc sum tecum. -

* podstata má ti nezůstala 
skryta,
když jsem byl tvořen v úkry
tu tajném, * a tkán byl v hlu
binách země.
Skutky mé viděly oči tvoje, 
v života knihy jsou zapsány 
všecky. * Dny byly stanove
ny, když ještě žádný z nich 
nebyl...
Těžce se chápou mi myšlenky 
tvé, Bože, * jak jest veliký je- 
jich souhrn!
čítám je. Jsou četnější než 
mořský písek. * Dojdu-li na 
konec, jsem u tebe ještě. - -

Proto: měj zlo v nenávisti a miluj dobro.
Utinam occidas impium, De
us, * et viri sánguinum recé- 
dant a me!
Nam rebéllant contra te do- 
lóse, * pérfide se éfferunt hos
tes tui.
Nonne, qui odérunt te, Dómi
ne, eos ódio hábeo, * qui in
surgunt in te, sunt mihi táe- 
dio?
Perfécto ódio odi eos; * ini
míci facti sunt mihi. - - 
Scrutáre me, Deus, et cognós- 
ce cor meum; * proba me, et 
cognósce sensa mea,
Et vide, num via prava incé- 
dam, * et deduc me via anti
qua.
Ant. Mirabília ópera tua, Dó
mine, et ánima mea cognóscit 
nimis.
Ant. Ne derelinquas me, * Dó
mine, virtus salútis meae.

Kéž bys, Bože, ničemu poza
bíjel! * Ať ode mne zmizl mu
žové krve!
Neboť se lstivě proti tobě bou
ří, * zrádně se povyšují tvoji 
nepřátelé.
Zda nenávidím těch, již nená
vidí tebe? * Zda nemám k těm 
odpor, kteří ti odporují?

Z celého srdce je nenávidím, * 
mám je za své nepřátele. - - 
Zkoumej mne, Bože, probá
dej mé srdce, * zpytuj mne, 
poznej smýšlení moje 
a viz, zdali jdu stezkou bez
božnosti, * na cestě spásy mne 
provázejí
Ant. Zázraky udělals se mnou, 
Bože, má duše o tom vil

Ant. Neopouštěj mne, * Bože, 
pomocníku mocný!
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Žalm 139: Zloba nepřátel. ‚‚Zažeň, Pane, zlé myšlenky]“
Myšlenka: Modlitba v boji proti pokušením ďábla. Rozvádí prosbu Otče
náše: „neuvoď nás v pokušeni!"

Zlomyslní utrhači.
Eripe me, Dómine, ab hómine Vysvoboď mne, Pane, od člo- 
malo, * a viro violénto custó- věka zlého, * chraň mne před 
di me: mužem násilným.
Ab iis, qui cogitant mala in Od těch, již zlobu zamýšlejí 
corde, * omni die éxcitant li- v srdci * a spory budí den co 
tes, den!
Acuunt linguas suas ut ser- Jak hadi zlé jazyky zaostřují: 
pens: * venénum áspidum sub * pod jejich rety je zmijí jed. 
lábiis eórum. - -

MySlenky se opakuji.
Salva me, Dómine, e mánibus Z rukou ničemy mne, Bože, 
iníqui, * a viro violénto custó- zachraň, * střez mne před mu- 
di me: žem násilným,
Qui cógitant evértere gressus kteří smýšlejí, jak mi podra- 
meos, * supérbi abscóndunt zit nohy: * oka mi kladou 
láqueum mihi, zpyšněli!
Et řunes exténdunt ut rete, Provazy jak sítě rozvinují, * 
* juxta viam tendiculas cóllo- na cestě mi nastražují tenata, 
eant mihi.

Prosba o ochranu.
Dico Domino: Deus meus es Říkám Pánu: Ty jsi můj Bůh. 
tu; * auscúlta, Dómine, vo- * Pane, slyš vzlyk můj hla- 
cem obsecrationis meae. sitýl
Dómine, Deus, potens auxíli- Pane, můj Bože, pomocníku 
um meuml * tegis caput me- mocný, * hlavu mou kryješ 
um die pugnae. - - v boje den. - -
Ne concésseris, Dómine, desi- Pane, nedej, by se splnila ni- 
déria iníqui, * noli implére čemova přání, * zamýšlené 
consilia ejus. zlobě jeho nedej zdar!

Prosba o potrestání ničemů.
Extóllunt caput, qui me cir- Povznášejí hlavu a obkličují 
cúmdant: * malitia labiorum mne! * Ať zavalí je zloba je-
eórum óbruat eos. jich rtů!
Pluat super eos carbónes igní- Ať na ně padne déšť žhavého 
tos; * in fóveam dejiciat eos, uhlí, * ať srazí je do jámy, by 
ne resúrgant. - - už nevstali! - -
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Vir linguae malae non dura- Utrhač trvám na zemi nemá, 
bit in terra; * virum violén- * násilníka stíhá znenadání 
tum repénte cápient mala. bída.

Pomoc Boží.
Novi Dóminum jus réddere 
egéno, * justítiam paupéri- 
bus.
Profécto justi celebrábunt no
men tuum, * recti habitábunt 
in conspéctu tuo.
Ant. Ne derelinquas me, Dó
mine, virtus salútis meae. 
Ant. Dómine, * clamávi ad te, 
exáudi me.

Vím, že se Hospodin zastane 
ubohých, * že zjedná právo 
chudasům.
Opravdu, zbožní jen oslaví tvé 
jméno, * a poctiví budou u te
be bydlet.
Ant. Neopouštěj mne, Bože, 
pomocníku mocný!
Ant. Bože, * vyslechni mne, 
když k tobě volám!

Žalm 140: Prosba o ochranu v pronásledování.
Myšlenka: I tento žalm je prosbou o ochranu před pokušeními. Myslím 
na lstivé útoky ďábla a jeho náhončích.

Předzpěv.
Dómine, clamo ad te: čito suc- Volámktobě, Pane, nápomoc 
cúrre mihi.; * auscúlta vocem mi pospěš! * Slyš hlas můj 
meam, cum ad te clamo. pozorně, když na tebe křičím! 
Dirigátur ad te orátio mea si- Vznes k tobě se prosba má 
cut incénsum, * elátio mánu- jak obětní kouř, * zvednutá 
um meárum ut sacrifícium dlaň má jak večerní obět. - - 
vespertinum. - -

Pane, chraň mne před hříchem.
Pone, Dómine, custódiam ad 
os meum, * excúbias ad ósti- 
um labiórum meórum.
Ne inclináveris cor meum ad 
rem malam, * ad impie pat
randa facinora;
Neque cum viris iniqua agén- 
tibus * vescar unquam lautis 
cibis eórum.
Percútiat me justus: haec pie
tas est; * íncrepet me: óleum 
est cápitis,
Quod non recusabit caput me-

Pane, rač před ústa má po
staviti stráž, * na obranu hlíd
ku před bránu mých rtů! 
Nedej, by se sklánělo ke zlu 
mé srdce, * abych chtěl pá
chati ničemné skutky 
a abych s muži, kteří jednají 
špatně, * nejedl nikdy jich vy
braná jídla.
Bije-li mne pobožný, pak je 
to milost, * a když mne po
kárá, hlavě mé olej, 
který hlava moje neodmítne.
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um, * sed semper orábo sub * Vždy modlit se budu, tížen 
malis eórum. jejich zlobou.

Nepřátelé zničeni; závěrefiná prosba.
Demissi sunt juxta petram U sltály byla spuštěna kníža- 
príncipes eórum, etaudiérunt, ta jejich; slyšela, * jak mírná 
*quamlénia essent verba mea. byla má slova.
Ut cum terram quis sulcat et Jako když půda se orá a vlá- 
findit, * sparsa sunt ossa eó- čí, * jejich kosti jsou rozmě
rům ad fauces infémi. - - tány u chřtánu podsvětí. - - 
Nam ad te, Dómine, Deus, Bože, k tobě se obrací mé 
convertuntur óculi mei; * ad oči, * k tobě se utíkám. Ne
te confúgio: ne perdideris áni- zhub mou duši! 
mam meam.
Custódi me a láqueo quem po- Pomoz mi z oka, které na- 
suérunt mihi, * et a tendícu- vlékli na mne, * a z osidla lidí 
lis agéntium iníqua. nešlechetnýchl
Cadant in rétia sua Ímpii si- Ať do své sítě se bezbožní 
mul, * dum ego salvus evá- chytí, * zatím co já šťastně 
dam. uniknu.
Ant. Dómine, clamávi ad te, Ant. Bože, vyslechni mne,
exáudi me. když k tobě volám!
Ant. Educ de custódia * áni- Ant. Vyved z vazby * mou 
mam meam, Dómine, ad con- duši, bych chválit tě mohl, 
fiténdum nómini tuo. můj Bože!

Žalm 141: Uštván k smrti.
Myšlenka: Modlitba těžce zkoušeného. Vyjadřuje touhu věřícího ro vy
svobození z této vazby těla a hříšnosti, aby mohl „být Kristem“. Žalm 
je krásnou modlitbou umírajících. Sv. František z Assisi se jej modlil 
těsně před smrtí: zpíval o celém jeho životě, který se stravoval touhou 
po Bohu živém. Docela oproštěn od všeho pozemského ležel na zemi 
a čekal na sestru Smrt - slyšel úchvatné melodie Města Božího a zakou
šel předchuť těch věcí, které Bůh připravil těm, „již ho milují láskou 
neproměnnou“.

Stesk.
Voce magna ad Dóminum cla- Hlasitě k Pánu volám, * hla- 
mo, * voce magna Dóminum šitě k Pánu lkám. 
óbsecro.
Effúndo coram eo sollicitúdi- Starost svou vylévám před 
nem meam, * angústiam me- ním, * svou bídu mu ozna- 
am coram ipso pando. muji.
Cum anxiátur in me spiritus Když duch můj ve mně se
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meus, * tu nóvisti viam me
am. -
In via qua incédo, * abscon
dérunt láqueum mihi. 
Respicio ad déxteram et vi
deo, * et non est, qui de me 
curet.
Non est, quo fúgiam, * non 
est, qui prospíciat vitae meae.

Prosba i
Clamo ad te, Dómine; dico: 
Tu es refúgium meum, * por
tio mea in terra vivéntium. 
Atténde ad clamórem meum,
* quia miser factus sum valde. 
Eripe me apersequéntibus me,
* quia me fortiores sunt.
De cárcere educ me, * ut grá
tias agam nómini tuo.
Justi circumdabunt me, * cum 
bene féceris mihi.
Ant. Educ me custodia áni
mam meam, Dómine, ad con- 
fiténdum nómini tuo.
T. P. Ant, Allelúja, allelúja, 
alleluja.

Kapitulum.
2. Cor. 1, 3. Benedíctus Deus, 
et Pater Dómini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiá- 
rum et Deus totíus consolati
onis, qui consolátur nos in om
ni tribulatióne nostra.

souží - * ty dobře stezku mou 
znáš:
na cesté, po niž mám jíti, * 
tajné léčku mi kladou. 
Hledím napravo a vidím, * že 
není, kdo by o mne se staral.

Zmizelo mi útočiště, * není, 
kdo by na mne dbali
utrpení.
Volám na tebe, Pane, dím: 
Tys mé útočiště, * a ve kraji 
živých jsi můj úděl ty.
Dej pozor na můj nářek, * 
jsem bídný převelice!
Těm, již mne honí, mne vyrvi, 
* jsou silnější než já.
Vyved mne ze žaláře, * bych 
tě chváliti mohl.
Ke mně se přidruží zbožní, * 
když mi dobře děláš.
Ant. Vyved z vazby mou du
ši, bych chválit tě mohl, můj 
Božel
V dobívelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

2. ke Kor. 1, 3. Veleben budiž 
Bůh a Otec Pána našeho Je
žíše Krista, Otec milosrden
ství a Bůh veškeré útěchy. On 
nás potěšuje ve všelikém sou
žení našem.

H ym n u s  (od SV. Ůehoře Vel.).
Opěvuje šestý den stvořeni. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. V hym
nu prosíme, aby ho osvobodil od hříchu.

Hóminis supéme Cónditor, Nejvyšší Tvůrce ělověka, 
Qui cuncta solus órdinans, jenž sám vše mocně pořádáš,
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Humum jubes prodúcere 
Reptán tis et ferae genus:

Et magna rerum córpora, 
Dictu jubéntis vivida,
Per témporum certas vices 
Obtemperare sérvulis: 

Repélle, quod cupidinis 
Ciénte vi nos impetit,
Aut móribus se suggerit,
Aut áctibus se intérserit.

Da gaudiorum praémia,
Da gratiárum múnera: 
Dissolve litis vincula: 
Astringe pacis foedera.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.
y. Dirigátur, Dómine, orátio 
mea. IJ. Sicut incénsum in 
conspéctu tuo.

K Magnificat:
Ant. Deposuit Dóminus * po- 
téntes de sede, et exaltávit hú- 
miles.

a hlíně kážeš vydati 
všech druhů plazy, zviřata, 

a převelikým tělesům 
když na Tvé slovo oživla, 
jenž kážeš opět v pravý čas 
sloužiti věrně sluhům tvým, 

znič lstivé útoky, když v nás 
zlé žádosti se zdvíhají, 
když do mravů se vkrádají, 
či do práce nám mísí se.

Dej dojít nám Tvých rado
sti,
dej nám též dary milosti, 
svár ukonči v nás, pouta zlom 
a utuž míru úmluvy.

To dejž nám, Otče laskavý, 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.
y. Vznes se k tobě, Pane, pros
ba má. Iji. Jak obětní kouř.

Ant. Sesadil Bůh * mocné s 
trůnu a povýšil ponížené.

Vše ostatní v Rádu k nešporám, str. 60.

AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

„Zůstaň 8 námi, Pane, - připozdívá se!‘*

y. Jube, domne, benedicere. 
Bened. Noctem quiétam. 
Lectio. Fratres: Sóbrii estóte. 
íj>. Deo grátias.

y . Pane, rač požehnati. 
Požehnání. Pokojnou noc. 
Čtení. Bratři: Budte střízliví, 
lý. Bohu díky.
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y. Adjutorium nostrum. 
Pater noster, (totum secreto). 
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Convérte nos. Iji. E t avérte. 
y . Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

y. Pomoc naše.
Otče náš, (celý potichu). 
Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y . Obrať nás. 1$. A odvrať, 
ý. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Dnešní doplněk je z ncjchmurnějšlch hodinek týdne * je to vážná mod
litba dne, v němž dokonal na kříži Spasitel.
Ž. 76: z nejsmutnčjšlch písni žaltáře: pěvec se ze své malomyslnosti k Bo
hu nepozvedá. Konči, se skutečnostmi vnitřně nevyrovnán.
Ži. 65: pokračuje v témž tónu: vychází z vědomi ubohosti a hříšnosti. 
Těžce zápasí, jsa si vědom milosrdenství Božího, o důvěru a naději. 
Historické pozadí: Hodinka odpovídá duševnímu rozpoloženi učedníků 
Páně večer po Velkém pátku: malomyslnost - naděje?
Úmysl: modlíme se za všechny, kteří dnes mají temno v duši: večer ma
lomyslnosti, večer slabosti, večer života.

P. A. Ant. Voce mea. V roce. Ant. Zavolal jsem.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 76a: Boží cesty.
Myšlenka: Zdá se, že Bůh opustil svůj lid. Pěvec však pohlíží zpět, nA 
divy Boží. Vrací se do bezútěšné skutečnosti - ještě více zesmutnl - a do
chází k mučivé myšlence: Bůh snad přece svůj národ opustil pro jeho 
nevěru.

Předzpěv.
Vox mea ad Deum ascéndit et 
clamo, vox mea ad Deum, ut 
áudiat me; * die angústiae 
meae Dóminum quaero. 
Manus mea per noctem extén- 
ditur indeféssa; * consolatio
nem rénnit ánima mea.
Cum Dei rocórdor, ingemisco; 
* cum recogito, déficit spíri
tus meus.
Tenes vigiles oculos meos; * 
conturbor nec possum loqui.

Perpéndo dies antiquos, * et

K Bohu stoupá mů] hlas a vo
lám; k Bohu můj hlas, by vy
slyšel mne. * Vyhledávám Pá
na v soužení svém.
Bez únavy v noci se vztahuje 
má ruka, * má duše však útě
chu odmítá.
Když na Boha vzpomínám, 
naříkám; * když přemýšlím, 
umdlévá můj duch.
Bdělými udržuješ víčka mých 
očí; * jsem neklidný - nemohu 
mluviti.
utrpení.
Přemýšlím o dnech minulých,
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pristinos annos recordor:

Méditor nocte in corde meo, * 
recogito et scrutatur spíritus 
meus:
„Num in aetérnum repéllet 
Deus, * nec propítius erit ul
tra?
Num in perpétuum deficiet 
gratia ejus, * irrita erit pro
missio in omnes generationes? 
Num oblitus est miseréri De
us? * an irátus occlúsit mise
ricórdiam suam?“ - - 
Et dico: „Hic est dolor meus, 
* quod mutáta est déxtera 
Altíssimi.“

* vzpomínám na doby pra
dávné:
Hořekuji za noci u sebe sám.
* Vzpomínám a duch můj pře
mýšlí:
„Což může Pán zavrhnout na 
věčné časy, * a nikdy již ne
být milostivým?
Jest jeho slitovnost vyčerpá
na navždy, * ta tam jeho věr
nost od rodu k rodu? 
Zapomněl Bůh na svou slitov
nou milost * a uzavřel, roz
hněván, lásku svoji?“ - - 
Říkám si: „To je bolest má: * 
že Nejvyššího pravice se změ
nila.“

Přemýšleni o minulosti.
Memor sum factórum Domi
ni, * útique memor sum anti
quórum mirabilium tuórum. 
Et méditor ómnia ópera tua, 
* et gesta tua perpéndo.

Svou mysl jsem upřel na díla 
tvá, Pane, * a připomínám si 
dávné tvé divy.
Přemítám všechna tvoje díla, 
* o činech tvých uvažuji.

Žalm 76b.
Deus, sancta est via tua: * 
quis deus est magnus ut Deus 
noster?
Tu es Deus, qui mirabília pat
ras, * notam fecísti in pópulis 
poténtiam tuam.
Redemisti brácchio tuo popu
lum tuum, * fílios Jacob et 
Joseph.

Bože, svatá jest cesta tvoje! * 
Kde jest bůh tak veliký jako 
Bůh náš?
Ty jsi to, Bůh, který zázraky 
děláš, * svoji moc jsi národům 
poznati dal.
Tys lid svůj svým ramenem 
vysvobodil, * Jakobovy děti 
a Josefovy.

Přechod Rudým mořem.
Vidérunt te aquae, Deus, vi- Na tebe, Bože, pohlížely vo- 
dérunt te aquae: tremuérunt, dy, patřila na tě uděšená vod- 
* atque commóti sunt fluctus, štva, * a hlubiny se rozvlnily. 
Profudérunt núbila aquas, nu- Mraky vylévaly vody, mraky
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bes emisérunt vocem, * atque 
sagittae tuae volárunt. 
Tonitrus tuus in túrbine so
nuit, collustrárunt fúlguia or
bem: * commota est et tré- 
muit terra.
Per mare facta est via tua, et 
sémita tua per aquas multas, 
* neque apparuérunt vestigia 
tua.
Duxisti ut gregem populum 
tuum, * per manum Moysis et 
Aaron.

daly zazněti hromu, * sem a 
tam létaly tvoje šípy.
Ve větrné smršti zahučel hrom, 
blesky ozařovaly okrsek ze
mě: * země se roztřásla, roz- 
chvěla se.
Mořem vedla tvá cesta, tvá 
stezka se vinula spoustami 
vod, * a šlépěje tvé se neob
jevily.
Lid svůj jsi vodil jako stádo 
* Mojžíšovou rukou a Aaro- 
novou.

žalm 85: Výkřik ve pelkém utrpení.
Myšlenka: Vroucí volání u védoml ubohosti a hříšnosti.

Prosba.
Inclína, Dómine, aurem tu
am, exáudi me, * quia miser 
et pauper sum ego.
Custódi ánimam meam, quia 
devótus sum tibi; * salvum 
fac servum tuum sperántem 
in te.
Deus meus es tu: miserére mei, 
Dómine, * quia assidue ad te 
clamo.
Laetifica ánimam servi tui, * 
quia ad te, Dómine, ánimam 
meam attollo.
Tu enim, Dómine, es bonus et 
clemens, * plenus misericór
diae in omnes, qui invocant te. 
Ausculta, Dómine, oratiónem 
meam, * et atténde ad vocem 
obsecrationis meae.
Die tribulatiónis meae clamo 
ad te, * quia exáudies me. - -

Boží moc
Non est tibi par inter deos,

Naslouchej, Pane, laskavě slyš 
mne, * neboť jsem bědný a 
zubožený!
Zachraň mi život, vždyť po
božný jsem, * sluhovi pomoz, 
jenž v tebe doufá!

Ty jsi můj Bůh, bud milostiv, 
Pane, * já se k tobě modlím 
po celý den!
Duši svého sluhy radost skyt
ni, * svou duši, Pane, pozve
dám k tobě!
Pane, jsi dobrý a odpouštíš 
rád: * jsi milostiv všem, kdo 
tě vzývají.
Slyš, Pane, laskavě modlitbu 
mou * a sleduj úpěnlivý po
vzdech můj!
Volám tě v tísni své, * (vím), 
vyslyšíš rád. - - 
i velikost.
Mezi bohy, Pane, nikdo tobě
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Dómine, * et non est opus Sí
mile óperi tuo:
Omnes gentes, quas fecísti, vé
nient et adorábunt te, Dómi
ne, * et praedicábunt nomen 
tuum.
Quia magnus es tu et facis mi
rabília: * tu solus es Deus. - -

rovný, * není díla, podobného 
dílům tvým.
Všichni kmenové při] dou, kte
ré jsi stvořil, tobě se, Pane, 
pokloní * a oslaví tvé jméno;

nebot jsi veliký a děláš divy, 
* neboť ty sám jen jsi Bůh. - -

Prosba a odměněná důvěra.

Doce me, Dómine, viam tu
am, ut ámbulem in veritáte 
tua; * dirige cor meum, ut ti
meat nomen tuum.
Celebrábo te, Dómine, Deus 
meus, toto corde meo, * et 
praedicábo nomen tuum in 
aetérnum,
Quia misericórdia tua magna 
fuit erga me, * et eripuisti áni
mam meam de profúndis in- 
férni.

Prosba

Cestu ukaž, Pane, bych jí šel 
věrně, * mé srdce řiď, bych 
jméno tvé ctil!

Bože, slavím tě z celého srdce, 
* vždycky chci chváliti jmé
no tvé!

Tvá milost ke mně byla pře
veliká: * zachránil jsi mne 
z prohlubně pekel.

i stesk.
Deus, supérbi insurrexérunt 
contra me, et turba praepo- 
téntium insidiátur vitae meae,
* neque te ponunt ante ócu- 
los suos.
Sed tu, Dómine, Deus miséri
cors es et benignus, * tardus 
ad iram, summe clemens et fi
délis.
Réspice in me et miserére mei
* da robur tuum servo tuo, 
et salvum fac filium ancillae 
tuae.

Bože, vzpurní lidé povstali na 
mne, společnost tyranů uklá
dá mé duši; * tebe si na zřetel 
svůj neberou.

Pane, jsi slitovný, milosrdný, 
* váhavý k hněvu, nejvýš las
kavý, věrný.

Pohlédni na mne, nade mnou 
se smiluj! * Sil svého sluhu, 
spas syna své služky!

Dozpěv.
Signum da mihi favóris tui, ut Dej mi znamení dobroty své, 
videant, qui odérunt me et ať vidí, jsou zahanbeni, kdož 
Confundántur, * quod tu, Dó- mne nenávidí, * že jsi mi, Pa-
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mine, adjúveris me et conso- ne, poskytl pomoc a žes mne 
látus sis me. potěšil.
P. A. Ant. Voce mea ad Dó- T7roce. Ant. Zavolal jsem k Bo- 
minum clamávi: neque obli- hu, zavzlykal k němu: Bůh
viscétur miseréri Deus. nezapomněl na svou slitovnou

milost.
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, V dobévelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vle ostatní v Aádu k doplňku, str. 70.



SOBOTA
Památka nejblahoslavenčjší Panny 

a Rodičky Boží, Marie.

Konec. Sobota je posledním dnem týdne. Připomíná konec života, světa. 
Tato myšlenka prochází všemi hodinkami:
v jitřní: pozorujeme dějiny a život s hlediska posledního dne, rozjímáme 
o božské prozřetelnosti a vzýváme věrného a dobrotivého Boha; 
chválit a první: představuji Boha opět jako spravedlivého Soudce, jenž 
při posledním soudu dobré odmění a zlé potrestá; 
třetí: vzbuzuje touhu po věčném, blaženém domově; 
šestá: odhaluje ukončené tvůrčí dílo v podvečer šestého due; 
devátá: dává nahlédnouti do pekel;
nešpory: ukazují zpět na boje a práce celého minulého týdne; 
doplněk: je večerní modlitba života.
Hlavni myšlenka soboty: konec; pomijejlcnost všeho stvoření.

AD MATUTINUM - JITŘNÍ

Národ Boží a ovečka jeho pastvy.

Invit. Pópulus Dómini, et oves 
páscuae ejus: * Venite, ado
rémus.
Ps. 94. Veníte, exsultémus.

Invit. Lide Boží, ovečky pas
tvy jeho, * Pojďte, klanějme 
sel
Ž. 94. Pojdte, plesejme.

Nejjednotnějšl hodinka týdne. Thema: Božská prozřetelnost v dějinách 
vyvoleného národa. Jasně ukazuje: 1. Boha věrného, 2. Boha shovíva
vého, 3. Boha starostlivého.
Vidíme tři cesty, jimiž Bůh zasahuje do našeho života:
1. Otcovsky se o nás stará - dostává svému slovu - je věrný.
2. Shovívá • přes všechny naše hříchy vede nás k cíli - vyčkává, až se 
člověk polepší - je slitovný, shovívavý.
3. Rád splňuje prosby • vyslyší, proslme-li vytrvale a s důvěrou.
Tyto myšlenky nám předvádí jitřní s nádhernou plastikou. Stále si mu
síme přiznávatl: ano, tak, právě tak je tomu u mne: tento týden • a po 
celý můj život o mne Bůh pečoval (I.); mnohokráte jsem zkřížil jeho 
plány hříchem (II.); když jsem byl v bídě a volal ho, vyslyšel mne, po
mohl, slitoval se (III.). Hle, jek na něm závisíš!
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HymfiUS (ze školy sv. Ambrože).
Summae Parens cleméntiae, 

Mundi regis qui máchinam, 
Uníus et substántiae, 
Trinúsque personis Deus:

Nostros pius cum cánticis 
Fletus benigne súscipe:
Ut corde puro sordium 
Te perfruámur largius.

Lumbos, jecúrque morbidum 
Flammis adúre congruis, 
Accincti ut artus éxcubent, 
Luxu remoto péssimo.

Quicúmque ut horas nóctium 
Nunc concinéndo rúmpimus, 
Ditémur omnes áffatim 
Donis beátae pátriae.

Praesta, Pater piissime, 
Patríque compar Unice,
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne sáeculum. 
Amen.

Nejvyšší Otče vlídnosti, 
jenž řídíš sám stroj vesmíru, 
a v hloubi jedné podstaty 
jsi jeden Bůh v třech Osobách.

Přijmi nás, Dobrý, laskavě, 
hle, v pláči zní Ti chvalozpěv, 
ať ryzím srdcem beze skvrn 
Tě požíváme hojněji.

Bedra a játra vášnivá 
očistným ohněm ožehni 
a údy vstaňte, vemtež zbroj, 
nejhorším chtíčem zhrdněte, 

abychom, tmy ted hodiny 
svým svatým zpěvem zlomi
vše,
bohatě byli nadáni 
kdys dary blahé otčiny.

To dejž nám, Otěe laskavý 
i Ty, jenž Otci roveň jsi, 
jenž s Duchem Utěšitelem 
vládneš od věků na věky. 
Amen.

IN I. NOCTUENO - 1. NOCNl HLÍDKA

P. A. Ant. Memor fuit in sáe
culum * testaménti sui Dómi
nus Deus noster.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, 
allelúja.

V roce. Ant. Smlouvy své * je 
Pán, Bůh náš, pamětliv ode
dávna.
V dobí velik. Ant. Aleluja, * 
aleluja, aleluja.

Žalm 104a: Bůh v dějinách Izraelského národa.
Bůh, starostlivý, dobrý pastýř.
Myšlenka: Židovský národ je předobrazem křesťanů. Právě tak jako 
o něho, ba vlče, 9tará se Bůh o nás.

Předzpěv.
Celebráte Dóminum, acclamá- Slavte Pána! Jeho vzývejte 
te nómini ejus, * nota fácite jméno! * Jeho díla národům 
inter gentes ópera ejus. oznamujte!
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Cantáte ei, psállite ei, * enar- 
ráte ómnia mirabília ejus.

Gloriamini de nómine sancto 
ejus; * laetétur cor quaerén- 
tium Dóminum.
Consideráte Dóminum et po- 
téntiam ejus, * quaerite fá
ciem ejus semper.
Mementóte mirabília ejus, 
quae fecit, * prodigia ejus, et 
judicia oris ejus,
Semen Abraham, servi ejus, * 
fílii Jacob, elécti ejus!

Dejte se do zpěvu, dejte se do 
hry * a o jeho divech všech 
vypravujte!
Honoste se jeho přesvatým 
jménem! * Ti at se radují, kdo 
hledají Boha!
Po Bohu pátrejte, po jeho mo
ci * a jeho obličej hledejte 
vždycky!
Na divy, jež udělal, pomýš
lejte, * na jeho znamení, sou
dy úst jeho,
sluhové jeho, Abrahama símě, 
* synové Jakoba, jež vyvolil sil

Přislíbeni patriarchům (křest).
Ipse Dóminus est Deus nos
ter; * in univérsa terra valent 
judicia ejus. - - 
Memor est in aetérnum foéde- 
ris sui, * promissi quod dispo
suit in mille generationes, 
Foéderis quod iniit cum Ábra
ham, * et juris jurándi quod 
dedit Isaac,
Quod státuit pro Jacob fir
mum decrétum, * pro Israel 
foedus aetérnum,
Dicens: Tibi dabo terram Cha- 
naan * in sortem hereditáriam 
vestram. - -
Cum essent número pauci, * 
exigui et peregrini in terra 
illa, - -
Et migrárent de gente in gen
tem, * et de regno hoc ad pó- 
pulum illum,
Némini permisit opprimere 
eos, * et propter eos corripuit 
reges:
„Nolite tángcre unctos meos,

Hospodin je to, jenž je naším 
Bohem, * soudy jeho platí na 
celé zemi. - -
Na věky pamatuje na svou 
smlouvu * i na slova, jež vzká
zal tisícům rodů; 
i na spolek, jejž ujednal s Ab
rahamem, * na přísahu, kte
rou dal Izákovi, 
již zákonem učinil Jakobovi, 
* Izraelovi na věky smlouvou,

když prohlásil: Tobě kanaan- 
skou zemi chci dát, * jak po
díl z vašeho dědictví. - - 
Když ještě málo jich na počet 
bylo, * ne mnoho - k tomu ci
zinci v zemi - - 
pak, když se toulali od lidu 
k lidu, * od říše jedné zas k ji
nému kmeni,
nesvolil, by někdo je tísniti 
směl, * po každé pokáral krá
le jim k vůli:
„Nesahejte na moje pomaza-
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* nec prophétis meis intuléri- 
tis malum.“
Ant. Memor fuit in sáeculum 
testaménti sui Dóminus, Deus 
noster.
Ant. Auxit Dóminus * popu
lum suum: et firmavit eum su
per inimícos ejus.

né, * chraňte se ublížiti pro
rokům mým!“
Ant. Smlouvy své je Pán, Bůh 
náš, pamětliv odedávna.

Ant. Množil Bůh * lid svůj; 
dal větší mu sílu než nepřá
telům.

žalm. 104b.
Josef v Egypté (křesťan v nouzi).

Et Vocávit famem super ter
ram; * et omne subsidium pa
nis subtráxit.
Miserat ante eos virum; * in 
servitútem venúndatus erat 
Joseph. - -
Strinxerant vinculis pedes e- 
jus, * ferro ligátum erat col
lum ejus,
Donec impléta est praedictio 
ejus, * verbum Dómini com- 
probávit eum.
Misit rex et solvit eum, * prin
ceps populórum, et liberávit 
eum.
Constituit eum dóminum su
per domum suam, * et princi
pem super omnem possessio
nem suam,
Ut erudiret proceres ejus pro 
beneplácito suo * et senes ejus 
sapiéntiam docéret. - -

Zavolal na hlad, aby sestou
pil na zem, * všelikou možnost 
obživy odňal.
Dřív jednoho muže před nimi 
poslal, * Josefa, jenž prodán 
byl za otroka - - 
v řetěz byly sevřeny nohy je
ho * a do pout ze železa šíje 
jeho.
Nakonec se splnilo slovo jeho, 
* když Hospodinův příkaz ho 
potvrdil.
I poslal král, dal ho osvobo
diti, * dal národů vládce mu 
svobodu.
Pánem svého domu ho usta
novil, * správcem veškerého 
majetku svého,

by podle své libosti knížata 
učil, * o moudrosti starším vy
kládal.

Izraelité v Egypté (pronásledovaná Církev).
Tum Israěl intrávit in Aegýp- Tehdy přišel Izrael do Egyp
tům, * et Jacob hospes fuit in ta, * Jakob se hostem stal 
terra Chám. v Chámově kraji.
E t multiplicávit pópulum su- Nadmíru pak lid svůj rozmno- 
um valde, * et fecit eum fořti- žoval, * dal větší mu sílu než 
órem inimícis ejus. - - nepřátelům. - -
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Convértit cor eórum, ut ódio 
habérent pópulum ejus * et 
dolóse agerent in servos ejus: 
Tum misit Móysen, servum 
suum, * Aaron, quem elége- 
rat.
Patravérunt inter eos signa 
ejus, * et prodigia in terra 
Cham.
Ant. Auxit Dóminus pópulum 
suum: et firmávit eum super 
inimícos ejus.
Ant. Edúxit Deus * pópulum 
suum in exsultatióne, et eléc
tos suos in laetitia.

Srdce jim zvrátil. Zhrdli jeho 
lidem * a jednali lstivě se slu
hy jeho.
Potom poslal Mojžíše, sluhu 
svého, * Aarona, svého vyvo
leného;
konali v Egyptě zázračné či
ny, * podivná znamení v Chá
mově zemi.
Ant. Množil Bůh lid svůj; dal 
větší mu sílu než nepřátelům.

Ant. Vyvedl Bůh * lid svůj 
s jásotem, s radostí ty, které 
si vyvolil.

Žalm 104c.
Rány (Boží mlýny).

Misit ténebras et facta est ca
ligo, * sed restitérunt verbis 
ejus.
Convértit aquas eórum in sán
guinem, * et occidit pisces eó
rum.
Scátuit terra eórum ranis, * 
usque in penetralia regum ip
sórum.
Dixit, et venit agmen muscá- 
rum, * cúlices in omnes fines 
eórum.
Dedit eis pro plúvia grandi
nem, * ignem flammántem per 
terram eórum.
Et percússit vites eórum et fi
cus eórum, * et confrégit ár- 
bores in finibus eórum.
Dixit, et venérunt locústae, * 
et bruchi sine numero;

Et devoravérunt omnem her-

Temnoty vyslal. Noe nastala 
ihned, * nijak však nedbali na 
slova jeho.
Prameny vod jejich proměnil 
na krev, * tím způsobil, že jim 
zlekaly ryby.
Žabami se hemžila země je
jich, * vedraly se i do králov
ských komnat.
Dal rozkaz - roje much se do
stavily * a komáři do všech 
území jejich.
Proměnil déšť jejich v krupo
bití, * v ohnivé plameny po 
krajině.
Rozbil jejich révu i fíkový 
kmen, * na jejich území roz- 
třískal stromy.
Dal rozkaz - kobylky se do
stavily, * sarančata, jimž ne
bylo počtu.
Zeleň jejich krajů zpožíraly
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bam in terra eórum, * et de- všecku * a plodiny všecky na
voravérunt fructus agri eó- poli zhltly.
rum.
Et percussit omnes primogé- Vše v zemi zbil, co se zrodilo 
nitos in terra eórum, * primí- prvně: * každý plod první je- 
tias omnis róboris eórum. jich mužné síly.

Izraelité v poušti (Boží prozřetelnost).
Et edúxit eos cum argénto et 
auro, * nec fuit in tribubus 
eórum infirmus.
Laetáti sunt Aegyptii de pro
fectione eórum, * quia timor 
eórum ceciderat super illos. - - 
Expandit nubem in tegumén- 
tum, * et ignem, ut lucéret per 
noctem.
Petiérunt, et addúxit coturni
ces, * et pane caeli saturavit 
eos.
Scidit petram, et manavit a- 
qua, * cucúrrit in desérto ut 
flumen.
Nam memor fuit verbi sancti 
sui, * quod déderat Abrahae, 
servo suo.

Umožnil vyjít jim se zlatem, 
stříbrem, * nikdo nevrávoral 
z čeledi jejich.
Egypt se radoval, když od
cházeli, * protože hrůza z nich 
dolehla na něj. - - 
Aby je zaclonil ‚rozestřel mra ě- 
no, * sesílal oheň, aby ozářil 
noc.
Žádali mlsně. Křepelky jim 
poslal * a nebeským chlebem 
je nasycoval.
Otevřel skálu a vytryskla vo
da * a jako řeka se valila stepí.

Své posvátné slovo měl na pa
měti, * jež dal svému sluhovi 
Abrahamovi.

V Zaslíbené zemi (milost a sláva).
Et edúxit pópulum cum gáu- 
dio, * cum exultatióne eléctos 
suos.
E t dedit eis terras natiónum,
* et opibus populórum potiti 
sunt,
Ut custodiant praecépta ejus,
* et leges ejus obsérvent. 
Ant. Edúxit Deus pópulum 
suum in exsultatióne, et eléc
tos suos in laetitia.

Umožnil, by odešel rád jeho 
lid, * s jásotem ti, které vy
volil sobě.
Darem jim věnoval pohanské 
kraje, * a majetku národů se 
zmocnili,
aby to, co nařídil, zachovávali 
* a aby dbali na příkazy jeho. 
Ant. Vyvedl Bůh lid svůj s já
sotem, s radostí ty, které si 
vyvolil.

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
y. Memor fuit Dóminus verbi f .  Měl Pán své posvátné slo-
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sancti sui. ty. Quod locútus est vo na paměti, ty. Ke svému 
ad Abraham, púerum suum, sluhovi Abrahamovi.
O svátcích s devíti čteními v době velikonoční:
Ani. Alleluja, allelúja allelúja. Ant. Aleluja, aleluja, aleluja, 
y. Deus regenerávit nos in f .  Bůh nás obnovil k novému 
spem vivam, allelúja. ty. Per životu, aleluja, ty. Zmrtvých- 
resurrectiónem Jesu Christi ex vstáním Ježíše Krista, ale- 
mórtuis, allelúja. luja.
Vše ostatní v fiádu k jitřní, str. 21.

IN II . NOCTURNO - II. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Salvávit eos Dómi- V roce. Ant. Pomáhal jim Bůh 
nus * propter nomen suum. * pro své jméno.
T. P. Ant. Allelúja, * allelúja, V době velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 105a: Nevděk Izraele vůči Bohu.
Bůh - hledající a odpouštějící dobrý Pastýř.
Myšlenka: Kající píseň. Ve stále opakovaných nevěrnostech židovského 
národa litujeme svých vlastních častých nevěrností. Vroucně, s doko
nalou lítostí, se modleme větu, jež je thematem žalmu: „Chybili jsme, 
zhřešili, konali zlo s našimi otci."

Předzpěv.
Oslavujte Pána, neboř jest 
dobrý, * a na věky potrvá lás
ka jeho.
Kdo vylíčí díla všemoci Boží, 
* jeho veškerou slávu kdo o- 
známí?
Zdar budiž těm, již na právo 
dbají, * již všechen čas konají 
spravedlnost!
Pamatuj na mne, z lásky k své
mu lidu, * Bože, navštiv mne 
svou pomocí!
Dej, bych se radoval z vyvo
lených štěstí, jásal nad jáso
tem lidu tvého, * abych byl 
oslaven s dědictvím tvým! - -

Celebráte Dóminum, quia bo
nus est, * quia in aetérnum 
misericórdia ejus.
Quis eloquétur ópera potén- 
tiae Dómini, * enarrábit om
nes laudes ejus?
Beáti, qui obsérvant praecép- 
ta, * fáciunt, quod justum est, 
omni témpore.
Meménto mei, Dómine, pro 
benevoléntia in populum tu
um; * visita me auxilio tuo, 
Ut delécter felicitáte electo
rum tuórum, ut gáudeam de 
gáudio pópuli tui, * ut glórier 
cum hereditáte tua. - -
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Peccavimus, sicut patres nos- Zhřešili jsme jako otcové na- 
tri, * iniquitátem fécimus, ím- ši, * konali nepravost, jednali 
pie égimus. špatně.

Při východu z Egypta.
Patres nostri in Aegýpto * 
non consideravérunt mirabí
lia tua,
Non fuérunt memores multi- 
túdinis gratiárum tuárum, * 
sed rebellárunt contra Altissi
mum ad Mare Rubrum.
Sed salvávit eos propter no
men suum, * u t manifestáret 
poténtiam suam.
E t incrépuit Mare Rubrum et 
exsiccátum est, * et duxit eos 
per fluctus velut per desértum. 
E t salvávit eos de manu osó- 
ris, * et liberávit eos de manu 
inimíci.
E t aquae operuérunt adver- 
sários eórum: * ne unus qui
dem ex eis remánsit.
E t credidérunt verbis ejus, * 
et cantavérunt laudes ejus. - -

Otcové naši v egyptské zemi 
* tvé zázraky chápati nedo
vedli,
na milost tvou velikou nemys
leli, * Nejvyššímu se vzepřeli 
již u Rudého moře,

ačkoliv jim pomáhal pro své 
jméno, * aby ukázal svoji moc:

Zahrozil Rudému moři - a vy
schlo. * Jak stepí vedl je vlna
mi.
Muži je vyrval, jenž je nená
viděl, * z nepřítele ruky je vy
prostil.
Protivníky jejich zakryla vo
da', * a ani jediný nezůstal 
z nich.
Jen tak uvěřili slovu jeho, * 
chválu mu hlasitě prozpěvo
vali. - -

V poufiti: a) egyptské hrnce masa.
Čito obliti sunt ópera ejus: * 
non sunt confísi consilio ejus.

E t indulsérunt concupiscén- 
tiae in desérto, * et tentavé- 
runt Deum in solitúdine.
E t concéssit eis petitionem eó
rum, * sed tabem immisit eis.

Brzy zapomněli na jeho činy, 
* nechtěli se spolehnout na 
jeho radu.
Hnali se na stepi za svojí 
choutkou, * na místech pus
tých pokoušeli Boha.
Dopřál jim, po čem tak tou
žebně prahli, * ale též hnus 
poslal na jejich duše.

b) neposlušnost Mojžíšovi.
Et invidérunt Móysi in cast- V táboře žárlili na Mojžíše, * 
ris, * Aaron, sancto Domini. na svatého Páně, Aarona. 
Apérta est terra et degluttivit Roztrhla se země a Dathana
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Dathan, * et opéruit catérvam 
Abíron.
E t exársit ignis in catérva eó
rum: * flamma combússit ini
quos.
Ant. Salvávit eos Dóminus 
propter nomen suum.
Ant. Obliti sunt Deum, * qui 
salvávit eos.

zhltla, * pohřbila tlupu Abhi- 
ramovu.
Hned se v jejich skupině roz
hořel oheň, * a plamen pohltil 
ničemné muže.
Ant. Pomáhal jim Bůh pro své 
jméno.
Ant. Zapomněli na Boha, * za
chránce svého.

Žalm 105b.
c) zlaté tele.

Fecérunt vitulum in Horeb, * 
et adoravérunt idólum ex au
ro fusum.
E t commutavérunt glóriam 
suam * cum effigie tauri co- 
medéntis faenum.
Obliti šunt Dei, qui salvávit 
eos, * qui fecit porténta in 
Aegýpto,
Mirabília in terra Chám, * stu- 
pénda ad Mare Rubrum.

Et cogitábat dispérdere eos, * 
nisi Moyses, eléctus ejus,

Intercessisset apud eum, * ut 
avérteret iram ejus, ne dispér- 
deret eos. - -

Tele však si ulili na Horebu,
* a skláněli se před bůžkem 
ze zlata ulitým.
Zaměnili slavného (Boha) své
ho * za sochu býka, jenž po
žírá trávu.
Zapomněli na Boha, na za
chránce, * který dělal v Egyp
tě veliké věci,
věci divu hodné v Chámově 
zemi, * u Rudého moře úžas
né skutky.
Myslel už na to, že rozptýlí je,
* kdyby nebyl Mojžíš, zvole
ný jeho,
před ním se do trhliny nepo
stavil * a hněv jeho ničivý ne
zadržel, - aby je nerozptýlil.

d) vyzvědači.
Et sprevérunt terram deside
rabilem; * non credidérunt 
verbo ejus.
Et murmuravérunt in taber- 
náculis suis, * non oboedié- 
runt Dómino.
Et erécta manu juravit eis * 
se prostratúrum eos in de
sérto,

Zavrhli zemi, jež tak byla 
skvostná, * a jeho slovu ne
uvěřili.
Nýbrž zas reptali pod svými 
stany, * zas nic o Pána se ne
starali.
K přísaze proto pozdvihl svou 
ruku, * že je docela na stepi 
zahubí,
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Et dispersúrum semen eórum že mezi kmeny rozmetá jich 
inter natiónes, * et dissipatú- símě * a že je rozpráší do růz
ním eos per terras. - - ných krajů. - -

modloslužba.
E t adhaesérunt Beélphegor, * 
et comedérunt sacrificia deo
rum mortuórum.
E t provocavérunt eum faci
noribus suis, * et irruit in eos 
plaga.
Sed surréxit Phínees et judi- 
cávit, * et plaga cessávit.

E t imputátum est ei in méri- 
tum * in omnes generatiónes 
usque in aetérnum. - -

Baal Peorovi se zasvětili * a 
jedli z obětí na počest bůžků.

Tak skutky svými ho vydraž- 
dbvali, * až do nich trhlinou 
soužení vniklo.
I povstal Pinchas a přikročil 
k soudu. * Soužení tomu byl 
udělán konec.
To se mu k zásluze připočet
lo * od rodu do rodu na věčné 
časy.- -

f)u  Vod Rozepře.
Et irritavérunt eum ad Aquas Zas u vod Meriba ho rozhně- 
Meríba, * et male evénit Móy- váli, * zle se měl pro ně Moj- 
si propter eos, žíš,
Quia exacerbavérunt spíritum neboť se vzepřeli jeho duchu 
ejus, * et inconsúlte locútus * a rty jejich mluvily bez roz- 
est lábiis suis. váhy.
Ant. Obliti sunt Deum, qui Ant. Zapomněli na Boha, za- 
salvávit eos. chránce svého.
Ant. Cum tribularéntur, * vi- Ant. Vzhlédl Bůh na jejich 
dit Dóminus: et audívit ora- soužení, * jakmile zaslechl je- 
tiónem eórum. jich vzdychání.

Žalm 105c.
Ve Svaté zemi.

Non disperdidérunt gentes, * 
quas Dóminus jússerat eos.

E t commiscuérunt se génti- 
bus, * et didicérunt ópera eó
rum;
E t coluérunt sculptilia eórum, 
* quae láqueus facta sunt eis.

Také oněch národů nezničili, 
* o kterých Bůh jim to přiká
zal.
Naopak: s pohany se pomí
chali * a naučili se jednání je
jich:
i jejich bůžkům se do služby 
dali, * a tito se stali osidlem 
pro ně.
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Et immolavérunt fílios suos * 
et filias suas daemoniis.

Et effudérunt sánguinem in- 
nocéntem: sánguinem filió
rum filiárumque suárum, * 
quos immolavérunt sculptili
bus Chánaan.
Et terra pollúta est sánguine, 
et contamináti sunt opéribus 
suis, * et formicáti sunt faci
noribus suis. - - 
Et exársit furor Dómini in po
pulum suum, * et abominátus 
est hereditátem suam.
Et trádidit eos in manus gén
tium, * et domináti sunt in 
eos, qui oderant eos. - - 
E t tribulavérunt eos inimíci 
eórum, * et oppréssi sunt sub 
manu eórum.
Saepenúmero liberávit eos; ip
si autem exacerbavérunt eum 
consiliis suis, * et prostráti 
sunt ob iniquitátes suas.
Sed respéxit tribulatiónem eó
rum, * cum audísset oratió
nem eórum.
Et recordátus est in grátiam 
eórum foéderis sui, * et paení
tuit eum propter multam mi
sericórdiam suam.
Et misericórdiam conciliávit 
eis * apud omnes qui captívos 
duxerant eos. - -

Ba, svoje syny zabíjeli v obéť
* a nakonec duchům zlým 
svoje dcery.
Tak nevinnou krev jejich pro
lévali, nevinnou krev svých 
synů i dcer, * které zabíjeli 
kanaanským bůžkům,

že spoustami krve byl potřís- 
nén kraj. Tímto svým jedná
ním se poskvrnili, * a svými 
skutky zprznili věrnost. - - 
Zas zahořel hněv Páně na jeho 
lid, * zas se mu zhnusilo dě
dictví jeho.
Pohanů moci je na pospas vy
dal, * ti vládli jim, kteří je ne
náviděli. - -
Utiskovali je nepřátelé jejich,
* a pod moc jejich se museli 
sklonit.
Mnohokráte je sice vysvobo
dil, ale oni trvali na svém vzdo
ru. * Zhlazeni byli pro své ne
pravosti.
Než - na jejich soužení vzhlédl 
opět, * jakmile zaslechl mod
litbu jejich.
Opět si vzpomněl na smlouvu 
svou s nimi, * slitoval se nad 
nimi milosti pln.

Dopřál, že došli smilování za
se * všech, kteří je odvedli do
zajeti.

Dozpfev.
Salvos nos fac, Dómine Deus Bože náš, Pane, poskytni nám 
noster, * et cóngrega nos de pomoc, * a z pohanských ná- 
natiónibus, rodů nás shromáždi,
Ut celebrémus nomen šanc- abychom mohli chváliti svaté
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tum tuum, * et gloriémur de 
laude tua.
Benedíctus Dóminus, Deus 
Israěl, a sáeculo in sáeculum: 
* et omnis pópulus dicat: a- 
menl
Ant. Cum tribularéntur, vidit 
Dóminus: et audívit oratió
nem eórum.

tvé jméno, * abychom se smě
li chlubiti tvou slávou!
Bud oslaven, Pane, Izraelův 
Bože, od věčných časů do věč
ných časů! * A veškeren lid ať 
provolá: Staň se!
Ant. Vzhlédl Bůh na jejich 
soužení, jakmile zaslechl je
jich vzlykání.

O svátcích s devíti čteními mimo dobu velikonoční:
f .  Salvos nos fac, Dómine, f .  Poskytni nám pomoc, Pa- 
Deus noster. íj>. Ut confiteá- ne, Bože náš. lý. Abychom 
mur nómini sancto tuo. mohli chváliti svaté tvé jméno.
O svátcích s devíti čteními v dobé velikonoční:
Ant. Allelúja,allelúja,allelúja. Ant. Aleluja, aleluja, aleluja, 
y. Deus suscitávit Christum y. Bůh vzkřísil Krista z mrt- 
a mórtuis, allelúja. Iji.Ut fides vých, aleluja. íji. Abychom 
nostra et spes esset in Deo, v něho věřili a doufali, aleluja, 
allelúja.
Vše ostatní v Rádu k jitřní, str. 22.

IN III. NOCTURNO - III. NOČNÍ HLÍDKA

P. A. Ant. Clamavérunt ad V roce. Ant. Volali k Bohu, * 
Dóminum: * et de necessitá- aby je vysvobodil z bídy je- 
tibus eórum liberávit eos. jich.
T. P. Ani. Allelúja, * allelúja, V dobé vélik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 106a: Bůh, zachránce ze všech béd.
Myšlenka: Žalm má pét části. Čtyři v podobných obrazech ukazuji, jak 
Bůh přichází v nouzi na pomoc. Pátý obraz ukazuje, jak se Bůh chová 
k dobru a zlu.
Podobenství můžeme vztahovati stejně dobře na celé lidstvo (první 
hřích - vykoupeni) jako na jednotlivce.

Diky za vykoupení.
Celebráte Dóminum, quóni- Oslavujte Pána, neboť jest 
am bonus, * quóniam in ae- dobrý, * neboť jeho milost po- 
témum misericórdia ejus. trvá věčně!
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Sic dicant qui redémpti sunt 
a Dómino, * quos redémit de 
manu inimíci,
Quosque congregávit ex ter
ris, ex Oriénte et occásu, * ex 
aquilone et austro. - -

Putování pouští (pout i
Erravérunt in desérto, in soli
tudine, * viam ad civitátem 
habitabilem non invenérunt. 
Esuriébant et sitiébant, * vi
ta eórum deficiébat in ipsis.

E t clamavérunt ad Dóminum 
in angústiis suis; * a tribula
tionibus eórum eripuit eos.
E t duxit eos via recta, * ut 
venirent in civitátem habitá- 
bilem.
Grátias agant Dómino pro mi
sericórdia ejus, * et pro mira
bilibus ejus erga fílios hómi
num,
Quia satiávit ánimam faméli- 
cam, * et ánimam esuriéntem 
implévit bonis. - -

Vézenl (exil života;
Sedérunt in ténebris et in ob- 
scúro, * ligáti miséria et ferro.

Nam rebelláverant contra elo
quia Dei, * et despéxerant 
consilium Altíssimi.
Et humiliávit aerúmnis cor 
eórum, * vacillárunt nec fuit, 
qui subveniret.
E t clamavérunt ad Dóminum 
in angústiis suis, * a tribula- 
tiónibus eórum liberávit eos. 
Et edúxit eos e ténebris et ex

Ať tak mluví Pánem vykou
pení, * které z ruky nepřátel 
vysvobodil
a z krajin shromáždil: od vý
chodu, od západu, * od seve
ru, od jihu! - -

Sivota - Kristus - Cesta).
Na pusté stepi se potulovali,
* k městu, v némž bydlet lze, 
nenašli cestu.
Trpěli hlad a umírali žízní, * 
v nitru jejich srdce jim umdlé
valo.
I volali k Hospodinu v úzko
sti své, * vysvobodil je z je
jich bídy,
zavedl je na cestu správnou,
* by došli města, v němž by 
dalo se bydlet.
Ať vzdávají chválu Boží lás
ce, * divným Božím činům na 
prospěch lidí;

za to, že ukojil žíznivou duši,
* a duši hladovou naplnil dob- 
ryl - -

Kristus - Vykupitel).
Seděli v hlubokých temno
tách, * spoutáni byli železem, 
strastí.
Protože se protivili rozkazům 
Božím, * pohrdli úmysly Nej
vyššího.
Srdce jejich zkrušil útrapami,
* zaklopýtli, a nikdo jim ne
pomohl.
I volali k Bohu v úzkosti své,
* a vysvobodil je z bídy jejich.

Z přehlubokých temnot je vy-
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obscúro, * et vincula eórum 
disrúpit.
Grátias agant Domino pro mi
sericórdia ejus, * et pro mira
bilibus ejus erga fílios hómi
num,
Quod confrégit portas áereas 
* et vectes férreos contrívit.

Ant. Clamavérunt ad Dómi
num: et de necessitátibus eó
rum liberávit eos.
Ant. Ipsi vidérunt * ópera 
Dei, et mirabília ejus.

vedl ven, * mimoto zpřetrhal 
okovy jejich.
Ať vzdávají chválu Boží lás
ce, * divným Božím činům na 
prospěch lidí,

za to, že rozlámal ze spěže 
brány, * a železné závory že 
roztřískall
Ant. Volali k Bohu, a vysvo
bodil je z jejich bídy.

Ant. Viděli * díla Boží a po
divné činy jeho.

Žalm 106b.
Těžká nemoc (těžký hřích; Kristus - Spasitel).

Aegrotábant propter iniqui
tátem suam, * et propter de
licta sua affligebántur; 
Omnem escam abominabátur 
ánima eórum, * et appropin- 
quavérunt ad portas mortis. 
Et clamavérunt ad Dóminum 
in angustiis suis, * a tribula- 
tiónibus eórum liberávit eos. 
Misit verbum suum, ut saná- 
ret eos, * et ex intéritu eripe
ret eos.
Grátias agant Dómino pro mi
sericórdia ejus, * et pro mira
bilibus ejus erga fílios hómi
num.
E t sacrificent sacrificia laudis 
* et enárrent ópera ejus cum 
exsultatióne. - -

Souženi byli za hříšné své či
ny: * za svoje viny se museli 
káti.
Jich duším se každý zošklivil 
pokrm, * skoro se přiblížili ke 
branám smrti.
I volali k Bohu v úzkosti své,
* a vysvobodil je z jejich bí
dy-
Poslal své slovo, by uzdravil 
je, * a vysvobodil je ze zá
huby.
Ať vzdávají chválu Boží lás
ce, * divným Božím činům na 
prospěch lidí,

ať mají porážku na oběť díků,
* s radostí hovoří o jeho dí
lech 1 - -

Na moři (bouře na moři - Kristus nespi!).
Qui descénderant návibus in V lodích se plavili širými mo- 
mare, * mercatúram factúriin ři, * šli za svým obchodem na 
aquis magnis, velikých vodách.
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Hi vidérunt ópera Domini, * 
et mirabília ejus in pélago. 
Dixit, et concitávit ventum 
procellosum, * qui in altum 
éxtulit undas ejus. 
Ascendébant usque ad caelos, 
descendébant usque ad ima; 
* ánima eórum tabescébat in 
malis.
Titubábant et nutábant ut éb- 
rii; * et absorpta est omnis 
peritia eórum.
Et clamavérunt ad Dóminum 
in angustiis suis, * et e tribu
lationibus eórum edúxit eos. 
Sedávit procéllam in auram 
lenem, * et conticuérunt fluc
tus maris.
Et laetáti sunt, quod silué- 
runt, * et dedúxit eos in por
tum optátum.
Grátias agant Dómino pro mi
sericórdia ejus, * et pro mira
bilibus ejus erga fílios hómi
num.
Et célebrent eum in coetu po
puli, * et in conséssu senio
rum laudent eum.
Ani. Ipsi vidérunt ópera Dei, 
et mirabilia ejus.
Am. Vidébunt recti, * et lae
tabuntur, et intélligent mise
ricordias Dómini.

Viděli díla Hospodinova, * na 
moři jeho zázraky.
Hekl - a zadul bouřlivý vítr,
* jenž jeho vlny do výše 
vznesl.
K nebi se tyčily, do propasti 
padly; * duše jim zmírala v ne
bezpečenstvích.

Jak zpiti se zmítali a kolísali,
* moudrost jejich veškerá se 
zhatila.
I volali k Bohu v úzkosti své,
* by vysvobodil je z jejich bí
dy.
Uklidnil bouři, byla lehoun
kým vánkem, * mořské vlny 
se utišily.
I radovali se z klidu moře; * 
do vytouženého přístavu je 
zavedl.
Ať vzdávají chválu Boží lás
ce, * divným Božím činům na 
prospěch Udí,

ať v obci lidu ho oslavují, * 
ať ve sboru starších ho po
chválil
Ant. Viděli díla Boží a podiv
né činy jeho.
Ant. S radostí zřeli to spra
vedliví * a poznali Boží mi
lost.

Žalm 106c.
Svobodné, mohutné Boži působeni.

Convértit flúmina in desér- Řeky udělal pouští * a souší 
tum, * et fontes aquárum in zřídla vody. 
terram sitiéntem,
Terram frugiferam in salsúgi- Slání úrodnou půdu * za zlo-
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nem, * propter malitiam ha
bitantium in ea.
Convértit desértum in lacum 
aquarum, * et terram aridam 
in fontes aquárum.
E t collocavit illic esuriéntes,
* et condidérunt civitátem ha
bitabilem.
Et seminavérunt agros et plan- 
tavérunt vineas, * et obtinu- 
érunt provéntus frugum.
Et benedíxit eis et multipli
cati sunt valde, * et pécora 
non pauca tribuit eis.
E t pauci facti sunt et abjécti
* ob pressúram malorum et 
afflictionis;
Sed qui effúndit contémptum 
super príncipes * eosque erra
re facit per invia desérta, 
Sublevávit egénum de misé
ria, * et familias fecit nume- 
rósas ut greges. - -

Vident recti et laetantur, * et 
omnis malitia claudit os su-

bu osadníků.

Pouště udělal bahnem * a sou
ší zřídlo vody.

Hladovým dal tam sídlo, * a 
osadu založili.

Vinice sázeli, zaseli pole, * a 
dostali výnos plodů.

Žehnal jim. Velmi se rozmno
žili; * nedal, by málo dobytka 
měli.
Když klesli počtem, zesláblí 
byli * tísnivou bídou, útrapa
mi;
na knížata vylil opovržení, * 
dal bloudit jim bezcestnou 
pouští;
povznesl z bídy ubožáka, * jak 
stádo mu rodinu rozmnožil. -

S radostí zří to spravedliví, * 
ničemnost musí zavříti ústa.

Dozpěv.

um.
Quis est sápiens, qui obsérvet 
haec, * et probe perpéndat 
misericordias Dómini?
P. A. Ant. Vidébunt recti, et 
laetabuntur, et intélligent mi
sericordias Dómini.

Kdo je dost moudrý, aby dbal 
na to, * a dobře uvážil Boží 
milost?
V roce. Ant. S radostí zřeli to 
spravedliví a poznali milost 
Boží.

Mimo dobu velikonoční:
y. Exáltent Dóminum in ec
clésia plebis, lý. Et in Cáthe
dra seniórum laudent eum. 
Ve všední dny v adventě:
y. Egrediétur Dóminus de lo-

y. Ať v obci lidu Boha vyvy- 
šujíl lý. Ve sboru nejstarších 
pochválil

y. Vyjde Pán ze svého svaté-
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co sancto suo. Ffi. Véniet, ut 
salvet pópulum suum.
Ve všední dny v posté: 
y. Scuto circúmdabit te Véri
tas ejus. 1$. Non timébis a ti
móre noctúrno.
Vc všední dny v době utrpení:
y. Ne perdas cum impiis, De
us, ánimam meam. 1$. E t cum 
viris sánguinum vitam meam.
V době velikonoční:
Ant. Allelúja, alleluja,alleluja.
O svátcích s devíti čteními: 
y. Deus et Dóminum suscitá- 
vit, allelúja. 1$. Et nos susci- 
tábit per virtútem suam, alle
lúja.
O svátcích se třemi čteními:
y. Gavisi sunt discipuli, alle
lúja. 1$. Viso Dómino, alle
lúja.
Vše ost&tni v Řádu k jitřní, str. 23.

ho stánku. ty. Přijde a spasí 
svůj lid.

y. Jako štítem tě obklopí je
ho věrnost. ty. Nebudeš se bá
ti nočních temnot.

y. Duši mou s bezbožníky ne- 
zahlazuj! ty. Ani život můj 
s muži krve!

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

y . Bůh vzkřísil Pána z mrt
vých, aleluja, ty. I nás vzkří
sí svou silou, aleluja.

y. Zaradovali se učedníci, ale
luja. ty. Když uzřeli Pána, ale
luja.

AD LAUDES - CHVÁLY

Blaženost nebo zavržení.

y. Deus, in adjutorium. f .  Bože, ku pomoci.
Gloria Patri. Sláva Otci.
Allelúja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Všechny žalmy mluví o skutečnosti blaženosti a zavržení. Jsou sestup
né: 1. pohled na svět z věčnosti, 2. se stanoviska prozřetelnosti Boží, 
3. se stanoviska zkaženého světa.
Tyto chvály se modlíme po celý rok, mimo doby: předpostní, postní, 
utrpení, mimo vigilie a soboty podzimního kvatembru.

P. A. Ant. Fílii Sion * exsúl- V roce. Ant. Synové Sionu * 
tent in Rege suo. jásají vstříc svému Králi.
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T. P. Ant. Allelúja, * alleluja, V dóbl velik. Ant. Aleluja, * 
allelúja. aleluja, aleluja.

Žalm 149: Chválu v ústech - me6 v ruce.
Myšlenka: Království Boži nakonec zvítězí. Lid Boži bude chváliti Boha, 
zll budou potrestáni.
V duchu se přenášíme na poslední soud: chválíme Ježíše Krista, Krále 
a Soudce.

Štěstí vyvolených.
Cantáte Domino cánticum no
vum; * laus ejus sonet in coe
tu sanctorum.
Laetétur Israěl de factóre suo, 
* fílii Sion exsúltent de rege 
suo.
Laudent nomen ejus choro, * 
tympano et cithara psallant 
ei,
Quia Dóminus diligit pópu- 
lum suum, * et humiles victo
ria ornat.
Exsúltent sancti de glória, * 
laeténtur in cubilibus suis.

Zazpívejte Pánu píseň novou,
* zněj jeho chvála v shromáž
děni zbožných 1
Ať radost má Izrael z tvůrce 
svého, * synové Sionu ze své
ho krále!
Ať jeho jméno oslavují rejem,
* ať na buben, citeru mu za
hrají!
Pán má zálibu v národě svém,
* zubožené svoje vítězstvím 
věnčí.
Ať mají pobožní ze slávy ra
dost, * ať se rozveselí na lo
žích svých!- -

Jejich soudcovská hodnost.
Praecónia Dei sint in gútture 
eórum, * et gládii ancípites in 
mánibus eórum:
Ut fáciant vindictam in gén- 
tibus, * castigationes in po
pulis;
Ut álligent reges eórum com- 
pédibus, * et nóbiles eórum 
mánicis férreis.
Ut fáciant de eis judícium 
praestitútum: * hoc glóriae 
est omnibus sanctis ejus.
Ant. Fílii Sion exsúltent in 
Rege suo.
Ant. Quam magnificáta * šunt 
ópera tua, Dómine!

Bud Boží chvála na jazyku 
jejich * a v jejich ruce bud 
dvojsečný meč, 
by pomstu na pohanech vy
konali, * aby mohli národy 
pokárati,
by řetězy svázali krále jejich, 
* jejich šlechtice pouty želez
nými,
by vyřčený soud nad nimi vy
konali! * To, hle, je ke cti 
všem pobožným jeho!
Ant. Synové Sionu jásají vstříc 
svému Králi.
Ant. Jak velkolepá * jsou tvo
je díla, Pane!
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Žalm 91: Sláva Bohu, spravedlivému Soudci.
Myšlenka: Bůh dobro odménl a zlo ztrestá.

Pfedzpév.
Bonum est celebrare Dómi- Krásné jest Pánu vzdávati 
num, * et psállere nómini tuo, chválu; * Nejvyšší, hráti jmé- 
Altíssime: nu tvému!
Annuntiáre mane misericór- Hned zrána vyprávěti o mi- 
diam tuam * et fidelitátem losti tvé, * a o tvé vémosti 
tuam per noctes. za nocí.
Psaltério, decachórdo et lyra, Hrátpřitomnašalmaj,nahar-
* cum cántico ad citharam. fu hrát, * a přitom k citeře

zpívat.
Moudré řízeni Boží.

Nam me deléctas, Dómine, Neboř tvá díla mi působí ra- 
factis tuis, * de opéribus má- dost, * z díla tvých rukou se 
nuum tuárum exsúlto. - - veselím. - -
Quam magnifica sunt ópera Pane, jak veliká jsou tvoje dí- 
tua, Dómine, * quam profún- la! * Jak hluboké tvoje myš- 
dae cogitationes tuael lenkyl
Vir insipiens non cognóscit, * To nemůže chápat muž bez 
et stultus non intéllegit haec, rozvahy, * ani pošetilec tomu

rozumět.
Bůh a život bezbožných.

Etsi Ímpii flóreant ut herba, Ať si jak bylina bezbožní kve-
* et spléndeant omnes male tou, * ať skví se kdejací zlo-
agéntes, činci,
Excidio destinántur sempitér- na záhubu věčnou určeni jsou! 
no: * tu autem in aetérnum * Vždy povýšen, Pane, zůsta- 
excélsus es, Dómine. - - neš. - -
Nam ecce, inimíci tui, Dómi- Pane, hled, tvoji nepřátelé, 
ne, nam ecce inimíci tui peří- hled, tvoji odpůrci zahynou: 
bunt: * dispergéntur omneš * zločinci všichni budou roz- 
male agéntes. ptýleni.

Bůh a život zbožných.
Extullísti sicut cornu búbali Roh můj jsi pozvedl jak bu- 
cornu meum; * perfudisti me volí roh, * hlavu mou poma- 
óleo purissimo. zals olejem čistým.
Et óculus meus despéxit ini- Oko mé se mohlo pást na od- 
mícos meos, * et de insurgén- půrcích mých, * ucho slyšet 
tibus contra me malignis laeta osud zlých vzbouřenců proti
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audiénmt aures meae. - - mně a radovat se. - - 
Justus ut palma florébit, * si- Jak palma rozkvétá spraved- 
cut cedrus Libani crescet. livý, * jak libanský.cedr se

rozrůstá.
Dozpěv.

Plantáti in domo Dómim, * m 
átriis Dei nostri florébunt. 
Fructum ferent étiam in se- 
nectúte, * sucósi et végeti e- 
runt,
Ut annuntient quam rectus 
sit Dóminus, Petra mea, * ne
que iniquitátem esse in eo. 
Ant. Quam magnificáta sunt 
ópera tua, Dómine 1 
Ant. Laetábitur justus * in 
Dómino et sperábit in eo.

V dómě Páně zasazeni, * roz
kvetou na Božích nádvořích. 
I ve stáří ještě budou plodit, 
* plni mízy budou a svěžesti,

by hlásali, jak Pán, má Ská
la, je přímý, * že u něho není 
ničemnosti.
Ant. Jak velkolepá jsou tvoje 
díla, Panel
Ant. Zbožný se raduje * v Bo
hu a utíká se k němu.

Žalm 63: Rány zlých - chlapecké šípy.
Myšlenka: Bůh soudí své nepřátele. Jak nemoudře, hloupě si v životě 
počínalll Žalm má nás povzbuditi k statečnému boji o Království Boží. 
Hlubokou Ilustraci žalmu je Velký pátek - Vzkříšeni; plány velekněží - 
oslava Ježíše Krista.

Stížnost na nepřátele, prosba o pomoc.
Audi,Deus,vocem meam, dum Vyslyš, ó Bože, mé vzdechy 
queror; * a timóre inimíci cus- úpěnlivé, * před hrozným ty- 
tódi vitam meam. raném život můj chraň!
Protege me a concilio malig- Úkryt mi poskytni před niče- 
nórum, * a tumultu agéntium mů tlupou, * před zástupem 
iníqua, těch, kdož páchají zlol
Qui ácuunt ut gládium lin- Kteří si jazyk jako meč brou- 
guas suas, * dirigunt ut sagít- si, * otravnými slovy míří jak 
tas verba venenáta, luk.
Utfériantexlátebrisinnocén- Jsou skryti, by zbožného ža
tém, * de improviso fériant sáhnout mohli; * bez bázně 
eum nihil timéntes. zabíjí a znenadání.

Lidské plány a Boži moudrost.
Firmiter proponunt sibi rem Na zhoubném svém úmyslu 
malam, conspirant de láqueis ulpěli pevně. Smlouvají se, jak 
tendéndis occúlte, * dicunt: tajně by nalíčili oka.* Myslí si: 
„Quis eos Vidébit?“ „Kdopak nás uvidět může?“
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Excogitant nefária, occúltant Smýšlejí zkázu, utajují si plá- 
cogitatiónes excogitátas, * et ny zosnované. * Nepřístupnou 
mens cujúsque et cor šunt pro- hlubinou jsou každého mysl i 
fúnda. srdce.
Sed Deus ferit eos sagittis, * Ale Bůh je zasahuje svými ši
dě improviso percutiuntur vul- py; * než se nadějí, jsou zra- 
néribus, ňováni.

Spasitelné naučení.
Et ruínam parat eis lingua ip- A jejich jazyk jim připravuje 
sérum: * cápita movent om- zkázu; * kdo vidí je, hlavou 
nes, qui vident eos. svou pokyvuje.
Et omnes timent et práedi- Kdekdo se bojí, hlásá Boží di
cant opus Dei, * et perpén- la, * a o jeho činech uvažuje, 
dunt acta ejus.
Laetátur justus in Dómino et Ať v Bohu jen zbožný raduje 
confúgit ad eum, * et glorián- se! K němu se utíká! * Jen 
tur omnes recti corde. poctivci se smějí honosit.
Ant. Laetábitur justus in Dó- Ant. Zbožný se raduje v Bohu 
mino et sperábit in eo. a utíká se k němu.
Ant. Osténde nobis, Dómine, * Ant. Ukaž nám, Pane, * jas 
lucem miseratiónum tuárum, svého slitování 1

Zpěv Sirachovcův (Sir. 36, 1).
Myšlenka: Kněžská a misionářská modlitba. Prosíme hlavně za obrácení 
pohanů.

Vysvoboď nás od nepřátel.
Miserére nostri, Deus univér
si, et réspice nos, * et ínjice 
timórem tuum cunctis génti- 
bus.
Attólle Danům tuam contra 
gentes aliénas, * ut videant 
poténtiam tuam.
Sicut coram eis sanctum te 
ostendisti in nobis, * sic co
ram nobis gloriosum te prae
be in eis,
Ut cognoscant, sicut et nos 
cognovimus, * non esse Deum 
praeter te, Dómine. - -

Smiluj se nad námi, Bože vše
homíra, a shlédni na násl * 
Svou bázní pronikni všechny 
pohany!
Zdvihni svou ruku proti náro
dům cizím, * ať jasně vidí tvou 
moc!
Jakos ukázal na nás svou sva
tost před očima jejich, * tak 
se proslav na nich před očima 
našima,
aby poznali, jako i my jsme 
poznali, * že není Boha mimo 
tebe, Pane! - -
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Rénova signa et instáura mi
rabília; * illústra manum et 
brácchium déxtrum.
Súscita iram, et effúnde furó- 
rem; * tolle adversarium et 
déstrue inimicum.
Accélera tempus et státue fi
nem, * ut enárrent magna či
pera tua.
Flamma irae devorétur, qui e- 
vádere conatur, * et qui affli
gunt pópulum tuum, in inté
ritum ruant.
Cóntere capita principům ini
micórum, * qui dicunt: „Non 
est álius prater nos.“ - -

Znovu čiň znamení, znovu čiň 
divy, * oslav svou pravici, své 
mocné ráměl
Rozhněvej se, své rozhořčeni 
vylij, * protivníka zahlad, ne
přítele rozdrť!
Zrychli bčh času, ustanov ko
nec - * ať vypravují o dílech 
tvých!
Plamenem hněvu bud zdrcen, 
kdo prchnout se snaží! * Kdo 
trápí tvůj lid, ať zhynou!

Zdrť moc nepřátelských kní
žat, * kteří říkají: „Nikdo se 
nám nevyrovná!“ - -

Veď nás domů.

Cóngrega omnes tribus Jacob, 
* et hereditátem da eis sicut 
diébus antiquis.
Miserére populi tui, Dómine, 
qui vocátur nómine tuo, * et 
Israel quem primogénitum ap- 
pellásti.
Miserére civitátis sanctae tuae 
Jerúsalem, * loci habitationis 
tuae.
Reple Sion láudibus tuis, * et 
glória tua templum tuum. 
Ani. Osténde nobis, Dómine, 
lucem miseratiónum tuárum. 
Ani. Omnis spíritus * laudet 
Dóminum.

Shromáždi všechny Jakobo
vy kmeny, * dej jim to dědic
tví, jako za pradávných dob. 
Smiluj se nad lidem, jenž od 
tebe dostal své jméno, * nad 
Izraelem, jehož nazvals prvo
rozeným.
Smiluj se nad svatým městem 
svým Jerusalemem, * nad 
městem, v němž sídlíš!
Naplň Sion svou chválou, * a 
chrám svůj slávou svoul 
Ant. Ukaž nám, Pane, jas své
ho slitování!
Ant. Všecko, co dýchá, * o- 
slavuj Pána!

Žalm 150: Poslední píseň žaltáře.
Myšlenka: Vznešené vybídnuti k chvále Boži. Žaltář koníl. Veliké ale
luja. Amen. Amen.

Chvála Boži: a) pisnéml.
Laudáte Dóminum in sanctu- Oslavujte Pána ve svatyni! *
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ário ejus, * laudáte eum in au- Oslavujte ho na obloze jasněl 
gústo firmaménto ejus.
Laudáte eum propter grándia Oslavujte ho pro veliká dílal 
ópera ejus, * laudáte eum pro- * Slavte ho pro majestát svr- 
pter summam majestátem e- chovaný! 
jus.

. b) hudebními nástroji.
Laudáte eum clangóre tubae, 
* laudáte eum psaltério et ci
thara.
Laudáte eum týmpano et cho
ro, * laudáte eum chordis et 
órgano.
Laudáte eum cymbalis sonó- 
ris, laudáte eum cýmbalis cre- 
pitántibus: * omne quod spi
rat, laudet Dóminum!
P. A. Ant. Omnis spíritus lau
det Dóminum.
T. P. Ant. Alleluja, alleluja, 
alleluja.

Kapitulum.
Rom. 13, 12. Nox praecéssit, 
dies autem appropinquávit. 
Abjiciámus ergo ópera tene
brárum, et induámur arma lu
cis. Sicut in die honéste am- 
bulémus.

Pytfí,nus (ze školy sv. Ambrože).
Auróra jam spargit polum: 

Terris dies illábitur:
Lucis resúltat spiculum: 
Discédat omne lúbricum.

Phantásma noctis éxsulet: 
Mentis reátus corruat: 
Quidquid tenébris horridum 
Nox áttulit culpae, cadat.

Oslavujte ho na rohy zvukem!
* Oslavujte ho citerou, har
fou!
Oslavujte ho bubnem a rejem!
* Oslavujte ho houslemi, flét
nou!
Oslavujte ho cymbálem zvuč
ným! Slavte ho cymbálem 
hrčícím! * Všecko, co dýchá, 
oslavuj Pána!
V roce. Ant. Všecko, co dý
chá, oslavuj Pána!
V doiěvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

K  Řím. 13,12. Noe pokročila, 
den pak se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnosti a oblec
me se v odění světla. Jako ve 
dne počestně chodme.

Již jitřní růže s oblohy 
padají k zemi v novém dni, 
oštěpy slunce blýskají, 
už prchniž všechno nečisté!

Tmy přeludy se stěhujte, 
v nic propadni se studno vin, 
a což noc hrůzná přinesla 
se strašným hříchem, všechno 
zhyň!
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Ut mane, quod nos últimum 
Hic deprecamur cérnui,
Cum luce nobis éffluat,
Hoc dum canóre cóncrepat.

Deo Patri sit glória,
Ejúsque soli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc, et per omne saeculum. 
Amen.
y. Repléti sumus mane mise
ricórdia tua. 1$. Exsultavi
mus, et delectáti sumus.

K  Benedicius.
Ani. Illúmina, Dómine, * se- 
déntes in ténebris, et umbra 
mortis, et dirige pedes nos
tros in viam pacis.
Vče ostatn I v ftádu k chválám, str

Až jitro naše poslední,
0 něž zde snažně žádáme, 
se světlem věčným rozzáří, 
zatím co dnes zní zvučný zpěv.

Bud Bohu Otci sláva, čest,
1 chvála Synu Jednomu, 
i s Duchem Utěšitelem 
dnes, od věků až na věky. 
Amen.
y. Již zjitra; okoušíme tvé mi
losti. I}i. Jásáme a radujeme 
se v tobě.

Ant. Osvěť, Pane, * ty, kteří 
sedí ve tmách a ve stínu smrti, 
a řid naše kroky na cestu po
koje!

. 27.

AD LAUDES II. - CHVÁLY II.

y . Deus, in adjutorium. y. Bože, ku pomoci.
Gloria Patři. Sláva Otci.
Alleluja vel Laus tibi. Aleluja nebo Chvála tobě.
Myfilenka Boha-Soudce z prvních chval je zde ještě prohloubena. Du
chovním zrakem patříme na soud a modlíme se Miserere. Též strhující 
zpěv Mojžíšův sem dobře zapadá. . .
Tyto chvály se modlíme každou sobotu, jež má kající charakter. Tedy 
v době adventní, predpostnl, postní a utrpení. Dále ve dnech kvatembro
vých a o vigiliích kromě doby velikonoční.
Ant. Benigne fac, Dómine. Ant. Dobro dej, Bože!
Sobota před vánoční vigilií a Bílá sobota mají vlastní antifony (viz Pro
prium de tempore).

Žalm 50: Kající modlitba.
Vyznání vln.

Miserére mei Deus, secúndum Bože, pro milost svou se nade
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misericórdiam tuam, * secún
dum multitúdinem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnósco * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est, coram te feci,

Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce in culpa natus sum, * et 
in peccáto concépit me mater 
mea.
Ecce, sinceritáte cordis delec- 
táris, * et in praecordiis sapi
éntiam me doces. - -

mnou smiluj, * pro slitovnost 
svoji vinu mou zahladí

Smyj se mne docela nepravost 
moji, * a očisti mne od mé 
proviny. - -
Vždyť jsem si předobře svých 
přestupků vědom, * a hřích 
můj jest mi stále na očích. 
Proti tobě jsem se dopouštěl 
hříchů, * dělal jsem, co je u 
tebe ničemné;
bys zjevil se slovem svým spra
vedlivý, * bezúhonný svým o 
mne rozsudkem.
Hle, já jsem se narodil v ne
pravosti, * ve hříchu mne po
čala matka má.
Hle, máš zálibu v prostotě srd
ce, * v nitru mne učíš moud
rosti. - -

Prosba o vnitřní obnoveni.

Aspérge me hyssópo et mun
dábor: * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et lae
titiam, * exsúltent ossa, quae 
contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -
Cor mundum crea mihi, De
us, * et spíritum firmum ré- 
nova in me.
Ne projéceris me a fácie tua, 
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstúleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis

Pokrop mne ysopem a budu 
čist, * umyj mne, a více zbě
lím než sníh.
Jásavé radosti mně naslou
chati dej: * ať poskočí kosti, 
jež jsi rozdrtil.
Tvář svoji odvraťodmých hří
chů, * a všechny mé viny za- 
hlad. - -
Vytvoř mi, Bože, čisté srdce 
zase, * pevnou vůli obnov v 
nitru mi zas. - - 
Od tváře své nechtěj mne ode- 
hnati, * neodnímej mi ducha 
své svatosti.
Ze spásy své radost skytni mi
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tuae,*et spíritugenerósocon- zase; * ušlechtilým duchem 
firma me. - - mne posiluj. - -

Diky a přislib věrnosti.
Docébo iniquos vias tuas, * et 
peccatóres ad te converténtur. 
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsúltet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delectá- 
ris; * et holocáustum, si da
rem, non acceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus: * cor contri
tum et humiliátum, Deus, non 
despicies. - -

Cestě tvé bezbožné užiti budu,
* aby hřišní k tobě se obrátili. 
Od trestu za krev mne vysvo
boď, Bože, Bože spásy mé, * 
dej, by jazyk můj pěl o tvé 
spravedlnosti.
Rety moje, Pane, zotevírej, * 
by ústa má zpívala chválu 
tvou.
Vždyť na oběti záliby nemáš:
* celopal bys nepřijal, i kdy
bych jej dal.
Oběť má, Bože, jest můj zdr
cený duch; * srdcem zlome
ným, Bože, a zkroušeným ne
pohrdáš. - -

Dozpév.
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua, erga Sion, * ut re
aedifices muros Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblationes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super altá
re tuum vitulos.
Ant. Benigne fac, Dómine, in 
bona voluntáte tua Sion. 
Ant. Rectus Dóminus.

Pane, pro milost svou se Sió
nem jednej dobrotivě, * dej 
znovu vystavět hradby Jeru
salema.
Pak přijmeš oběti řádné, dary 
a celopaly, * pak býky na ol
tář tvůj přinesou.

Ant. Dobro dej, Bože, Sionu 
pro milost svoji. .
Ant. Náš Pán je přímý.

Žalm 91: Sláva Bohu, spravedlivému Soudci.
Myšlenka: Bůh dobro odmění a zlo ztrestá!

Předzpěv.
Bonum est celebráre Dómi- Krásné jest Pánu vzdávati 
num, * et psállere nómini tuo, chválu; * Nejvyšší, hráti tvé- 
Altíssime: mu jménu!
Annuntiáre mane misericordi- Hned zrána vyprávěti o mi-
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am tuam * et fidelitátem tu- losti tvé, * a o tvé věrnosti za 
am per noctes. nocí.
Psaltério, decachórdo et lyra, Hrát přitom na šalmaj, na 
* cum cántico ad citharam. harfu hrát, * a přitom k ci

teře zpívat.
Moudré řízení Boží.

Nam me deléctas, Dómine, Neboť tvá díla mi působí ra- 
factis tuis, * de opéribus má- dost, * z díla rukou tvých se 
nuum tuárum exsúlto. - - veselím. - -
Quam magnifica sunt ópera Pane, jak veliká jsou tvoje dí- 
tua, Dómine, * quam profiin- Ia! * Jak hluboké tvoje myš- 
dae cogitatiónes tuae! lenkyl
Vir insipiens non cognoscit, * To nemůže chápat muž bez 
et stultus non intéllegit haec, rozvahy, * ani pošetilec tomu

rozumět.
Bůh a život bezbožných.

Etsi Ímpii flóreant ut herba, * Ať si jak bylina bezbožní kve- 
et spléndeant omnes male a- tou, * ať skví se kdejací zlo- 
géntes, činci,
Excidio destinántur sempitér- na záhubu věčnou určeni jsou! 
no: * tu autem in aetérnum * Vždy povýšen, Pane, zůsta- 
excélsus es, Dómine. - - neš. - -
Nam ecce, inimíci tui, Dómi- Pane, hled, tvoji nepřátelé, 
ne, nam ecce inimíci tui peří- hled, tvoji odpůrci zahynou: 
bunt: * dispergéntur omnes * zločinci všichni budou roz- 
male agéntes. ptýleni.

Bůh a život zbožných.
Extullísti sicut cornu búbali Roh můj jsi pozvedl jak bu- 
comu meum; * perfudisti me volí roh, * hlavu mou poma- 
óleo purissimo. zals olejem čistým.
Et óculus meus despéxit ini- Oko mé se mohlo pást na od- 
mícos meos, * et de insurgén- půrcích mých, * ucho slyšet 
tibus contra me malignis laeta osud zlých vzbouřenců proti 
audiérunt aures meae. - - mně a radovat se. - - 
Justus ut palma florébit, * si- Jak palma rozkvétá spraved- 
cut cedrus Libani crescet. livý, * jak libanský cedr se

rozrůstá.
Dozpév.

Plantátiin domo Domini, *in V domě Páně zasazeni, * roz- 
átriis Dei nostri florébunt. kvetou na Božích nádvořích.
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Fructum ferent étiam in se- 
nectúte, * sucósi et végeti e- 
runt,
Ut annuntient quam rectus 
sit Dóminus, Petra mea, * ne
que iniquitátem esse in eo. 
Ani. Rectus Dóminus, Deus 
noster: et non est iníquitas in 
eo.
Ani. A timóre inimíci.

'I  ve stáří ještě budou plodit, 
* - stále budou svěží a šťav
natí,
by hlásali, jak Pán, má Skála, 
je přímý, * že u něho není ni
čemnosti.
Ant. Náš Pán, Bůh, je přímý; 
nepravdy v něm není.

Ant. Před hrůzným tyranem.

Žalm 63: Bány zlých - chlapecké éipy.
Myšlenka: Bůh soudí své nepřátele. Jak nemoudře, hloupé si v životů 
počínali!
Žalm nás má povzbuditi k statečnému boji o Království Boži. Jeho hlu
bokou ilustrací je Velký pátek • Vzkříšeni; plány velekněžl - oslava Je
žíše Krista.

Stížnost na nepřátele, prosba o pomoc.
Audi, Deus, vocem meam, 
dum queror; * a timóre inimí
ci custódi vitam meam. 
Protege me a concilio malig
nórum, * a tumultu agénti- 
um iniqua,
Qui ácuunt ut gládium lin
guas suas, * dirigunt ut sagit
tas verba venenáta,
Ut fériant ex látebris innocén- 
tem, * de improviso fériant 
eum nihil timéntes.

Vyslyš, ó Bože, mé vzdechy 
úpěnlivé, * před hrozným ty
ranem život můj chraň 1 
Úkryt mi poskytni před niče
mů tlupou, * před zástupem 
těch, kdož páchají zlol 
Kteří si jazyk jako meč brou
sí, * otravnými slovy míří jak 
luk.
Jsou skryti, by zbožného za
sáhnout mohli; * bez bázně 
zabíjí a znenadání.

Lidské plány a Boži moudrost.
Firmiter proponunt sibi rem 
malam, conspirant de láqueis 
tendéndis occúlte, * dicunt: 
„Quis eos Vidébit?“

Na zhoubném svém úmyslu 
ulpěli pevně. Smlouvají se, jak 
tajně by nalíčili oka. * Myslí 
si: „Kdopak nás uvidět mů
že?“

Excogitant nefária, occúltant 
cogitatiónes excogitátas, * et 
mens cujúsque et cor sunt pro
fúnda.
Sed Deus ferit eos sagittis, *

Smýšlejí zkázu, utajují plány 
zosnované. * Nepřístupnou 
hlubinou je každého mysl i 
srdce.
Ale Bůh je zasahuje svými ší-
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de improviso percutiúnturvul- py; * než se nadějí, jsou zra- 
néribus. ňováni.

Spasitelné naučeni.
Et ruínam parat eis lingua ip- A jejich jazyk jim připravuje 
sérum: * cápita movent om- zkázu; * kdo vidí je, hlavou 
nes, qui vident eos. svou pokyvuje.
Et omnes timent et práedi- Kdekdo se bojí, hlásá Boží di
cant opus Dei, * et perpén- la, * a o jeho činech uvažuje, 
dunt acta ejus.
Laetátur justus in Domino et At v Bohu jen zbožný raduje 
confligit ad eum, * et glorián- se! K němu se utíká! * Jen 
tur omnes recti corde. poctivi se smějí honosit.
Ant. A timóre inimíci éripe, Ant. Před hrozným tyranem 
Dómine, ánimam meam. chraň můj život, Bože!
Ant. In servis suis. Ani. Smiluje se Bůh nad svý

mi služebníky.

Chvalozpěv Mojžíše (Deut. 32, 1).
Vířnému Bohu.

Myšlenka: Mojžíš umírá. Loučí se se svým národem. Píseň UČÍ dojemné 
věrnost a spravedlnost Jahve, Boha Izraele.
My z dí můieme vyčisti starostlivost Boha Otce o nás všechny, své dít
ky. Vidíme však též, jak velkým proviněním jest Btátl se Bohu nevěr
ným.

Předzpěv.
Auscultáte, caeli, et loquar; * Slyšte, nebesa, co mluvím; * 
et terra áudiat verba oris mei. naslouchej, země, slovům

mých ústi
Descéndat ut plúvia doctrina Kéž se jak déšt lije má nauka, 
mea; * stillet ut ros elóquium * jak rosa kéž kanou slova 
meum, má,
Sicut imber super herbam, * jako vláha do zeleně, * jako 
et sicut plúvia super gramen, lijavec na traviny!
Etenim nomen Domini prae- Chci hlásat jméno Páně! * 
dicábo: * tribúite glóriam Deo Vzdejte čest našemu Bohu! 
nostro.

Chvála Boži.
Petra est: perfécta šunt ópe- Je Skála: jeho díla jsou doko- 
ra ejus; *nam omnes viae ejus nalá; * všechny jeho cesty 
sunt justae. jsou spravedlivé.
Deus fidélis est et absque ini- Bůh je věrný, klamu v něm
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quitáte: * justus et rectus. není;* je spravedlivý a přímý. 
Male egérunt in eum fílii de- Prohřešili se proti němu špat- 
géneres, * generátio prava at- ní synové, * plémě zkažené a 
que pervérsa. zvrácené.

Nevěrnost.
Háeccine retribúitis Domino,
* pópule stulte et insipiens? 
Nonne ipse est pater tuus, qui 
creávit te, * nonne ipse te fecit 
et cóndidit? - -
Meménto diérum antiquórum;
* perpéndite annos ómnium 
generationum:
Intérroga patrem tuum, et in- 
dicábit tibi, * senes tuos, et 
dicent tibi:

Tak se odplácíš Hospodinu, * 
národe pošetilý a nemoudrý? 
Což není tvým otcem, jenž tě 
stvořil, * jenž tě udělal, za
ložil?
Vzpomeň na dny dávno minu
lé, * pomysli na všecka poko
lení 1
Ptej se svého otce a poví ti, * 
taž se předků svých, a oni ti 
řeknou:

Otcovská láska Boži.
Quando Altíssimus géntibus 
assignávit terras, * quando di
visit fílios Adam,
Státuit términos pópulis * se
cúndum númerum filiórum 
Israel;
Pars enim Dómini est pópu
lus ejus, * Jacob sors heredi
taria ejus.
Invénit eum in terra desérta,
* in loco incúlto, in ululátu 
solitúdinis.
Fovit eum et atténdit ad eum,
* custodivit eum ut pupillam 
óculi sui.
Sicut áquila éxcitat nidum su
um, * volitat super pullos suos, 
Ita expándit alas suas et tu
lit eum, * portávit eum super 
pennas suas.
Dóminus solus duxit eum, * 
neque ullus erat cum eo deus 
aliénus.

Když národům Nejvyšší při
děloval země, * když rozdělo
val Adamovy syny, 
stanovil hranice národů * po
dle počtu Izraelových synů;

Hospodinovým údělem je je
ho národ, * Jakob jeho dědič
ným podílem.
Našel ho v pustinách, * na ne
obdělávaných místech, v ná
řku na poušti.
Přál mu, pečoval o něj, * stře
žil ho jak zřítelnici svého oka.

Jako orel staví hnízdo * a po
letuje nad svými mláďaty, 
tak rozepjal svá křídla, vzal 
ho * a nosil na svých perutích.

Hospodin sám vedl svůj ná
rod, * a žádný cizí bůh s ním 
nebyl.
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Vexit eum super excélsa ter
rae, * cibavit eum provéntu 
agrorum.
Sugéndum dedit ei mei de pet
ra, * oleúmque de saxo duris
simo;
Butýrum arménti et lac óvi
um * cum ádipe agnórum et 
arietum.
Tauros Basan et hircos cum 
ádipe opimo fruménti, * et 
sánguinem uvae bibisti, vi
num generosum. - -

Uvedl ho do hornaté země, * 
sytil ho plodinami polí.

Ssát mu dal med ze skalisk, * 
olej mu dal z nejtvrdšího ka
mene.
Skot mu dával smetanu, ovce 
mléko, * tuk jehňata a berán
ci.
Dal mu též bašanské býky 
kozly i nejvzácnější pšenici; 
krev hroznů jsi pil, ohnivé ví
no. - -

Nevděčnost.
Manducávit Jacob et satiátus 
est, pinguis factus est diléctus 
et recalcitravit: * pinguis fac
tus est, saginátus, obésus. 
Dereliquit Deum, factórem su
um, * et despéxit petram sa
lútis suae.
Provocavérunt eum diis alié- 
nis, * abominationibus irrita- 
vérunt eum.
Immolavérunt daemoniis, qui 
non sunt dii, * diis, quos igno
raverant,
Novis, qui recens venérunt, * 
quos non colúerant patres 
vestri.
Petram, quae génuit te, negle
xisti, * et oblitus es Dei facto
ris tui. - -

Jakob jedl, nasytil se, ztuěněl 
miláček, a počal vyhazovati.
* To proto, že se mu příliš dob
ře vedlo.
Pak opustil Boha, svého tvůr
ce, * pohrdl Skálou své spásy.

Dráždili ho cizími bohy, * svý
mi ohavnostmi ho rozhněvali.

Obětovali zlým duchům, kte
ří ani bohy nejsou, * bůžkům, 
jež dříve neznali, 
již byli noví, nedávno přišli,
* kterých otcové jejich vůbec 
nectili.
Skálu, jež tě zplodila, ničem
ně opustils, * na Jahve, stvo
řitele svého, zapomněls. - -

Trest.
Et vidit Dóminus et fastidi- Hospodin to všecko viděl a 
vit, * irritátus a filiis et fili- zhnusilo se mu to. * Jeho sy- 
ábus suis. nové a dcery ho rozhněvali.
Et ait: Abscóndam fáciem me- Řekl si: Skryji před nimi svou 
am ab eis; * vidébo quis futú- tvář * a uzřím, jak se zničí; 
rus sit finis eórum;

ce *
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Generátio enim pervérsa šunt, 
* fílii in quibus nulla est fi
des.
Ipsi provocavérunt me eo qui 
non est deus, * irritavénmt 
me vanis idólis suis:
Ego autem provocabo illos eo 
qui non est pópulus, * gente 
stulta irritabo eos.
Nam ignis accénsus est ab ira 
mea, * et ardébit usque ad 
ima infémi,
Et vorábit terram et fructus 
ejus, * et montium fundamén- 
ta comburet.
Accumulábo eis mala super 
mala, * omnes sagittas meas 
mittam in eos.
Lassabúnturfame et vorabun
tur febri * et peste amára. 
E t dentes bestiárum immit
tam in eos, * cum venéno rep- 
tántium in terra.
Foris absumet gládius * et in 
conclávibus pavor.
Júvenem simul et vírginem, * 
lacténtem cum hómine sene. -

protože to je pokolení zvráce
né, * synové, jimž nelze vě
řit.
Dráždí mne svými nickami, * 
hněvají svými modlami:

Já je ale rozdráždím zvrhlým 
národem, * rozhněvám poše
tilými lidmi.
Však již vzplál oheň mého 
hněvu * a bude šlehat až na 
pekel dno;
zhltne zemi se vším, co je na 
ní, * i základy hor spálí.

Bídu na bídu na jejich bedra 
složím, * vystřílím na ně vše
chny své šípy.
Hlad je stráví, horečkami se
jdou, * mor hořký je zhltí. 
Pošlu na ně tesáky šelem, * 
jed hadů též, v prachu se pla
zících.
Venku je bude hubiti meč, * 
v domech šílený strach:
I mladíka i dívku, * i kojence, 
i starce. - -

Nepřátelé lidu Božího.
Dixissem: „Dispérdam eos; * 
delébo ex homínibus memori
am eórum,“
Nisi jactántiam timérem ini
míci, * ne pérperam intellége- 
rent hostes eórum,

Ne dicerent: „Manus nostra 
praeváluit; * non Dóminus 
haec ómnia fecit.“
Nam gens absque consilio sunt 
* et sensus non est in eis.

Pekl bych býval: „Zničím je. 
* Památku na ně vyhladím 
z lidstva,“
kdybych se býval neobával 
vychloubání nepřátel, * kteří 
by si můj čin špatně vyklá
dali,
a říkali: „Naše mocná ruka to 
vše učinila, * ne Hospodini“

Nebof jsou to lidé bez rozmys
lu, * nemyslící.
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Si sapiéntes essent, intellége- 
rent haec, * atténderent quis 
futúrus sit finis ipsórum: 
Quómodo unus perséquitur 
mille, * et duo fugant decem 
mília?
Nonne quia Deus eórum vén- 
didit eos, * et Dóminus trádi
dit eos?
Neque enim símilis est Deo 
nostro deus eórum: * et ipsi 
inimíci nostri sunt testes. 
Profécto de vite Sodomórum 
próvenit vitis eórum, * et de 
campis Gomórrhae;
Uvae eórum sunt uvae vene
natae, * racémos habent amá- 
ros.
Venénum draconum est vi
num eórum, * et virus serpén- 
tium dirum.
Nonne haec apud me asser
vantur, * obsignáta in thesáu
ris meis?
Mea erit últio atque vindicta, 
* quo die vacillábunt pedes 
eórum.
Nam prope est dies intéritus 
eórum, * et sors mala eórum 
propinquat. - -

Kdyby byli moudří, chápali 
by to, * myslili by na své kon
ce 1
Jak to, že jich jeden honíme 
tisíc, * a dva deset tisíc?

Zda ne proto, že je Bůh jejich 
prodal, * že nám je Pán jejich 
do rukou vydal?
Náš Bůh není jako bůžek je
jich, * sami naši nepřátelé tak 
svědčí!
Z révy sodomské zajisté réva 
jejich, * a ze zahrad gomor
ských;
jejich hrozny jsou hrozny je
dovaté, * jejich zrnka přehoř- 
ká.
Dračí žluč je jejich víno, * 
zmijí jed krutý.

Zda to vše není u mne ulože
no, * zapečetěno v mých po
kladnicích?
Má je pomsta, já odplatím, * 
až jim budou kolena klesati!

Blízko jest den jejich zkázy, 
* odplata za zlo jejich se blí
ží. - -

A jejich potrestání.
Nam Dóminus tuébiturjus pó- 
puli sui, * et miserébitur ser- 
vórum suórum.
Quando Vidébit lassári ma
num, * et deficere servos et 
liberos,
Dicet: Ubi sunt dii eórum, * 
petra, ad quam confugérunt? 
Qui manducábant ádipem sac-

Však Bůh pomůže lidu svému 
k právu, * a smiluje se nad 
svými sluhy,
až uvidí ruce vysílené, * a sla
bost jejich a jejich dětí.

Řekne: Kde jsou jejich bozi, 
* kde skála, na niž spoléhali? 
Kde jsou, z jejichž obětí tuk
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rificiórum eórum, * bibébant 
vinum libátum ab eis? 
Surgant, et opituléntur vobis,
* et protectioni sint vobis. 
Vidéte nunc: Ego, égomet 
sum, * et praeter me non est 
Deus;
Ego occído, et vitam restituo, 
perdítio, et ego sano; * neque 
quisquam salvábit e manu 
mea. - -
Profécto ad caelum attóllo 
manum meam, * et dico: „Ego 
in aetérnum vivam:
Cum acúero fulmen gládii mei,
* et ad judícium se accinxerit 
manus mea,
Reddam ultiónem adversáriis 
meis, * et retribuam eis, qui 
me odérunt.
Sánguine inebriábo sagittas 
meas, * et gládius meus vorá- 
bit cames, - -
De sánguine occisórum et cap
tivorum, * de cápite ducum 
inimicórum.“

jídali, * z jejichž úliteb pili 
víno?
Ať povstanou a pomohou vám
* ať vás v bídě ochránil 
Vizte nyní: já, já jediný jsem,
* a není Boha kromě mněl

Já život beru, já i dávám; ra
ním, i uzdravuji; * nikdo se 
nevyprostí z mé ruky. - -

Svou ruku pozdvihuji k nebi
* a pravím: „Jakože věěně 
žiji:
až jako blesk naostřím meč 
svůj, * až ruka má chopí se 
soudu,
zaplatím a odplatím svým 
protivníkům, * pomstím se na 
těch, již mne nenávidí!
Krví zpiji své šípy, * - meč 
můj bude hltati maso - -

krví zabitých a zajatců, * z 
hlav nepřátelských vůdců.“

Dozpěv.
Exsultáte, gentes, de pópulo Oslavujte, národové, jeho lid: 
ejus; * quia sánguinem vindi- * pomstí krev svých služeb- 
cábit servórum suórum, níků,
Et ultiónem reddet adversá- odplatí jejich nepřátelům * a 
riis suis, * et expiábit terram slituje se nad svou zemí a li- 
suam et pópulum suum. dem svým.
Na Bílou sobotu se místo tohoto chvalozpěvu modlíme píseň Ezechiáše 
z druhých úterních chval.

Ant. In servis suis miserébitur Ant. Smiluje se Bůh nad svý- 
Dóminus:et propítius eritter- mi služebníky; slituje se nad 
rae pópuli sui. zemí svého lidu.
Ant. Laudáte. Ant. Oslavujte!
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žalm 150: Poslední plseft žaltáře. 
Vznešené vybídnuti k chvále Boži.

Veliké aleluja.
Laudáte Dóminum in sanctu- 
ário ejus, * laudáte eum in au- 
gústo firmaménto ejus. 
Laudáte eum propter grándia 
ópera ejus, * laudáte eum 
propter summam majestátem 
ejus.
Laudáte eum clangóre tubae, 
* laudáte eum psaltério et ci
thara.
Laudáte eum tympano et cho
ro, * laudáte eum chordis et 
organo.
Laudáte eum cymbalis sono
ris, laudáte eum cýmbalis cre- 
pitántibus: * omne quod spi
rat, laudet Dóminum!
Ani. Laudáte Dóminum se
cúndum multitúdinem magni
túdinis ejus.

Oslavujte Pána ve svatyni! * 
Oslavujte ho na obloze jasné!

Oslavujte ho pro veliká díla!
* Slavte ho pro majestát svr
chovaný!

Oslavujte ho na rohy zvukem!
* Oslavujte ho citerou, har
fou!
Oslavujte ho bubnem a rejem!
* Oslavujte ho houslemi a flét
nou!
Oslavujte ho cymbálem zvuě- 
ným! * Slavte ho cymbálem 
hrčícím! Všecko, co dýchá, 
oslavuj Pána!
Ant. Oslavujte Pána pro úžas
nou velikost jeho!

Kapitulum, hymnus, verš a antifonu se modlime, kromé Bílé soboty, 
z prvních chval.
Vše ostatní v Rádu k chválám, str. 27.

AD PRIMAM - PRVNÍ

,,Blahoslaveni, kteří hladoví a lízni po spravedlnosti, 
neboC nasyceni budou.‘

Pater noster. Ave María. Cre
do.
f .  Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Jam lucis orto sidere.

Otče náš, Zdrávas Maria. Vě
řím.
V. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Již vzešla jasná denice.
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I  tato hodinka je ovládána mySlenkou na spravedlivé vyrovnání na věč
nosti. Modlitba získá, vložime-li ji do úst Matky Boži na Velký pátek. Je 
to celá stupnice nálad a pocitů: od nejhlubší bolesti k radosti vzkříšení. 
Podobně křesťan: s bolestí vidí bezbožnost světa - prosí o obrácení - 
doufá ve spravedlivého Boha.
P. A. Ant. Exaltáre, Dómine. V roce. Ant. Povstaň, Panel 
T. P. Ant. Allelúja. T7 době velik. Ant. Aleluja.

žalm 93a: Bůh, spravedlivý Odplatitel.
Myšlenka: Církev i duše jsou pronásledovány ďáblem a jeho pomocníky. 
Církev bezbožníky napomíná a varuje. Prosí táž za jejich obráceni. 
Duše přehlíží minulý týden. Vidi: jen s pomoci Boži jsem vždy zvítězila!

Kéž Bůh potrestá!
Deus ultor, Dómine, * Deus Bože pomsty, Hospodine! * 
ultor, affúlge. Bože pomsty, objev se!
Exsúrge, qui júdicas terram; Zvedni se, soudce světa! * Od- 
* redde, quod meréntur, su- plat zpupným, co si zaslouží! 
pérbis.
Quoúsque Ímpii, Dómine, * Jak dlouho smějí bezbožní, 
quoúsque Ímpii gloriabúntur, Hospodine, * jak dlouho smě

jí bezbožní jásati?
Jednáni bezbožníků.

Effútient, loquántur insolén- 
ter, * jactábunt se, qui iniqua 
patrant? - -
Pópulum tuum, Dómine, con- 
cúlcant, * et hereditátem tu
am affligunt;
Viduam et peregrinum truci
dant, * et occidunt pupillos. 
Et dicunt: Non videt Dómi
nus, * neque advértit Deus 
Jacob. - -

Štěkati, mluviti povážlivě, * 
a chlubiti se zločinci? - -

Hospodine, národ tvůj rozdu- 
pávají * a utlačují tvoje dě
dictví!
Zadávit chtějí cizince, vdovu, 
* a siroty zavražditi.
A myslí si: To nevidí Bůh, * 
Jakobův Bůh si toho nevší
má. - -

Nesmyslnost jejich počínáni.
Intellégite stulti in pópulo, * Pozor, pošetilci lidu mého! * 
et insipiéntes, quando sapié- Blázni, kdy nabudete rozva-
tis? hy?
Qui plantávit aurem non áu- Neměl by slyšet, kdo ucho 
diet? * aut, qui finxit óculum, vsadil? * Neměl by vidět, kdo 
non Vidébit? stvořil oko?
Qui érudit gentes, non casti- Neměl by trestat, kdo národy
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gábit, * qui docet hómines sci- kárá, * ten, který lidi moud- 
éntiam? rošti učí?
Dóminus novit cogitationes Bůh ví dobře i o myšlenkách 
hóminum: * sunt enim inánes. lidských: * jsou totiž nicotné.

Žalm 93b.
Právo zvítězí!

Beátus vir, quem érudis, Dó
mine, * et instruis lege tua,

Ut des ei réquiem a diébus 
malis, * donec impio fóvea fo- 
diátur.
Neque enim rejiciet Dóminus 
populum suum, * et heredita
tem suam non derelinquet; 
Sed ad justitiam redibit judí
cium, * eámque sequéntur om
nes recti corde. - -

Bože, zdar muži, jejž vycho
váváš, * jejž o svém zákonu 
poučuješ,
bys mu dal pokoj ode dnů bí
dy, * až jámu bezbožnému 
vykopají!
Neboť svůj lid Pán neodmítá, 
* neopustí nikdy své dědictví,

zas bude právo mít spraved
livý, * zas zaplesají všichni 
upřímní. - -

a) protože je Bůh spravedlivý.
Quis consurget pro me contra 
male agéntes? * qui stabit pro 
me contra patrántes iníqua? 
Nisi Dóminus juváret me, * 
brevi habitáret in loco silén- 
tii ánima mea.
Cum cógito: „Vacillat pes me
us,“ * grátia tua, Dómine, me 
susténtat.
Cum anxietátes multiplicán- 
tur in corde meo, * consolatio
nes tuae deléctant ánimam

Kdo se mnou vzchopí se na 
ničemy? * Kdo za mne na zlo
čince povstane?
Ach, kdyby Bůb nebyl má po
moc, * mlčení, místo bych 
obýval brzy.
Jakmile si říkám: „Klopýtá 
má noha,“ * Pane, tvá milost 
mne podpírá.
I když mám na srdci velikou 
starost, * mou duši tvá útěcha 
občerství. - -

b) trest Boži na bezbožné.
Num sociábitur tecum tribu
nál iniquum, * quod vexatio
nes creat sub spécie legis? 
Invádant ánimam justi, * et 
sánguinem innocéntem con- 
démnent:

Má spolek s tebou stolice zká
zy, * jež plodí bídu pod zdá
ním práva?
Boj vedou proti spravedlivé
mu * a krev nevinnou odsu
zují.
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Dóminus certe erit praesídi
um mihi, * et Deus meus pet
ra refugii mei.
E t repéndet illis iniquitátem 
eórum, et ipsórum malitia per
det eos, * perdet eos Dóminus 
Deus noster.

Ale mně bude Pán ochrannou 
tvrzí, * skálou mého útočiště 
Bůh můj.
Do klina splatí jim zlobu je
jich, špatnost jejich je zahu
bí, * Hospodin, Bůh náš, je 
zničí.

Žalm 107: Bůh, nafie záštita.
Myšlenka: Díkůčinění za věrnost a pomoc Boži v minulém týdnu. Ke 
konci prosba: Dej silu, bych zůstal v bojích vidy vítězem.

Vznešenost a věrnost Boži.
Firmum est cor meum, Deus, 
firmum cor meum; * cantábo 
et psallam.
Evigila, ánima mea; evigiláte 
psaltérium et cítharal * exci- 
tábo auróram.
Laudábo te in pópulis, Dómi
ne, * et psallam tibi in natió- 
nibus,
Quóniam magna est usque ad 
caelum misericórdia tua, * et 
usque ad nubes fidélitas tua. 
Excélsus appáre super caelos, 
Deus; * super omnem terram 
sit glória tua.
Ut liberéntur dilécti tui, * ád- 
juva déxtera tua, et exáudi 
nos. - -

Moje srdce je silné, Bože, sil
né mé srdce, * tobě chci brá
ti, zpívati písně.
Probuď se, srdce mé, probuď se, 
harfo i citero, * ze spánku jit
řenku vzbudím.
Chci v národech chválu ti 
vzdávati, Pane, * á  u kmenů 
hlásati chci (tvoji slávu). 
Neboť až po nebe je veliká tvá 
milost * a věrnost tvoje až po 
oblaka.
Bože, vznes se na nebesa, * na 
celé zemi se sláva tvá skvěj 1

Vzhůru na záchranu miláčka 
svého, * pomoz svou pravicí, 
slyš násl - -

Přísliby Boží.
Deus locútus est in sanctuário 
suo: * „Exsultábo et partíbor 
Sichem, et vallem Succoth di- 
métiar;
Mea est terra Gálaad. et mea 
terra Manásse, * et Ephraim 
gálea cápitis mei, Juda scep
trum meum,
Moab pelvis lotionis meae; su-

Bůh kdysi promluvil ve sva
tyni své: * „Udělám toto: 
Rozdělím Sichem a sukkotské 
pláně rozměřím;
Galead je můj a Menašše ta
ké, * Efraim přilba hlavy mé, 
Juda má vladařská hůl,

Moab je nádrž má na koupá-
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per Edom ponam calceamén- ni. Na zemi edomskou vhodím 
tum meum, * de Philistháea svůj sandál * a nad Filisteou 
triumphábo.“ - - zvítězím.“ - -

Fr09ba o jejich splnéni.
Quis addúcet me in civitátem 
munitam? * quis dedúcet me 
usque in Edom?
Nonne tu, Deus, qui repulisti 
nos, * nec jam egréderis, De
us, cum exercitibus nostris? 
Da nobis auxílium contra ini
micum, * quia vanum est sub
sidium hóminum.
Per Deum fórtiter agémus, * 
et ipse conculcábit inimicos 
nostros.

Kdo mne zavede k hrazené
mu městu? * Na město Edom 
kdo povede?
Ne ty, Bože, kterýs námi opo
vrhl? * Bože, již nevedeš zá
stupy naše?
Uděl nám pomoc proti nepří
teli, * pomoc lidská jest nicot
ná!
V Bohu jenom hrdinně zvítě
zíme, * tyrany naše rozdrtí.

Jestliže jsme se modlili chvály kající, připojíme nyní žalm 140: Cantáte 
Dómino cánticum novum, laus ejus sonet in coetu Sanctórum, str. 448.
P. A. Ant. Exaltáre, Dómine, V roce. Ant. Povstaň, Pane, 
qui júdicas terram: redde re- Soudce světa, a odplať jedná- 
tributiónem supérbis. ní zpupných!
T. P. Ant. Alleluja, allelúja, V doběvelik. Ant. Aleluja, ale- 
allelúja. luja, aleluja.
Vše ostatní v ftádu k první, str. 37.

AD TERTIAM - TŘETÍ

Vyhnanství a touha po přebýváni u Boha.

Pater noster, Ave María, 
y. Deus, in adjutórium. 
Glória Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Nunc, Sancte, nobis, Spíritus.
Celou hodinku vyplňuje žalm 101. J

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

A nyní, Duchu přesvatý.
to strhující elegie se silnými afekty:
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hořká bída a opuštěnost židů v zajetí a jejich žhoucí touha po Jerusalemě. 
Pro nás: Exil je odloučeni od Boha hříchy. Vlast, domov je přátelství 
Boží, spojení s Bohem milostí a láskou. Po něm toužíme žhavou touhou. 
Žalm nás vede dlouhou cestou od otroctví hříchu (exil) přes lítost, na
ději, touhu, až k návratu domů, k spojení s Bohem.
P. A. Ant. Clamor meus. V roce. Ant. Kéž k tobě, Pa

ne, vzlykot můj pronikne!
T. P. Ant. Alleluja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 101a: Útěcha v exilu.
Předzpěv (prosba).

Dómine, exáudi oratiónem Ó Pane, slyš modlitbu moji, * 
meam, * et clamor meus ad te kéž k tobě vzlykot můj pro- 
véniat. nikne!
Noli abscondere fáciem tuam Přede mnou neskrývej své tvá- 
a me * die angustiae meae. ře, * za dne, kdy je mi úzko. 
Inclína ad me aurem tuam: * Nakloň ke mně své ucho, * 
quando te invoco, velociter rychle mne slyš, když zavo- 
exáudi me. - - lám! - -

Strádán v exilu.
Nam dies mei evanéseunt ut 
fumus, * et ossa mea ut ignis 
ardent.
Exústum, ut herba, aréscit cor 
meum, * obliviscor comédere 
panem meum.
Propter veheméntiam gémi- 
tus mei * adháerent ossa mea 
cuti meae.
Símilis sum pelicáno desérti, 
* factus sum velut nóctua in 
ruinis.
Insómnis sum et ingemisco, * 
sicut avis solitária in tecto. 
Perpétuo insúltant mihi ini
míci mei: * qui currunt contra 
me, imprecántur nómine meo. 
Nam cinerem comedo tam
quam panem, * et potum me
um misceo cum fletu,
Propter indignatiónem et fu-

Jak kouř se dni mé rozptylu
jí, * a kosti mé jak oheň žhnou.

Jak tráva schne mé srdce 
zprahlé, * pojisti chléb svůj 
zapomínám.
Znaven jsem svým hlasitým 
nářkem, * kosti se lepí mi na 
kůži.
Jsem jako pelikán na stepi * 
a jako kulich na ssutinách.

Nemám spánku a naříkám, * 
jak pták osamělý na střeše. 
Nepřátelé moji stále mne tu
pí, * ti, již na mne zuří, klnou 
mi.
Jak vezdejší chléb pojídám 
popel, * nápoj svůj kořením 
slzami.
Pro hněv tvůj, pro tvoje roz-
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rórem tuum, * quia me extu
listi et dejecisti.
Dies mei similes sunt umbrae 
proténsae, * et ego sicut her
ba arésco.

horlení * zvedls mne, zas ale 
odhodil.
Dni mé - podobné protáhlým 
stínům, * a jako tráva, tak 
usychám.

Touha po domové.
Žalm 101b.

Tu autem, Dómine, in aetér
num manes, * et nomen tuum 
in omnes generationes.
Tu exsurge et propítius esto 
Sion, * quia tempus est, ut mi- 
sereáris ejus, quia venit hora. 
Nam servi tui diligunt lápides 
ejus, * et ruinas ejus commi- 
serántur.
E t reverebuntur gentes no
men tuum, Dómine, * et om
nes reges terrae glóriam tuam, 
Cum Dóminus instauraverit 
Sion, * apparúerit in glória 
sua,
Convérterit se ad oratiónem 
ínopum, * nec rejécerit orati
ónem eórum.

Ale ty, Pane, trváš věčně. * 
Od rodu k rodu tvá památka.

Vstaň a slituj se nad Siónem: 
* jest čas být milostiv, jest 
hodina tu,
Sluhové tvi milují jeho kvád
ry, * na jeho ssutinách soucit
ně lpí.
Pohané, Pane, budou ctíti tvé 
jméno, * a slávu tvou všichni 
králové země,
jakmile Hospodin zbuduje Si
on, * jakmile se zjeví ve své 
slávě,
jakmile k prosbě chudých se 
skloní * a neodmítne jejich 
modlitbu.

Vim, že touhu splníš 1
Scribántur haec pro generati- 
óne ventúra, * et pópulus qui 
creábitur colláudet Dóminum. 
Nam Dóminus respéxit de ex- 
célso sanctuário suo, * de cae
lo prospéxit in terram,
Ut audíret gémitus captivo
rum, * ut liberáret addictos 
morti,
Ut nomen Dómini annuntié- 
tur in Sion, * et ejus laus in 
Jerúsalem,
Quando populi congregabún-

To pro rod budoucí budiž psá
no, * by chválil Boha nově 
stvořený lid,
neboť Pán shlédl s posvátné 
výše, * s nebe na zemi po
hlédl,
by mohl naslouchat zajatců 
vzdechům, * ty, již smrti pro
padli, vysvobodit, 
by hlásali na Sionu jméno Pá
ně, * a jeho slávu v Jerusale
mě,
aby, až sejdou se národové *



472 Sobota k Šesté

tu i simul * et regna, ut sér- a království, Bohu sloužili, 
viant Dómino.

Žalm 101c.
Domov.

Consúmpsit in via vires meas, 
* praecidit dies meos.
Dico: Deus meus, ne abstúle- 
ris me in dimidio diérum meo
rum: * per omnes generatio
nes durant anni tui.
In primórdiis terram fundá- 
sti, * et opus mánuum tuá
rum est caelum.
Ista peribunt, tu  autem per- 
manébis, * et univérsa sicut 
vestis veteráscent.
Sicut vestiméntum mutas ea, 
et mutántur; * tu autem es 
idem, et anni tui non habent 
finem.
Fílii servórum tuórum habi- 
tábunt secúri, * et semen eó
rum coram te durabit.
P. A. Ant. Clamor meus, Dó
mine, ad te pervéniat: non 
avértas fáciem tuam a me.

T. P. Ant. Alleluja, allelúja, 
allelúja.
Vše ostatní v Rádu k třetí, str. 47.

Na cestě vyčerpal mé síly, * 
a dny mé uchvátil.
Říkám: Bože můj, neber mne 
v dní mých polovici; * tvá lé
ta trvají do rodů všech!

Dals zemi základy na začát
ku, * a dílo tvých rukou jsou 
nebesa.
Hynou. Ty ale potrváš stále -
* všecka jak oděv vetšeji.

Jak oděv je měníš, a mění se;
* ty však jsi týž, tvé roky jsou 
bez konce.

Bezpečně bydlí synové tvých 
sluhů, * semeno jejich před 
tebou trvál
V roce. Ant. Kéž k tobě, Pa
ne, vzlykot můj pronikne; ne
skrývej přede mnou své tvá
ře!
V dobčvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD SEXTAM - ŠESTÁ

Píselí o stvoření.

Pater noster, Ave María. Otče náš, Zdrávas Maria, 
y . Deus, in adjutórium. f .  Bože, ku pomoci.
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Allelúja vel Laua tibi.
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Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Hymnus.
Rector potens, verax Deus. Svět řídí mocně pravdy Bůh.
Pozadí: Poledne první soboty: Bůh shlíží na dokonCené dílo. Vše, co 
chtěl, stvořil.
Úmysl: Rozjimám-li o velkolepém díle stvořeni, musím být stržen k chvá
le. (Ant. Pane, Bože můj, jak jsi veliký!)
Vyvaruji se hílchul Jaký řád ve stvoření! Mám snad já - kdo jsem? • 
tento řád hříchem rušit? (Poslední verše.)
P. A. Ant. Dómine, Deus me- V roce. Ant. Pane, Bože můj! 
us.
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm 103a: Hymnus stvoření.
Stvořitel - oděn světlem - nebe.

Bénedic, ánima mea, Dómi- Duše má, Pánu chválu vzdej! 
no! * Dómine, Deus meus, * Pane, můj Bože, jsi veliký 
magnus es valde! velmi!
Majestátem et decórem indú- Oděl jsi se slávou, výsostí, * 
tus es, * amictus lúmine sicut do světla jak do řízy se halíš, 
pállio.
Extendisti caelum sicut au- Nebeský stan svůj rozprostí- 
láeum, * exstruxisti super a- ráš, * roubíš své komory na 
quas conclávia tua. vodách.
Nubes constituis currum tu- Vozem svým si oblaky děláš, 
um, * ámbulas super alas * vznášíš se na větru perutích, 
venti.
Núntios tuos facis ventos, * Větrů užíváš za své posly * 
et ministros tuos ignem ar- a za své sluhy plamenů oh- 
déntem. - - ně. - -

Rozdělení pevniny a moře.
Fundásti terram super bases Vložil jsi zemi na základy, * 
ejus: * non vacillábit in sáe- nikdy a nikdy nezakolísá. 
culum sáeculi.
Océano ut vestiménto texisti Jak šatem zakryls ji oceánem, 
eam, * super montes stetérunt * na výšinách vody stanuly, 
aquae.
Increpánte te fugérunt, * te  Na hrozbu tvou odplynuly, * 
tonánte trepidárunt. zahřměls, a polekaly se.
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Ascendérunt montes, descen- Hory se zvedly, údolí klesla * 
dérunt valles * in locum quem na místo, jež jsi jim vykázal, 
statuisti eis.
Términum posuisti, quem non Určil jsi mez, přejít jim nelze, 
transgrediantur, * ne íterum * Nelze se vrátit jim a zakrýt 
opérient terram. - - zem.

Vodstvo sladkovodní.
Fontes deflúere jubes in rivos, 
* qui manant inter montes.

Potum praebent omni béstiae 
agri: * ónagri exstinguunt si
tim suam;
Juxta eos hábitant volucres 
caeli * inter ramos edunt vo
cem.

V bystřinách dals odtéci zří
dlům, * které tekou mezi ho
rami;
polní zvěř všechnu napájejí, * 
v nich onagři žízeň svou hasí.

Nebeské ptactvo u nich hníz
dí * na větvích klokotá písně 
své.

Žalm 103b.
Rigas montes de conclávibus 
tuis, * fructu óperum tuórum 
satiátur terra.

Napájíš hory ze svých komor, 
* země se sytí plody tvvch 
děl.

Oživeni země.
Producis gramen juméntis, * 
et herbam, ut sérviat hómini, 
Ut trahat panem de terra, * 
et vinum, quod laetificet cor 
hóminis;
Ut fáciem exhilaret óleo, * et 
panis reficiat cor hóminis.

Saturántur árbores Dómini, * 
cedri Libani quas plantávit. 
Illic volucres nidum ponunt; 
* ciconiae domus sunt abietes.

Montes excélsi ibicibus, * pet
rae hyrácibusperfúgium prae
stant. - -

Fecísti lunam ad témpora sig-

Dáváš růst trávě pro doby
tek; * zelině, by lidem sloužila, 
by chléb ze země vydávala * 
a víno, by rozjásalo lidské srd
ce;
by olejem tvář rozveselil * a 
srdce lidské by občerstvil 
chléb.
I Boží stromoví nasytí se, * 
i libanské cedry, jež nasázel, 
na kterých ptactvo hnízda si 
staví, * na jedlích čáp má hníz
do své.
Ochranu skytnou kozorožci * 
- vysoké hory, jezevci - skály,

) noc.
Měsíc jsi stvořil, aby čas mč-

Doby: a) noc.
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nanda; * sol cognóvit occá- řil, * by znalo slunce, kdy za
šum suum. padnout má;
Cum facis ténebras et óritur přivádíš tmu, a nastává noc, 
nox, * in ea vagántur omnes * za níž se toulá všecka lesní 
béstiae silvae. zvěř.
Cátulileónumrúgiuntadprae- Lví mládata vyjí za kořistí, * 
dam, * et petunt a Deo escam na Bohu žádají žrádlo své.

Cum óritur sol, recédunt, * et Vyjde-li slunce, prchají zpět * 
in cubflibus suis recúmbunt. a do svých pelechů se uklá

dají.
Homo exit ad opus suum * et Za dílem denním vychází člo- 
ad labórem suum usque ad věk, * za prací svojí až do ve- 
vésperum. čera.

Žalm 103c.
ŽivoCichové.

Quam multa sunt ópera tua, 
Dómine I * ómnia cum Sapi
éntia fecísti: plena est terra 
creatúris tuis. - - 
Ecce mare magnum et late 
patens: illic reptilia sine nú- 
mero, * animália parva cum 
magnis.
Illic naves perámbulant, * Le- 
viáthan, quem fecísti ut ludat 
in eo. - -
Omnia a te exspéctant, * ut 
des eis escam témpore suo.

Dante te eis colligunt; * ape- 
l iénte te manum tuam implén- 
tur bonis.
Si abscondis fáciem tuam, tur- 
bántur; si aufers spíritum eó
rum, decédunt * et revertún- 
tur in púlverem suum.
Si emittis spíritum tuum, cre-

Jak četná jsou, Pane, díla tvo
je! * Jak moudře jsi všecko 
udělal! Země se hemží tvory 
tvými. - -
Hle, veliké moře a rozlehlé -, 
hemžení tam, jež počtu ne
má; * malí i velcí živočicho
vé.
Sem tam si lodi plovají na 
něm, * Leviatan - stvořils jej, 
by si v něm hrál. - - 
A tito všichni doufají v tebe, 
* že pokrm jim poskytneš v 
pravý čas.
Jestliže rozdáváš, sbírají si, * 
nasytí se, otevřeš-li ruku svou.

Lekají se, skryješ-li před nimi 
tvář svou. Odejmeš-li dech 
jim, umírají, * do prachu své
ho se vracejí zpět.
Pošleš-li dech svůj, jsou stvo-
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ántur, * et rénovas fáciem ter- řeni; * a obnovuješ tvář ze* 
rae. - - mě. - -

Dozpěv: sobotní klid.
Glória Dominisitin aetérnum:
* laetétur Dóminus de opéri
bus suis,
Qui réspicit terram, et tremit;
* tangit montes, et fumant.

Cantábo Dómino, donec vi
vam; * psallam Deo meo, 
quámdiu ero.
Jucúndum sit éi eloquium me
um: * ego laetábor in Dómino. 
Tollantur peccatóres de terra, 
et Ímpii ne sint ultra; * béne
dic, ánima mea, Dómino 1

P. A. Ant. Dómine, Deus me
us, magnificátus es vehemén
ter.
T. P. Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja.
Vše ostatní v ftádu k šesté, str. 52.

Boží sláva ať trvá věcně, * ať 
Bůh se potěší ze svých děl!

Jen na zem pohlédne, zachvě
je se, * jen hor se dotkne, a 
zakouří.
Chci Bohu celý život zpívat, 
* Boha svého oslavovat, po
kud budu.
Kéž se mu zalíbí mé písně, * 
já radostí zajásám v Pánu! 
Kéž se světa každý hříšník 
zmizí, kéž by už bezbožníků 
nebylo! * Dobrořeč, duše má, 
Hospodinu]
V roce. Ant. Pane, Bože můj, 
jak jsi veliký!

V dobšvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

AD NONAM - DEVÁTÁ

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutórium. 
Gloria Patri.
Allelúja vel Laus tibi.

Hymnus.
Rerum, Deus, tenax vigor.

„Odejděte, prokleti/“

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Bože, světa stálá sílo.
V této hodince nám Církev připomíná ekutečnott pekla. Celý týden Jako 
starostlivá matka napomínala, varovala, plakala. Dne9 rozechvívá nej-
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hlubší strunu: Kdo se odvrátí od Boha milosrdného, 'pozná Soudce spra
vedlivého.
Žalm 108 je žalmem prokletí. Jeví se v něm tvrdost Starého Zákona. 
Nám proto délá potíže. Těžko se do něho vžíváme. Prokletí nesmi být 
přáním, nýbrž výrokem Boží spravedlností za tvrdošíjnou nekajlcnost. 
Rozděleni: 1. zloba a trest - obraz věčnosti pekla, 2. prosba - v nitru 
otřesen zírám na obraz.
Úmysl: lítost z bázně před peklem.

P. A. Ant. Ne tacúeris, Deus. V roce. Ant. Nechtěj mlčeti,
Bože!

T. P. Ant. Allelúja. V dobí velik. Ant. Aleluja.

Žalm 108a: Běda nemilosrdnému nepříteliI 
Předzpěv.

Deus, laus mea, ne tacúeris, * 
quia os ímpium et dolósum 
contra me aperuérunt.
Locúti sunt mecum lingua 
mendáci, et sermonibus ódii 
circumdedérunt me, * et im- 
pugnavérunt me sine causa. 
Pro dilectióne meaaccusábant 
me: * ego vero orábam.
Et retribuérunt mihi mala pro 
bonis, * et ódium pro dilecti
óne mea. - -

Bože, má slávo, mlčeti ne
chtěj! * Bezbožná, lstivá na 
mne otevřeli ústa, 
jazykem lživým hovoří na 
mne, nenávistnou řečí mne za
hrnují, * útočí na mne pro nic 
a za nic.
Za moji lásku mne napadají, * 
a já za nč modlitby pronáším. 
Za dobré zlým mi odplácejí, * 
a nenávistí za lásku mou. - -

Běda nemilosrdným!
Súscita ímpium contra eum, * 
et accusátor stet a déxtris e- 
jus.
Cum judicábitur, éxeat con- 
demnátus, * et deprecátio ejus 
írrita sit.
Dies ejus fiant pauci, * munus 
ejus accipiat alter.

Fílii ejus órphani fiant, * et 
uxor ejus vidua.
Instábiles vagéntur fílii ejus 
et mendicent, * ejiciántur e 
domibus suis devastátis.

Dej, aby na něj bezbožný po
vstal, * bud žalobce na jeho 
pravici!
At uznán vinným od soudu 
vyjde, * a jeho modlitba mu 
na nic bud!
Ať jest dní jeho maličko je
nom, * ať jeho úřad dostane 
jiný!
Jenom ať osiří děti jeho, * a 
manželka jeho ať ovdoví!
Ať bloudí, žebrajíce, děti je
ho,* zpobořených domů svých 
vyhnané!
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Žalm 108b.
Foenerátor insidiétur omni 
possessioni ejus, * et aliéni di
ripiant fructum labória ejus. 
Nemo exhibeat ei misericórdi
am, * nec sit, qui misereátur 
pupillorum ejus.
Postéritas ejus tradátur exci
dio; * in generatione altera 
deleátur nomen eórum. 
Memorétur culpa patrum ejus 
apud Dóminum, * et peccá
tum matris ejus ne deleátur: 
Praeséntia sint Dómino sem
per, * et exstirpet e terra me
moriam eórum.
Neque enim cogitávit exercé- 
re misericórdiam, sed perse
cutus est hominem miserum 
et inopem * et afflictum cor
de, ut eum occideret.

Chce bý

Lichvář ať zastaví majetek je
ho, * cizinci ať výnos jeho u- 
chvátíl
Nikdo ať lásku mu nezacho
vá, * se siroty jeho ať necítil

Potomstvo jeho bud zahlaze
no, * jméno v rodu příštím už 
zanikni I
Bud u Pána vzpomínka na vi
ny jeho otců, * matky jeho 
hřích nebud zahlazen!
Ať jsou stále před Boží tváří, 
* ať se země zmizí vzpomínka 
na ně!
Neboť on na lásku nepomýš
lel, jen stíhal chudasa, ubohé
ho, * a zkroušeného, by zabil 
ho.

Et diléxit maledictionem: Vé
niat ei, * noluit benedictió
nem: recédat ab eo.
Et induátur maledictione si
cut vestiménto: intret, sicut 
aqua, in interiora ejus, * et, 
sicut óleum, in ossa ejus.
Sit ei quasi vestis quae operit 
eum, * et zona qua cingitur 
semper.

Miloval kletbu. Nuž, padni na 
něj! * Požehnání nechtěl. Od 
něho zmiz!
Ať jak oděvem kletbou se ša
tí, ať vnikne mu jak voda do 
nitra * a jako olej do jeho 
kostí!
Ať je mu šatem, do něhož se 
halí, * opaskem, jímž vždy se 
podkasává!

Žalm 108c.
Haec merces sit eis a Domino, To odměnou bud od Pána ža- 
qui me accúsant, * et qui lo- lobcům mým, * i těm, kteří 
quúntur mala advérsus áni- na mne hovoří zlé věci! 
mam meam.

Nouze pěvce.
Sed tu, Dómine, Deus, ageme- Pro jméno své se zastaň mne,



Sobota k  nešporám 479

cum propter nomen tuum; * 
quia benigna est misericórdia 
tua, salva mei
Nam ego sum miser et inops, 
* et cor meum sauciatum est 
in me.
Sicut umbra, quae declínat, 
evanésco, * et excutior ut lo- 
cústa.
Génua mea vacillant ob jeju
nium, * et caro mea mácie ta- 
béscit,
Et ego factus sum opprobrio 
illis; * vidéntes me movent 
caput suum. - -

Pane Bože, * je dobrotivá lás
ka tvá; spásu mi dej!

Neboť jsem chudý a přeubo- 
hý, * v mém nitru je zraněno 
srdce mé.
Mizím jak stín, jenž hbitě se 
sklání, * a zaháněn jsem jako 
kobylka.
Kolena moje se chvějí postem 
* a tělo mé hubne a hyne.

Proto jsem jim jen předmě
tem smíchu: * hledí na mne a 
hlavou kývají. - -

Dozpěv.
Adjuva me, Dómine, Deus me
us; * salva me secúndum mi
sericórdiam tuam.
Et sciant tuam hanc esse ma
num, * te, Dómine, haec fe
císse.
Maledicant illi, sed tu benedi
cas; insurgéntes in me Con
fundántur, * servus autem tu
us laetétur.
Induántur, qui accúsant me, 
ignominia, * et operiántur, si
cut pállio, confusione sua. - - 
Celebrábo Dóminum ore meo 
valde, * et in médio multó
rum laudábo eum:
Nam ástitit a dextris páupe- 
ris, * ut a judicibus salvum 
fáceret eum.
P. A. Ant. Ne tacúeris, Deus, 
quia sermonibus ódii circum- 
dedérunt me. T. P. Ant. Alle- 
lúja, alleluja, allelúja.
Vše ostatní v Rádu k deváté, str. i

Pane, můj Bože, na pomoc 
spěj mi, * skytni mi záchranu 
pro milost svou!
Dej, aby poznali, tvá že to ru
ka, * že, Pane, ty jsi to tak 
udělali
Ať proklínají, jen ty když žeh
náš - tyran se rdí, * tvůj slu
ha má radost!

Potupa buď šatem žalobců 
mých, * ať jako plášť si pře
hodí hanbu! - - 
Pak oslavím Boha ústy svý
mi, * v četné obci vzdám je
mu chválu:
neb stanul na pravici chuďa
sově, * aby mu pomohl od je
ho soudců.
V roce. Ant. Nechtěj mlčeti, 
Bože! Jizlivými slovy mne za
hrnují! V doběvelik. Ant. Ale
luja, aleluja, aleluja.
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AD VESPERAS - NEŠPORY

Srdečné „Deo gratias".

Pater noster, Ave María, 
y . Deus, in adjutórium. 
Glória Patři.
Alleluja vel Laus tibi.

Otče náš, Zdrávas Maria, 
y . Bože, ku pomoci. 
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Nejkrásnější neSpory týdne. Diky, diky 2a vSel
Motiv ž. 143: Bůh mne přes všechnu mou ubohost pasoval na rytíře! 
Ži. 144: Řetěz diků velikému, dobrotivému, véraému Bohu, Jenž mne 
přijal do svého království.
Pro soboty v adventé bereme antlfony z chval příští neděle (viz Pro
prium de tempore).
P. A. Ant. Benedíctus Dómi- V roce. Ant. Oslaven bud Bůh!
nus.
T. P. Ant. Allelúja, * alleluja, V dobž velik. Ant. Aleluja, * 
alleluja. aleluja, aleluja.
Tyto antlfony se modlíme během roku Jako antlfony nešpor příští neděle.

Žalm 143a: Vítězství a štěstí.
Myšlenka: Týden končí - boj dobojován - diky Bohu! On mne naučil 
bojovat (1) • též v tomto týdnu Jsem poznal svou slabost (2) • k dalším 
vítězstvím dá opět sílu Bůh (3) - jen v Bohu je úspěch (4). Pozoruji 
svou duchovní zahrádku na konci týdne: je prozářena Božím sluncem; 
je tam čisto, mile, pokoj, rád.

Bůh propůjčuje vítězství.
Benedíctus Dóminus, Petra 
mea, * qui docet manus meas 
próelium, digitos meos bellum, 
Misericórdia mea et arx mea, 
* praesídium meum et liberá- 
tor meus.
Clipeus meus et refugium me
um, * qui subdit pópulos mi
hi. - -

Bud oslaven Pán, Skála moje, 
* jenž ruce mé učí utkání, zá
pasu mé prsty, 
má láska a můj hrad, * má 
tvrz a můj zachránce,

můj štít a moje útočiště, * 
jenž mi národy podmaňuje. -

Lidská nedostatečnost.
Dómine, quid est homo, quod Co je, Pane, člověk, že se o něj 
curas de eo, * filius hóminis, staráš, * lidské dítě, že na ně 
quod de eo cógitas? myslíš?
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Homo símilis est flátui aurae, Člověk je podoben závanu vět- 
* dies ejus umbrae, quae tran- ru, * jeho život stínu, jenž u- 
sit. niká.

Boži moc a pomoc.
Dómine, inclína caelos tuos et 
descénde, * tange montes et 
fumábunt;
Fulmina fulmen et dispérge 
eos, * emitte sagittas tuas et 
conturba eos;
Porrige manum tuam de alto, 
* éripe me et libera me ex a- 
quis multis, e manu alienige
narum,
Quorum os mendacium lóqui
tur * et déxtera jurat falsum. 
Ani. Benedictus Dóminus, sus- 
céptormeus,et liberátor meus. 
Ani. Beátus pópulus.

Nakloň svá nebesa, Bože, a 
sestup, * dotkni se hor, ať za
kouří!
Blesk sešli, rozptyl (nepřáte
le), * šípy vystřel, v zmatek 
uved je!
S výše napřáhni ruku svoji, * 
vyrvi a zachraň mne z prohlu
bin vodních, z rukou cizinců,

jejichž ústa hovoří lživě, * a 
jejichž pravice přísahá křivě. 
Ant. Oslaven bud Bůh, síla 
moje a osvoboditel můj!
Ant. Blažený lid.

Žalm 143b.
DíkovnA píseň.

Deus, cánticum novum can- Novou píseň ti zazpívám, Bo- 
tábo tibi, * psaltério deca- že, * za hry na harfu deseti-
chórdo psallam tibi. strunnou,
Qui das victóriam régibus, * tobě, jenž dáváš vítězství krá- 
qui eripuisti David, servum lům, * jenž spasils Davida,
tuum. sluhu svého,
A gládio málo éripe me, * et od meěe zlého mne vysvoboď 
líbera me e manu alienigená- * a cizáků ruky mne zbav! 
rum,
Quorum os mendácium lóqui- Jejichž ústa hovoří lživě * a 
tur, * et déxtera jurat falsum. - jejichž pravice přísahá křivě. - 

Budoucí Btéstl.
Fílii nostri similes sint pian- Synové naši - jak sazenice * 
tis, * crescéntes in adolescén- od mládl zdárně odchováni, 
tia sua;
Filiae nostrae quasi colúmnae Dcery naše - jak do rohu slou- 
anguláres, * sculptae ut co- py, * jak sloupy pro chrám te- 
lúmnae templi. sáné.
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Hórrea nostra sint plena, * Komory naše do vrchu plné; 
copiósa ómnibus fructibus; * všelikými plody oplývající. 
Oves nostrae míllies foecún- Tisíckrát ovce mláďata dají, 
dae, in myríadas augeántur in na našich pastvinách stotisíc- 
campis nostris; * juménta nos- krát; * náš hovězí dobytek je 
tra sint onústa. stelný.
Ne sit ruptúra móenium aut Není trhlin v hradbách, zajetí 
exsilium, * neve planctus in není, * ani nářku na našich 
platéis nostris. ulicích.

Dozpěv.
Beátus pópulus, cui sunt tá- Blažený lid, který takhle se 
lia; * beátus pópulus, cujus má, * blažený národ, jehož 
Deus est Dóminus. Bohem jest Pán!
Ant. Beátus pópulus, cujus Ant. Blažený lid, jehož Bo- 
Dóminus Deus ejus. hem jest Pán.
Ant. Magnus Dóminus. Ant. Pán jest veliký.

Žalm 144a: Velikost a dobrota Boží.
Myšlenka: Vroucí píseň. Pro nás: Děkovná modlitba za dobrodiní a po
moc Boží v minulém týdnu. Bůh se ukázal též v tomto týdnu velikým, 
dobrotivým, věrným a spravedlivým (antifony).

Předzpěv.
Praedicábo te, Deus meus, Chtěl bych tě velebit, Bože, 
rex; * et benedicam nómini můj králi, * jméno tvé vždy- 
tuo in saéculum sáeculi. cky na věky slavit.
Omni die benedicam tibi, * et Chtěl bych tě slaviti den co 
laudábo nomen tuum in sáe- den, * jméno tvé na věky 
culum sáeculi. chválit.

Velikost Boha.
Mágnus est Dóminus et lau- 
dábilis valde, * neque explo- 
rári potest magnitúdo ejus. 
Generátio generationi práedi- 
cat ópera tua, * et annúntiant 
poténtiam tuam.
Glóriam magnificam majestá- 
tis tuae loquúntur, * et mira
bília tua pervulgant.
Et poténtiam terribilium ópe- 
rum tuórum dicunt, * et mag
nitudinem tuam enárrant.

Pán j est veliký, vší chvály hod
ný, * velikost jeho vystihnou
ti nelze.
Rod rodu vychvaluje díla tvo
je, * vypravuje o tvých veli
kých činech.
Tvé výsosti posvátné hlásají 
lesk, * tvoje zázračné činy 
sdělují.
Vypravují o tvé hrozivé síle. 
* O velkých činech tvých mlu
ví.
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Boži dobrota.

Laudem magnae bonitátis 
tuae proclámant, * et de jus
títia tua exsúltant.
Ant. Magnus Dóminus et lau
dabilis nimis: et magnitúdinis 
ejus non est finis.
Ant. Suávis Dóminus.

Rozhlašují slávu dobroty tvé, 
* s jásotem velebí tvou spra
vedlnost.
Ant. Pán jest veliký, vší slá
vy hodný, jeho velikost vy
stihnouti nelze.
Ant. Pán jest dobrotivý.

Žalm 144b.
Clemens et miséricors est Dó
minus, * tardus ad iram et 
grátiae multae.
Bonus est Dóminus univérsis, 
* et miséricors erga ómnia ope
ra sua.

Pán jest slitovný a milostivý, 
* shovívavý, na lásku bohatý.

Ke kdekomu jest Pán dobro
tivý * a nad všemi tvory se 
slitovává.

Velebnost říše Boži.
Célebrent te, Dómine, ómnia 
ópera tua, * et sancti tui be
nedicant tibi.
Glóriam regni tui dicant, * et 
poténtiam tuam loquántur,

Ut notam fáciant filiis hómi
num poténtiam tuam * et gló
riam magnifici regni tui. 
Regnum tuum regnum ómni
um saeculórum, * et dominá- 
tio tua manet per univérsas 
generationes.
Ant. Suávis Dóminus univér
sis: et miseratiónes ejus super 
ómnia ópera ejus.
Ant. Fidélis Dóminus.

Ať chválí té, Pane, všecka tvá 
díla * a zbožní tvoji ať žeh
nají tobě.
Ať hlásají slávu království 
tvého * a hovoří o tvé všemo
houcnosti!
Ať sdělují s lidmi tvou všemo
houcnost * a velebnou slávu 
království tvého!
Království tvoje jest králov
ství věčné, * vláda tvá potrvá 
od rodu k rodu.

Ant. Ke kdekomu je Pán dob
rotivý a nade všemi svými tvo
ry se slitovává.
Ant. Věrný jest Pán.

Žalm 144c.
. Věrnost a spravedlnost Boží.

Fidélis Dóminus in omnibus Věrný jest Pán ve slovech 
verbis suis, * et sanctus in óm- svých všech, * přesvatý ve 
nibus opéribus suis. všech svých dílech.
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Dóminus, sústinet omnes, qui Ty, kteří klesají, podpírá Pán, 
cadunt, * et érigit omnes de- * vzpřimuje, již jsou poraženi, 
préssos.
Óculi ómnium in te sperant, Oči všech na tebe čekají s tou- 
* et tu das illis escam témpo- hou, * ty pokrm jim podáváš 
re suo. ve vhodný čas.
Tu áperis manum tuam, * et Ty dovedeš otevřít ruku svoji, 
sátias cum benevoléntia om- * a laskavě nasytit všecko, co, 
ne vivens. žije.

Spravedlivá Činnost Boží.
Justus est Dóminus in ómni- V činnosti své jest spravedli- 
bus viis suis, * et sanctus in vý Pán, * jest plný lásky ke 
ómnibus opéribus suis. každému dílu.
Prope' est Dóminus omnibus Všem, již ho volají, blízko jest 
invocántibus eum, * omnibus Pán, * všem těm, kteří upřím- 
invocántibus eum sincére. ně vzývají ho.
Voluntátem timéntium se fá- Vůli svých ctitelů chce na- 
ciet, * et clamórem eórum áu- plniti, * slyší jejich vzlykot a 
diet, et salvábit eos. pomáhá jim.
Custódit Dóminus omnes, qui Chrání též každého, jenž ho 
diligunt eum, * et omnes iní- rád má, * ničemné lidi však 
quos dispérdet. rozptýlí všechny.

Dozpěv.
Laudem Dómini loquátur os 
meum, * et omnis caro bene
dícat nómini sancto ejus in 
sáeculum sáeculi.
P. A. Ant. Fidélis Dóminus in 
ómnibus verbis suis: et sanc
tus in ómnibus opéribus suis. 
T. P. Ant. Allelúja, alleluja, 
allelúja.

Rty mé ať hlásají slávu Páně; 
* chval všechno tělo svaté je
ho jméno vždycky a na věky!

V roce. Ant. Věrný jest Pán 
ve všech svých slovech a pře
svatý ve všech svých dílech.. 
T7 doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

Kapilulum pro soboty v době předpostnl nalezneme v Proprium de tem
pore. Jinak - kromě soboty v oktávě vánoční, Zjeveni Páně a Božího 
Těla • zni:

Kapitulum.
Rom. 11, 33. O altitúdo divi- K Řím. 11, 33. Ó hlubokosti 
tiárum sapiéntiae et sciéntiae bohatství, moudrosti a vědo- 
Dei: quam incomprehensibí- mostiBožíl Jaknevyzpytatel-
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lia sunt judicia ejus et investi
gabiles viae ejus!

Hymnus (od sv. Řehoře Vel.).
Jam sol recédit igneus:

Tu, lux perénnis, Unitas, 
Nostris, beáta Trinitas, 
Infúnde lumen córdibus.

Te mane laudum carmine, 
Te deprecámur véspere; . 
Dignéris ut te súpplices 
Laudémus inter caelites.

Patri simúlque Fílio, 
Tibíque, Sancte Spíritus, 
Sicut fuit, sit júgiter 
Saeclum per omne glória. 
Amen.
y. Vespertina orátio ascéndat 
ad te, Dómine. TJi. Et descén- 
dat super nos misericórdia tua.

né jsou soudy jeho a nevystih
lé cesty jeho!

Již klesá kolo ohnivé, 
ó světlo věčné, Jediné!
Ó nejsvětější Trojice, 
nám pravé světlo v srdce vlej!

Jak ráno šli jsme k písním 
chval,
tak večer zas k nim zavolal, 
bys dal nám, vroucně prosícím, 
chválit Tě s dvorem nebeským!

Otci i Synu Jednomu 
i Tobě, Duchu svatému, 
bud vzdána sláva na věky, 
jak bývala a bude vždy. 
Amen.
y. Vystup k tobě naše večerní 
modlitba, ó Bože! Ij>. A sestup 
na nás tvé slitování!

Hymnus a verš pro dobu adventní, postní, utrpení a velikonoční nalez
neme v Rádu k nešporám; antífonu k Magnificat v Proprium de tempore. 
Pro soboty před druhou a ostatními nedělemi po Zjevení zní:

K Magnificat:
Ant. Suscépit Deus * Israěl, 
púerum suum; sicut locútus' 
est ad Abraham et semen ejus 
usque in sáeculum.
Vše ostatní v Rádu k nešporám (si

Ant. Ujal se Bůh * Izraele, 
svého služebníka, jak byl mlu
vil Abrahamovi a potomstvu 
jeho na věky.

r . 60) .

AD COMPLETORIUM - DOPLNĚK

Večerní modlitba života.

f .  Jube, domne, benedicere, y . Pane, rač požehnati! 
Bened. Noctem quiétam. Požehnání. Pokojnou noc.
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Lectio. Fratres: Sóbrii estóte, 
fy. Deo grátias, 
y . Adjutorium nostrum. 
Pater noster (totum secreto). 
Confíteor. Misereátur. Indul- 
géntiam.
y. Convérte nos. fy. Et avérte. 
y . Deus, in adjutorium. 
Glória Patri.
Alleluja vel Laus tibi.

Čtení. Bratři: Buďte střízliví, 
fy. Bohu díky. 
y . Pomoc naše.
Otče náš (celý potichu). 
Vyznávám se. Smiluj se. Pro
minutí.
y. Obrať nás. fy. A odvrať, 
y. Bože, ku pomoci.
Sláva Otci.
Aleluja nebo Chvála tobě.

Poslední hodinka, poslední noční modlitba týdne! Konec týdne nás nutí, 
abychom myslili na konec života.
Církev si dovoluje odchylku od základních myšlenek dnešních hodinek 
a vsunuje děkovný žalm.
Dvě veliké myšlenky doplňku:
1. Představím si sebe sama na smrtelném lůžku. Vycítím všechny bo
lesti, bázeň před smrti, vzbudím dokonalou lítost nad hříchy celého ži
vota (Ž. 87).
2. Pak ale zapěji dik za všechna dobrodiní Boži (Ž. 102).
Tedy: Miserere a Te Deum na konci života!
P. A. Ant. Intret orátio mea. V roce. Ant. Kéž k tobě pro

nikne modlitba má!
T. P. Ant. Allelúja. V době velik. Ant. Aleluja.

Žalm, 87: Smutná je duše má až k smrti.
Myšlenka: Na smrt nemocný volá zoufale o pomoc. Nejchmumějšl píseň 
celého žaltáře.
Znovu a znovu vylévá prosící 6vé bolesti. Nedochází k vnitřnímu vy
rovnáni se s utrpením, k důvěře v Boha. Píseň konči tupým nářkem na 
hněv Boži.
Pro nás: líčeni úzkosti a lítosti na smrtelném lůžku.

Dómine, Deua meus, intérdiu 
clamo, * nocte laméntor co
ram te.
Pervéniat ad te orátio mea, * 
inclína aurem tuam ad clamo
rem meum.
Nam saturáta est malis ánima 
mea, * et inferis vita mea pro
pinquat.

Mi
Accénseor descendéntibus in

Bože můj, Pane, za dne vzly
kám, * naříkám za noci před 
tebou:
Kéž pronikne k tobě modlitba 
má, * ucho kéž k nářkům mým 
nakloníš!
Vždyť jsem neštěstím nasy
cen zcela, * nablízku podsvětí 
je život můj.

ika.
K těm jsem připočítáván, již
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fóveam, * símilis factus sum 
viro invalido.
Inter mórtuos est stratum me
um, * sicut occisórum, qui in 
sepúlcro jacent,
Quorum non es memor ám
plius * et qui a cura tua sunt 
sejúncti.
Collocasti me in fóvea profún
da, * in ténebris, in voragine.

Super me gravat indignátio 
tua, * et ómnibus flúctibus 
tuis opprimis me.
Removisti notos meos a me; 
abominabilem fecísti me illis, 
* clausus sum, neque égredi 
possum. - -

v jámu sešli, * jsem podoben 
muži, jenž nemá síly.
Mezi mrtvými je moje lože, * 
* jak (lože) zabitých v hrobě,

na které nemáš vzpomínky 
ani, * kteří jsou daleko od pé
če tvé.
Vkládáš mne do jámy přehlu
boké, * do temnot, do pro
pasti.
Doléhá na mne prchlivost tvo
je, * tísníš mne svými vlna
mi.
Známé moje jsi ode mne vzdá
li], způsobils, že jsem se jim 
zoškhvil. * Sevřen jsem; nelze 
mi vyváznouti. - -

Nové útrapy.
Óculi mei ob misériam tabés- 
cunt, clamo ad te, Dómine, 
cotídie; * expándo ad te ma
nus meas.
Num pro mórtuis facis mira
bília? * an defúncti surgent, 
et laudábunt te?
Num enarrátur in sepúlcro bo
nitas tua, * fidélitas tua apud 
ínferos?
Num manifestántur in téne
bris mirabília tua, * et grátia 
tua in terra oblivionis? - -

Oči mi chřadnou utrpením. 
Pane, denně na tebe volám, * 
a svoje dlaně pozdvihuji k to
bě.
Chceš dělat divy na lidech 
mrtvých? * Povstanou mrtví? 
Vzdají ti chválu?
Lze v hrobě vyprávět o di- 
vech tvých? * V komorách 
podsvětí o tvé věrnosti?
Lze v temnotách poznati di
vy tvoje, * spasení tvá v kraji 
zapomenutí? -

Zoufalá touha.
Ego autem ad te, Dómine, cla
mo, * et mane orátio mea ad 
te venit.
Quare, Dómine, repéllis áni
mam meam, * abscóndis fáci
em tuam a me?
Miser sum ego et moribundus

K tobě, Pane, volám o pomoc! 
* tiž od rána za tebou prosba 
má jde!
Bože, proč jenom mne zapu
zuješ? * Proč halíš svůj obli
čej přede mnou?
Jsem ubohý! Hynu od mlado-
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inde a púero; * portávi terro
res tuos et elángui.
Super me transiérunt irae tuae, 
* et terrores tui me perdidé- 
runt.
Circumdant me ut aqua per- 
pétuo; * circumvéniunt me 
omnes simul.
Removisti a me amicum et so- 
dálem: * familiares mei sunt 
ténebrae.

sti. * Snáším tvé hrůzy a u- 
mdlévám.
Zlosti tvoje se přese mne va
lí, * ničí mne hrůzy, jež nahá
níš mi:
kolem mne tekou stále jak vo
da, * všechny mne najednou 
zaplavují.
Vzdálil jsi ode mne známé mo
je! * Důvěrníky mými jsou 
- temnoty!

Žalm 102a: Otcovská dobrota Boži.
Myfllenka: Díkůčinění. Pravděpodobně za vysvobozeni z exUu. Básník 
jde v9ak dále a děkuje za vScchna dobrodiní, jež prokázal Bůh jeho lidu.

Předzpěv.
Bénedic, ánima mea, Dómino,
* et ómnia quae intra me šunt, 
nómini sancto ejus.
Bénedic, ánima mea, Dómino,
* et noli oblivisci ómnia bene
fícia ejus,
Qui remittit omnes culpas tu
as, * qui sanat omnes infirmi- 
tátes tuas.
Qui rédimit ab intéritu vitam 
tuam, * qui coronat te grátia 
et miseratione,
Qui sátiat bonis vitam tuam:
* renovátur, ut áquilae, ju- 
véntus tua. - -

Duše má, chválu vzdej Hos
podinu, * co ve mně je, jeho 
svatému jménu!
Duše má, chválu vzdej Hos
podinu, * na všecku jeho dob
rotu pamatuj!
Na něj, jenž viny ti promíjí, * 
všecky tvé neduhy uzdravuje,

jenž zachraňuje ze zkázy ži
vot tvůj, * a věnčí tě láskou 
a slitováním!
Jenž dobrotou sytí život tvůj, 
* tvé mládí jak orlíče se ob
novuje! - -

Bůh se nad svým Iidem slitovává.
Ópera justítiae patrat Dómi
nus, * et omnibus oppréssis 
jus reddit. ■
Notas fecit vias suas Móysi, * 
filiis Israel ópera sua. 
Miséricors et propítius est Dó
minus, * tardus ad iram et ád- 
modum clemens.

Pán spasná díla připravuje, * 
právo všem stísněným zjed
nává.
Cesty své oznámil Mojžíšovi,
* Izraelovým dětem svá díla! 
Pán je slitovný a milostivý,
* pomalý k hněvu, nad míru 
dobrý.
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Non in perpétuum conténdit, Neboř se s námi nepře stále, * 
* neque in aetérnum succén- a vždycky se na nás nehněvá, 
set.
Non secúndum peccáta nos- Dle našich vin nejedná s ná- 
tra agit nobíscum, * neque se- mi, * dle hříchů našich nám 
cúndum culpas nostras retrí- nesplácí, 
buit nobis.

ZvláStS však nad slabým lidským dítětem.
Nam quantum éminet caelum 
super terram, * tantum práe- 
valet misericórdia ejus erga ti- 
méntes eum;
Quantum distat óriens ab oc- 
cidénte, * tam longe rémovet 
a nobis delicta nostra.

Jak vysoko nad zemí nebesa 
jsou, * láska jeho tak veliká 
k ctitelům.

Jak daleko východ jest od zá
padu, * tak daleko zamítl na
še proviny.

Žalml02b.
Quemádmodum miserétur pa
ter filiórum, * miserétur Dó
minus timéntium se.
Ipse enim novit, cujus factu
rae simus: * recordátur nos 
púlverem esse.
Hóminis dies sunt similes fae- 
no; * sicut flos agri, ita flo
ret:
Vix ventus perstrinxit eum, 
non jam subsistit; * neque ul
tra cognoscit eum locus ejus. 
Misericórdia autem Dómini ab 
aetérno in aetérnum erga ti- 
méntes eum, * et justítia ejus 
erga fílios filiórum,
Erga eos, qui servant foedus 
ejus, * et mémores sunt prae
ceptórum ejus, ut fáciant ea. -

Jako másdétmislitováníotec, 
* má Pán je se svými ctiteli,

neboť zná dobře podstatu na
ši, * že jsme jenom prach, má 
v paměti.
Lidský život je podoben trá
vě - * jak kvítečko polní tak 
rozkvétá.
Zavane vítr - a už jí není, * 
o jejím místě se neví nic.

Milost Páně pro ctitele jeho 
trvá od věků na věky, * a 
spravedlnost pro syny synů,

kteří smlouvu s nim zachová
vají, * pamatují na plnění pří
kazů jeho.

Dozpěv.
Dóminus in caelo státuit se- Na nebi Pán si postavil trůn 
dem suam, * et regnum ejus * a jeho království spravuje 
gubémat univérsa. všecko.
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Benedícite Dómino, omnes An
geli ejus, poténtes virtúte, fa- 
ciéntes jussa ejus, * ut oboe- 
diátis sermóni ejus. 
Benedícite Dómino, omnes e- 
xércitus ejus, * ministri ejus, 
qui fácitis voluntátem ejus. 
Benedícite Dómino, ómnia ó- 
pera ejus, in ómnibus locis po- 
testátis ejus: * bénedic, áni
ma mea, Dómino.
P. A. Ani. Intret orátio mea 
in conspéctu tuo, Dómine.
T. P. Ani. Allelúja, allelúja, 
alleluja.

Slavte Pána, andělé, všichni 
mocní silou, příkazů dbalí, * 
byste byli poslušni na jeho 
slova.
Slavte Pána, zástupy všechny,
* sluhové jeho, ochotni po
slechnouti
Slavte Pána, všechna jeho dí
la, všude, kam sahá říše. jeho.
* Slav, duše má, Pánal

V roce. Ant. Kéž k tobě pro
nikne modlitba má, Panel
V doběvelik. Ant. Aleluja, ale
luja, aleluja.

VBe ostAtní v Hádu k doplňku (str. 70).
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ŽALMY SPOLEČNÉ SVÁTKŮM 

APOŠTOLŮ

IN I. VESPERIS

Ant. Hoc est praecéptum me
um, * ut diligátis invicem, si
cut diléxi vos.
Ant. Toto jest přikázání mé: 
* abyste se milovali vespolek, 
jako jsem já miloval vás.

Žalm 109.
Překlad a výklad na str. 137. 
Dixit Dóminus Domino meo: 
„Sede a dextris meis, * donec 
ponam inimicos tuos scabél- 
lum pedum tuórum.“ 
Sceptrum poténtiae tuae pro- 
téndet Dóminus ex Sion: * 
„Domináre in médio inimicó
rum tuórum!
Tecum principátus die ortus 
tui in splendore sanctitátis: * 
ante lucíferum, tamquam ro
rem, génui te.“ - - 
Jurávit Dóminus et non pae
nitébit eum: * „Tu es sacér
dos in aetérnum secúndum 
órdinem Melchísedech.“ - - 
Dóminus a dextris tuis: * cón
teret die irae suae reges.

Judicábit nationes, acervábit 
cadávera; * cónteret cápita 
late per terram.
De torrénte in via bibet, *pro- 
ptérea extollet caput.
Ani. Hoc est praecéptum me
um, ut diligátis invicem, sicut 
diléxi vos.
Ani. Majórem caritátem * ne
mo habet, ut ánimam suam 
ponat quis pro amicis suis. 
Ani. Větší lásky * nikdo ne
má, než aby dal život svůj za 
své přátele.

Žalm 110.
Překlad a výklad na str. 138.
Celebrábo Dóminum toto cor
de, * in coetu justorum et con- 
gregatióne.
Magna sunt ópera Dómini, * 
scrutánda ómnibus, qui dili
gunt ea.
Majéstas et magnificéntia o- 
pus ejus; * et justítia ejus ma
net in aetérnum.
Memoránda fécit mirabília 
sua; * miséricors et clemens 
est Dóminus.
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Escam dedit timéntibus se; * 
memor erit in aetérnum fóe
deris sui.
Poténtiam operum suorum 
manifestávit pópulo suo, * ut 
daret eis possessionem gén
tium.
Ópera mánuum ejus sunt fi- 
délia et justa; * firma sunt 
ómnia praecépta ejus, 
Stabilita in saecula, in aetér
num, * facta cum firmitate et 
aequi táte.
Redemptionem misit pópulo 
suo, statuit in aetérnum foe
dus suum; * sanctum et vene
rabile est nomen ejus. 
Initium sapiéntiae timor Dó
mini: prudénter agunt omnes, 
qui colunt eum; * laus ejus 
manet in aetérnum.
Ani. Majorem caritatem ne
mo habet, ut ánimam suam 
ponat quis pro amicis suis. 
Ani. Vos amíci mei estis, * 
si fecéritis quae praecipio vo
bis, dicit Dóminus.
Ani. Jste mými učedníky, * 
činíte-li, co vám přikazuji, 
praví Pán.

Žalm 111.
Překlad a výklad na str. 139.
Beátus vir, qui timet Dómi
num, * qui mandátis ejus de- 
lectátur multum.
Potens in terra erit semen e- 
jus; * generationi rectorum 
benedicétur.
Opes et divítiae erunt in do

mo ejus, * et munificéntia ejus 
manébit semper.
Oritur in ténebris ut lumen 
rectis, * clemens et miséricors 
et justus.
Bene est viro qui miserétur et 
commodat, * qui disponit res 
suas cum justítia.
In aetérnum non vacillábit; 
* in memória aetérna erit jus
tus.
A núntio tristi non timébit; * 
firmum est cor ejus, sperans 
in Dómino.
Constans est cor ejus, non ti
mébit, * donec confusos vi
deat adversários suos. 
Distribuit, donat paupéribus, 
munificéntia ejus manébit 
semper; * cornu ejus extollé- 
tur cum glória.
Peccátor Vidébit et indigná- 
bitur, déntibus suis frendet et 
tabéscet; * desidérium pecca
tórum peribit.
Ani. Vos amici mei estis, si 
fecéritis, quae praecipio vo
bis, dicit Dóminus.
Ani. Beáti pacífici, * beáti 
mundo corde: quóniam ipsi 
Deum Vidébunt.
Ani. Blahoslaveni pokojní, * 
blahoslavení čistého srdce, ne
boť Boha viděti budou.

Žalm 112.
Překlad a výklad na str. HO.
Laudáte; servi Domini, * lau
dáte nomen Domini.
Sit nomen Domini benedic-
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tum * et nunc et usque in ae
térnum.
A solis ortu usque ad occá- 
sum ejus * laudétur nomen 
Dómini. - -
Excélsus super omnes gentes 
Dóminus, * super caelos glo
ria ejus.
Quis sicut Dóminus Deus nos
ter, qui sedet in alto * et ocu
los demittit in caelum et in 
terram? - -
Súblevat e púlvere inopem, * 
e stércore érigit páuperem,
Ut cóllocet eum cum princí
pibus, * cum princípibus po
puli sui.
Habitáre facit eam, quae sté- 
rilis erat in domo, * matrem 
filiórum laetántem.
Ani. Beáti pacífici, beáti mun
do corde; quóniam ipsi Deum 
Vidébunt.
Ani. In Patiéntia vestra * pos- 
sidébitis ánimas vestras.
Ani. Svou trpělivostí * zacho
váte své duše.

Žalm 116.
Překlad a výklad na str. 160.
Laudáte Dóminum, omnes 
gentes, * praedicáte eum, om
nes populi,
Quóniam confirmáta est su
per nos misericórdia ejus, * et 
fidélitas Dómini manet in ae
térnum.
Ant. In Patiéntia vestra pos- 
sidébitis ánimas vestras.
Ostatní jako v brevi dři.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTURNO 
Ant. In omnem terram * exi
vit sonus eórum, et in fines 
orbis terrae verba eórum. 
Ant. Do celého světa * šíří se 
pověst o nich, a jejich slova 
až za hranice země.

Žalm 18.
Překlad a výklad na str. 176.
Caeli enárrant glóriam Dei, * 
et opus mánuum ejus annún- 
tiat firmaméntum.
Dies diéi effúndit verbum, * 
et nox nocti tradit notitiam. 
Non est verbum et non sunt 
sermónes, * quórum vox non 
percipiátur:
In omnem terram exit sonus 
eórum, * et usque ad fines or
bis eloquia eórum.
Ibi pósuit soli tabemáculum 
suum, qui procedit ut spon
sus de thálamo suo, * exsul
ta t ut gigas percúrrens viam.
A término caeli fit egréssus 
ejus, et circuitus ejus usque 
ad términum caeli, * nec quid
quam subtráhitur ardori e- 
jus. - -
Lex Dómini perfécta, récre- 
ans ánimam; * praescriptum 
Dómini firmum, instituens 
rudem;
Praecépta Dómini recta, delec- 
tántia cor; * mandátum Dó
mini mundum, illústrans ócu- 
los;
Timor Dómini purus, pérma-
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nens in aetérnum; * judicia 
Dómini vera, justa ómnia si
mul,
Desiderabília super aurum et 
obryzum multum * et dulció
ra melle et liquore favi. - - 
Etsi servus tuus atténdit il
lis, * in iis custodiéndis sédu- 
lus est valde,
Erráta tamen quis animad- 
vértit? * a mihi occúltis mun
da me.
A supérbia quoque próhibe 
servum tuum, * ne dominétur 
in me.
Tunc integer ero et mundus * 
a delícto grandi. - - 
Accépta sint eloquia oris mei 
et meditátio cordis mei * co
ram te, Dómine, Petra mea et 
Redémptor meus.
Ant. In omnem terram exivit 
sonus eórum, et in fines orbis 
terrae verba eórum.
Ant. Clamavérunt justi, * et 
Dóminus exaudívit eos.
Ant. Kdykoliv spravedliví vo
lají, * Pán naslouchá.

Žalm 33.
Překlad a výklad na str. 310.
Benedicam Domino omni tém
pore; * semper laus ejus in ore 
meo.
In Dóminó gloriétur ánima 
mea: * áudiant húmiles et lae- 
téntur.
Magnificáte Dóminum me
cum; * et extollamus nomen 
ejus simul. - -

Quaesívi Dóminum, et exau
dívit me; * et ex ómnibus ti
moribus meis eripuit me. 
Aspicite ad eum, ut exhilaré- 
mini, * et facies vestrae ne 
erubéscant.
Ecce, miser clamavit, et Dó
minus audívit, * et ex ómni
bus angústiis ejus salvávit e- 
um.
Castra ponit ángelus Dómini
* circa timéntes eum, et éri- 
pit eos.
Gustáte, et vidéte, quam bo
nus sit Dóminus; * beátus vir, 
qui confugit ad eum.
Timéte Dóminum, sancti ejus,
* quia non est inopia timénti
bus eum.
Poténtes facti sunt páuperes 
et esuriérunt; * quaeréntes au
tem Dóminum nullo bono ca- 
lébunt. - -
Veníte, fílii, audíte me; * ti
mórem Dómini docébo vos. 
Quis est homo, qui diligit vi
tam, * desiderat dies, ut bo
nis fruátur?
Cóhibe linguam tuam a malo,
* et lábia tua a verbis dolósis. 
Recéde a malo, et fac bonum;
* quaere pacem et sectáre e- 
am.
Oculi Dómini respiciunt jus
tos, * et aures ejus clamorem 
eórum.
Vultus Dómini aversátur fa- 
ciéntes mala, * ut déleat de 
terra memoriam eórum. 
Clamavérunt justi, et Dómi-
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nus exaudívit eos; * et ex óm
nibus angustiis eórum eripuit 
eos.
Prope est Dóminus contritis 
corde, * et confráctos spíritu 
salvat.
Multa sunt mala justi; * sed ex 
ómnibus éripit eum Dóminus. 
Custodit ómnia ossa ejus: * 
non confringéturne unum qui
dem.
In mortem agit impium ma
litia, * et qui odérunt justum, 
puniéntur.
Dóminus líberat ánimas ser- 
vórum suorum, * neque puni- 
étur, quicúmque confugerit ad 
eum.
Ant. Clamavérunt justi, et Dó
minus exaudívit eos.
Ant. Constitues eos * prínci
pes super omnem terram: mé- 
mores erunt nóminis tui, Dó
mine.
Ant. Ustanovil je * knížaty 
nad celou zemí; tvé jméno, 
Pane, rozhlásí.

Žalm 44.
Překlad a výklad na str. 258. 
Effúndit cor meum verbum 
bonum: dico ego carmen me
um regi; * lingua mea stilus 
est scribae velocis. - - 
Speciósus es forma prae filiis 
hóminum, diffúsa est grátia 
super lábia tua: * proptérea 
benedíxit tibi Deus in aetér
num.
Cinge gládium tuum super fe

mur, potentissime, * decorem 
tuum et ornátům tuum! 
Feliciter evéhere pro fide et pro 
justítia, * et praeclára gesta 
doceat te déxtera tua. 
Sagittae tuae acutae, populi 
tibi subdúntur, * deficiunt 
corde inimíci regis.
Thronus tuus, Deus, in sáecu- 
lum sáeculi; * sceptrum aequi- 
tátis sceptrum regni tui. 
Diligis justítiam et odísti ini
quitátem: proptérea unxit te 
Deus, Deus tuus, * óleo lae
titiae prae consortibus tuis. 
Myrrha et áloě et cássiá frag
rant vestiménta tua; * ex áe- 
dibus ebúmeis fidium sonus 
laetíficat te.
Filiae regum óbviam veniunt 
tibi, * regína adstat ad déx
teram tuam omáta auro ex 
Ophir. - -
Audi, fília, et vide, et inclína 
aurem tuam, * obliviscere pó- 
pulum tuum et domum patris 
tui.
Et concupiscet rex pulchri- 
túdinem tuam: * ipse est dó- 
minus tuus; obséquere ei.
Et pópulus Tyri cum munéri- 
bus venit; * favorem tuum 
captant próceres plebis.
Tota decóra ingréditur fília re
gis; * textúrae áureae sunt a- 
míctus ejus.
Amictu variegáto induta ad
ducitur ad regem; * vírgines 
post eam, sociae ejus, addu- 
cúntur ad te.



496 Žalmy o svátcích apoštolů

Afferůntui cum laetitia et ex
sultatióne, * ingrediúntur iri 
palátium regis. - - 
Loco patrum tuórum erunt fí
lii tui; * constitues eos prín
cipes super totam terram.
M emorábo nomen tuum in om
nem generatiónem et genera
tiónem; * proptérea populi 
celebrabunt te in sáeculum 
saeculi.
Ani. Constitues cos príncipes 
super omnem terram: mémo- 
res erunt nóminis tui, Dómi
ne.
y. In omnem terram exivit 
sonus eórum.
íji. E t in fines orbis terrae ver
ba eórum.
Vše ostatní jako v breviáři.

IN II. NOCTUENO

Ant. Príncipes populórum * 
congregáti sunt cum Deo Ab
raham.
Ant. Knížata národů * se při
dávají k Bohu Abrahamovu.

Žalm 46.
Překlad a výklad na str. 165.
Omneš pópuli, pláudite máni- 
bus, * exsultáte Deo voce lae
titiae,
Quóniam Dóminus excélsus, 
terríbilis, * rex magnus super 
omnem terram.
Súbjicit populos nobis * et na- 
tiónes pédibus nostris.
Eligit nobis hereditátem nos

tram, * glóriam Jacob, quem 
diligit. - -
Ascéndit Deus cum exsulta
tióne, * Dóminus cum voce 
tubae.
Psállite Deo, psállite; * psál- 
lite regi nostro, psállite. - 
Quóniam rex omnis terrae est 
Deus, * psállite hymnum. 
Deus regnat super nationes, * 
Deus sedet super solium sanc
tum suum.
Principes populórum congre
gáti sunt * cum pópulo Dei 
Ábraham.
Nam Dei sunt proceres terrae:
* excélsus est valde.
Ani. Príncipes populórum con
gregáti sunt cum Deo Abra
ham.
Ant. Dedisti hereditátem * ti
méntibus nomen tuum, Dó
mine.
Ant. Dais dědictví * ctitelům 
svého jména, Pane.

Žalm 60.
Překlad a výklad na str. 312.
Audi, Deus, clamórem meum,
* inténde oratióni meae.
Ab extrémis terrae ad te cla
mo, * cum déficit cor meum. 
In petram extólles me, dabis 
quiétem mihi, quia praesídi
um es mihi, turris fortis con
tra inimicum.
Utinam hábitem in taberná- 
culo tuo semper, * confugiam 
sub tegmen alárum tuárum! - 
Tu enim Deus, audisti vota
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mea; * dedisti mihi hereditá- 
tem timéntium nomen tuum. 
Dies ádjice ad dies regis, * an
ni ejus aequent generationes 
multas;
Regnet in aetérnum coram 
Deo; * grátiam et fidelítátem 
mitte, ut consérvent eum.
Sic cantábo nomen tuum sem
per, * et solvam vota mea om
ni die.
Ant. Dedisti hereditátem ti
méntibus nomen tuum, Dó
mine.
Ant. Annuntiavérunt * ópera 
Dei, et facta ejus intellexé- 
runt.
Ant. Rozhlašovali * skutky 
Boží a uvažovali o jeho íi- 
nech.

Žalm 63.
Překlad a výklad na str. 450.
Audi, Deus, vocem meam, 
dum queror; * a timóre ini
míci custódi vitam meam. 
Protege me a concilio mali
gnórum, * a tumúltu agénti- 
um iniqua,
Qui ácuunt ut gláudium lin
guas suas, * dirigunt ut sagit
tas verba venenáta,
Ut fériant ex latebris inno- 
céntem, * de improviso fériant 
eum nihil timéntes.
Firmiter proponunt sibi rem 
malam, conspirant de laqueis 
tendéndis occulte, * dicunt: 
„Quis eos Vidébit?“
Excogitant nefaria, occúltant

cogitationes excogitátas, * et 
mens cujúsque et cor sunt pro
fúnda. - -
Sed Deus ferit eos sagittis, * 
de improviso percutiúntur 
vulnéribus,
E t ruínam parat eis lingua ip
sórum: * cápita movent om
nes, qui vident eos.
Et omnes timent et praedi
cant opus Dei, * et perpén- 
dunt acta ejus.
Laetátur justus in Dómino et 
confugit ad eum, * et glorián- 
tur omnes recti corde.
Ant. Annuntiavérunt ópera 
Dei, et facta ejus intellexé- 
runt.
$. Constitues eos príncipes su
per omnem terram.
Iji. Mémores erunt nóminis 
tui, Dómine.
Čtení a responsoria, jak jsou ozna- 
čena v breviáři.

IN III. NOCTURNO

Ant. Exaltabúntur-* córnua 
justi, allelúja.
Ant. Povznesl se * roh spra
vedlivého, aleluja.

Žalm 74.
Překlad a výklad na str. 354.
Celebrámus te, Dómine, ce
lebramus, * et praedicámus 
nomen tuum, enarramus mi
rabília tua. - - 
„Quando statuéro tempus, * 
ego secúndum jus judicábo.
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Etsi moveátur terra cum óm
nibus incolis suis: * ego fir
mavi colúmnas ejus.
Dico insoléntibus: ‚Nolíte in- 
soléscere,‘ * et impiis: ‚Nolí
te extollere cornu.‘
Nolíte extollere contra Altis
simum cornu vestrum, * no
líte loqui contra Deum pro- 
térva.
Neque enim ab Oriénte neque 
ab Occidénte * neque a de
sérto neque a montibus:
Sed Deus est júdex: * hunc 
déprimit et illum extollit. 
Nam in manu Dómini calix 
est, * qui spumat vino, ple
nus mixto:
E t propinat ex eo; usque ad 
faeces sorbébunt, * bibent 
omnes Ímpii terrae.“ - - 
Ego autem exsultábo in ae
térnum, * psallam Deo Ja
cob.
Et ómnia córnua impiórum 
confringam; * extolléntur cór
nua justi.
Ant. Exaltabuntur córnua jus
ti, alleluja.
Ant. Lux orta est * justo, alle- 
lúja: rectis corde laetitia, alle
luja.
Ant. Vzešlo světlo * spraved
livému, aleluja; radost lidem 
přímého srdce, aleluja.

Žalm, 96.
Překlad a výklad na str. 273.
Dóminus regnat: exsultet ter
ra, * laeténtur insulae multae.

Nubes et caligo circúmdant 
eum, * justítia et jus funda- 
méntum sunt sólii ejus.
Ignis ante ipsum praecédit, * 
et comburit in circúitu inimí
cos ejus.
Fulgura ejus collústrant or
bem; * terra videt et contre
miscit.
Montes ut cera liquéscunt co
ram Dómino, * coram domi
natore univérsae terrae.
Caeli annúntiant justitiam e- 
jus; * et omnes populi vident 
glóriam ejus. - - 
Confunduntur omnes, qui co
lunt sculptilia et qui glorian
tur in idolis; * ante eum se 
prostémunt omnes dii.
Audit, et laetatur Sion, et ex- 
súltant civitátes Juda, pro
pter judicia tua, Dómine. 
Nam tu, Dómine, excélsus es 
super omnem terram, * sum
me éminens inter omnes deos. 
Dóminus diligit eos, qui odé
runt malum, custodit ánimas 
Sanctórum suorum, * de ma
nu impiórum éripit eos.
Lux óritur justo, * et rectis 
corde laetitia.
Laetámini, justi, in Dómino, 
* et celebráte nomen sanctum 
ejus.
Ant. Lux orta est justo, alle- 
lúja: rectis corde laetitia, alle
luja.
Ant. Custodiébant * testimo
nia ejus, et praecépta ejus, 
alleluja.
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Ant. Zachovávali * jeho při
kázání a rozkazy, aleluja.

Žalm 98.
Překlad a výklad na str. 380. 
Dóminus regnat, tremunt po
puli; * sedet super Chérubim: 
movétur terra.
Dóminus in Sion magnus * et 
excélsus super omnes populos. 
Célebrent nomen tuum mag
num et treméndum: * sanc
tum est illud. - - 
Et regnat potens qui justíti
am diligit: tu stabilisti, quae 
recta sunt, * justítiam et jus 
tu exérces in Jacob.
Extollite Dóminum Deum 
nostrum, et procumbite ad 
scabéllum pedum ejus: * sanc
tum est illud. - - 
Móyses et Aaron sunt inter 
sacerdotes ejus, et Sámuel in
ter eos, qui invocábant no
men ejus: * invocábant Dó
minum et ipse exaudiébat 
eos.
In colúmna nubis loquebátur 
ad eos: * audiébant mandáta 
ejus, et praecéptum, quod de
dit eis.
Dómine, Deus noster, tu ex
audísti eos: Deus propítius fu
isti eis, * sed ultus es injurias 
eórum.
Extollite Dóminum- Deum 
nostrum, et procúmbite ad 
montem sanctum ejus: * nam 
sanctus est Dóminus Deus 
noster.

Ant. Custodiébant testimonia 
ejus, et praecépta ejus, alle- 
lúja.
y. Nimis honoráti sunt amíci 
tui, Deus.
R. Nimis confortatus est prin- 
cipátus eórum.
čtení a responsoria, jak jsou ozna- 
čena v breviáfi.

IN II. VESPERIS

Ant. Jurávit Dóminus, * et 
non paenitébit eum: Tu es sa
cérdos in aetérnum.
Ant. Přisáhl Bůh * a nebude 
toho litovat: Ty jsi knězem na 
věky.

Žalm 109.
Překlad a výklad na str. 137.
Dixit Dóminus Domino meo: 
„Sede a dextris meis, * donec 
ponam inimícos tuos scabél
lum pedum tuórum.“ 
Sceptrum poténtiae tuae pro- 
téndet Dóminus ex Sion: * 
„Domináre in médio inimicó
rum tuórum!
Tecum principátus die ortus 
tui in splendore sanctitátis: * 
ante lucíferum, tamquam ro
rem, génui te.“ - - 
Jurávit Dóminus et non pae
nitébit eum: * „Tu es sacér
dos in aetérnum secúndum 
órdinem Melchísedech.“ - - 
Dóminus a dextris tuis: * cón
teret die irae suae reges.
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Judicábit natiónes, acervábit 
cadávera; * cónteret cápita la
te per terram.
De torrénte in via bibet, * 
proptérea extollet caput.
Ani. Jurávit Dóminus, et non 
paenitébit eum: Tu es sacér
dos in aetérnum.
Ant. Collocet eum * Dóminus 
cum princípibus pópuli sui. 
Ant. Posadil ho * Pán vedle 
knížat svého lidu.

Žalm 112.
Překlad a výklad na str. 140.
Laudáte, servi Dómini, * lau
dáte nomen Dómini.
Sit nomen Dómini benedíc
tum * et nunc et usque in ae
térnum.
A solis ortu usque ad occásum 
ejus * laudétur nomen Dómi
ni. -
Excélsus super omnes gentes 
Dóminus, * super caelos gló
ria ejus.
Quis sicut Dóminus, Deus nos
ter, qui sedet in alto * et ocu
los demittit in caelum et in 
terram? - -
Súblevat e pulvere inopem, * 
e stércore érigit páuperem, 
Ut cóllocet eum cum princípi
bus, * cum princípibus pópuli 
sui.
Habitáre facit eam, quae sté- 
rilis erat in domo, * matrem 
filiórum laetántem.
Ant. Cóllocet eum Dóminus 
cum princípibus pópuli sui.

Ant. Dirupisti, Dómine, * vin
cula mea: tibi sacrificábo hós- 
tiam laudis.
Ant. Roztrhls, Pane, * moje 
pouta: podám ti děkovnou 
oběť.

Žalm 115.
Překlad a výklad na str. 194.
Confísus sum, etiam cum di
xi: * „Ego afflictus sum val
de;“
Ego dixi in pavóre meo: * 
„Omnis homo fallaxl“
Quid retribuam Domino * pro 
omnibus, quae tribuit mihi? 
Cálicem salútis accipiam, * et 
nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus. 
Pretiosa est in oculis Dómini 
* mors Sanctórum ejus.
0  Dómine, ego servus tuus 
sum, ego servus tuus, filius 
ancillae tuae: * solvisti vincu
la mea.
Tibi sacrificábo sacrificium 
laudis, * et nomen Dómini in
vocábo.
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus,
In átriis domus Dómini, * in 
médio tui, Jerúsalem.
Ant. Dirupisti, Dómine, vin
cula mea: tibi scrificábo hos
tiam laudis.
Ant. Eúntes ibant * et fle
bant, mitténtes sémina sua. 
Ant. Chodili * s pláčem, a za
sévali své sémě.
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Žalm 125.
Překlad a výklad na str. 248.
Cum redúceret Dóminus cap
tívos Sion, * fúimus sicut som
niantes.
Tunc replétum est risu os nos
trum, * et lingua nostra ex
sultatióne.
Tunc dixérunt inter gentes: 
* „Magnifice fecit Dóminus 
cum eis.“
Magnifice fecit Dóminus no
bíscum: * facti sumus laetan
tes! - -
Verte, Dómine, sortem nos
tram, * sicut torrens in terra 
australi.
Qui séminant in lácrimis, * in 
exsultatióne metent.
Eúntes eunt et plorant, * se
men spargéndum portántes: 
Veniéntes vénient cum exsul
tatióne, * portántes manipu
los suos.
Ant. Eúntes ibant et flébant, 
mitténtes sémina sua.
Ant. Confortátus est * princi- 
pátus eórum, et honoráti sunt 
amíci tui, Deus.
Ant. Mocně vládnou * a jsou 
v úctě tvoji přátelé, Bože!

žalm 138.
Překlad a výklad na str. 418.
Dómine, scrutáris me et no
visti, * tu novisti me, cum sé
deo et cum surgo.
Intéllegis cogitationes meas e 
longinquo; cum ámbulo et 
cumrecúmbo, tupérspicis, * et

ad omnes vias meas advértis. 
Cum verbum nondum est su
per linguam meam: * ecce, 
Dómine, jam nosti totum.
A tergo et a fronte compléc- 
teris me, * et ponis super me 
manum tuam.
Nimis mirábilis est mihi sci- 
éntia haec, * sublimis: non cá- 
pio eam. - -
Quo ábeam procul a spíritu 
tuo? * et quo a fácie tua fú- 
giam?
Si ascéndam in caelum, illic 
es; * si apud ínferos me ster
nam, ades.
Si sumam pennas aurorae, * 
si hábitem in término maris: 
Etiam illic manus tua ducet 
me,* et tenébit me déxtera tua. 
Si dicam: „Ténebrae saltem 
opérient me, * et nox instar 
lucis circúmdabit me:“
Ipsae ténebrae non erunt ob
scurae tibi, et nox sicut dies 
lucébit: * caligo est tibi sicut 
Iúx. - -
Tu enim formásti renes meos,
* texuisti me in útero matris 
meae.
Laudo te, quod tam mirifice 
factus sum, * quod mirabília 
sunt ópera tua.
E t ánimam meam nóvisti per- 
fécte, * non látuit te substán- 
tia mea,
Quando in occúlto formábar,
* quando texébar in profún
dis terrae.
Actus meos vidérunt óculi tui.
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et in libro tuo scripti sunt om
nes: * dies sunt definiti, priús- 
quam esset vel unus ex eis. 
Mihi autem quam árdua sunt 
consilia tua, Deus, * quam in
gens summa eórum!
Si dinúmerem ea, plura sunt 
quam aréna; * si pervénerim 
ad finem, adhuc sum tecum. - 
Utinam occidas impium, De
us, * et viri sánguinum recé- 
dant a me!
Nam rebéllant contra te do
lose, * pérfide se éfferunt hos
tes tui.

Nonne qui odérunt te, Dómi
ne, eos ódio hábeo, * qui in
surgunt in te sunt mihi táedio? 
Perfécto ódio odi eos; * inimi
ci facti sunt mihi. - - 
Scrutáre me, Deus, et cognós- 
ce cor meum; * proba me et 
cognósce sensa mea,
Et vide, num via prava incé- 
dam, * et deduc me via an
tiqua.
Ani. Confortátus est principá- 
tus eórum, et honoráti sunt 
amici tui, Deus.
Ostatní jako v breviáfi.

ŽALMY SPOLEČNÉ SVÁTKŮM JEDNOHO 

MUČEDNÍKA

IN I VESPERIS
Žalmy jako v 1. nešporách svátku 
apoštolů, str. 491.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTURNO

Ani. In lege Dómini * fuit vo
lúntas ejus die ac nocte.
Ant. O zákonu Páně * přemí
tal ve dne v noci.

Žalm 1.
Překlad a výklad na Btr. 83.
Beátus vir, qui non séquitur * 
consilium impiórum,
Et viam peccatórum non in-

gréditur, * et in convéntu pro
tervorum non sedet;
Sed in lege Dómini volúptas 
ejus est, * et de lege ejus me- 
ditátur die ac nocte.
E t est tamquam arbor * plan- 
táta juxta rivos aquárum, 
Quae fructum praebet témpo
re suo, cujúsque fólia non mar- 
céscunt, * et quaecúmque fa
cit, prospere procédunt. - - 
Non sic Ímpii, non sic; * sed 
tamquam pálea, quam dissi
pat ventus.
Ideo non consistent impii in 
judicio, * neque peccatóres in 
concilio justorum.
Quóniam Dóminus curat vi-
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am justórum, * et via impió
rum peribit.
Ani. In lege Dómini fuit vo
lúntas ejus die ac nocte.
Ani. Práedicans * praecéptum 
Dómini constitútus est in mon
te sancto ejus.
Ani. Hlásal * přikázáni Páně, 
postaven na jeho svaté hoře.

Žalm 2.
Překlad a výklad na str. 84.
Quaere tumultuántur gentes
* et pópuli meditántur inánia? 
Consurgunt reges terrae et 
príncipes conspirant simul * 
advérsus Dóminum et advér
sus Christum ejus: 
„Dirumpámus vincula eórum
* et projiciámus a nobis lá
queos eórum 1“ - -
Qui hábitat in caelis, ridet, * 
Dóminus illúdit eis.
Tum lóquitur ad eos in ira sua, 
*et in furóre suo conturbat eos: 
„At ego constitui regem me
um * super Sion, montem 
sanctum meum!“ - - 
Promulgábo decrétum Dómi
ni: Dóminus dixit ad me: * 
„Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te.
Postula a me et dabo tibi gen
tes in hereditátem * et in pos
sessionem tuam términos ter
rae.
Reges eas virga férrea, * tam
quam vas figuli confringes 
eas.“ - -
Et nunc, reges, intellégite: *

erudumíni, qui gubemátis ter
ram.
Servíte Dómino in timóre et 
exultáte ei; * cum tremore 
praestáte obséquium illi,
Ne irascátur et pereátis de via, 
cum cito exárserit ira ejus: * 
beáti omnes, qui confugiunt 
ad eum.
Ani. Práedicans praecéptum 
Dómini constitútus est in 
monte sancto ejus.
Ani. Voce mea * ad Dóminum 
clamávi: et exaudívit me de 
monte sancto suo.
Ani. Hlasitě jsem volal * k Pá
nu, á on mne vyslyšel se svá 
I" osvátné hory.

Žalm 3.
Překlad a výklad na str. 85.
Dómine, quam multi sunt qui 
tribulant me, * multi insúr- 
gunt advérsum me.
Multi sunt, qui de me dicunt: 
* „Non est salus ei in Deo.“ 
Tu autem, Dómine, clipeus 
meus es, * glória mea, qui éri- 
gis caput meum. - - 
Voce mea ad Dóminum cla
mávi, * et exaudívit me de 
monte sancto suo.
Ego decúbui et obdormivi: * 
exsurréxi, quia Dóminus su- 
sténtat me.
Non timébo mília pópuli, * 
quae in circúitu contra me 
consistunt. - -
Exsurge, Dómine! * Salvum 
me fac, Deus meus!



504 Žalmy o svátcích muöednlkft

Nam maxillam percussisti om
nium adversántiura mihi, * 
dentes peccatórum confre
gisti.
Penes Dóminum est salus: * 
Super pópulum sit benedíctio 
tua!
Ant. Voce mea ad Dóminum 
clamávi: et exaudivit me de 
monte sancto suo. 
y . Glória et honóre coronásti 
eum, Dómine.
1$. E t constituisti eum super 
ópera mánuum tuárum.
Čtení a responsoria, jak jsou ozna
čena v breviáři.

IN II. NOCTURNO

Ani. Fílii hóminum, * scitóte 
quia Dóminus sanctum suum 
mirificávit.
Ant. Synové lidští ,* vězte, že 
svým zbožným dává Pán svou 
milost.

Žalm 4.
Překlad a výklad na str. 145.
Cum invocávero, exáudi me, 
Deus justítiae meae, qui in 
tribulatióne me sublevásti; * 
miserére mei et exáudi orati
ónem meam. -
Viri, quoúsque estis graves 
corde? * quare diligitis vani- 
tátemetquáeritismendácium? 
Scitóte: mirabilem facit Dó
minus sanctum suum; * Dó
minus exáudiet me, cum in
vocávero eum.

Contremiscite et nolite pec- 
cáre, * recogitáte in córdibus 
vestris, in cubilibus vestris, et 
obmutéscite.
Sacrificáte sacrificia justa, * 
et sperate in Dómino. - 
Multi dicunt: „Quis osténdet 
nobis bona?“ * Extólle super 
nos lumen vultus tui, Dómi
ne!
Dedisti laetitiam in cor meum
* majórem, quam cum abun
dant tritico et vino.
In pace, simul ac decubui, ob
dormisco, quóniam tu solus, 
Dómine, * in securitáte me 
constituis.
Ant. Fílii hóminum, scitóte 
quia Dóminus sanctum suum 
mirificávit.
Ani. Scuto bonae voluntátis * 
tuae coronásti eum, Dómine. 
Ani. Štítem své milosti * o- 
věnčils ho, Pane.

Žalm 5.
Překlad a výklad na str. 166.
Verba mea áuribus pércipe, 
Dómine, * atténde gémitum 
meum,
Advérte voci oratiónis meae,
* Rex meus et Deus meus!
Te enim déprecor, Dómine; 
mane audis vocem meam: * 
mane propono tibi preces me
as et exspécto. - -
Tu enim non est Deus, cui 
pláceat iniquitas, malignus a- 
pud te non commorátur, * ne
que Ímpii consistunt coram te.
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Odísti omnes qui patrant ini
qua, * perdis omnes qui lo
quúntur mendácium;
Virum cruéntum et dolosum 
* abominátur Dóminus. - - 
Ego autem, pro multitúdine 
grátiae tuae, * ingrédiar do
mum tuam,
Prostérnar ad templum sanc
tum tuum * in timóre tuo, Dó
mine.
Deduc me injustitia tua prop
ter inimícos meos, * complá- 
na viam tuam coram me. - - 
Nam in ore istórum non est 
sincéritas: * cor eórum insí
dias molitur;
Sepúlcrum patens est guttur 
eórum: * linguis suis blandi- 
úntur.
Castiga eos, Deus, * éxcidant 
consiliis  suis:
Propter crimina eórum mul
ta  expélle eos, * nam contra 
te rebélles sunt. - - 
Laeténtur autem omnes qui 
confugiunt ad te, * in perpé- 
tuum exsultent.
Et protegat eos et laeténtur 
de te, * qui diligunt nomen 
tuum.
Nam tu benedices justo, Dó
mine: * benevoléntia, Velut 
scuto, circúmdabis eum.
Ant. Scuto bone voluntátis tue 
coronasti eum, Dómine.
Ant. In univérsa terra * gló
ria et honóre coronásti eum. 
Ant. Před celou zemi * koru
noval jsi ho slávou a ctí.

Žalm 8.
Překlad a výklad na str. 444.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extulisti 
majestátem tuam super caelos. 
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compéscas 
inimicum est hostem.
Cum video caelos tuos, opus 
digitorum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti:
Quid est homo, quod memor 
es ejus? * aut filius hóminis, 
quod curas de eo? - - 
Et fecísti eum paulo minorem 
Angelis, * glória et honóre co
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super 
ópera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus eius: 
Oves et boves univérsos, * in
super et pécora campi, 
Volucres caeli et pisces maris: 
* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!
Ant. In univérsa terra glória 
et honóre coronásti eum. 
y. Posuisti, Dómine, super ca
put ejus.
Pji. Corónam de Iápide pretióso.
Čteni a responsoria jako v breviáři.

IN III. NOCTURNO

Ant, Justus Dóminus, * et jus-
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títiam diléxit: aequitatem vi
dit vultus ejus.
Ant. Spravedlivý Pán * milu
je právo: pohled jeho na tom 
tkví, co je správné.

Žalm 10.
Překlad a výklad na str. 94.
Ad Dóminum confúgio; quo
modo dicitis ánimae meae- * 
‚‚Tránsvola ih montem sicut 
avis!
Ecce enim peccatóres tendunt 
arcum, ponunt sagittam su
am super nervum, * ut sagit
tent in obscúro rectos corde. 
Quando fundaménta evertun
tur, * justus quid fácere va
let?“
Dóminus in templo sancto suo; 
* Dóminus - in caelo sedes ejus. 
Oculi ejus respiciunt, * pálpe- 
brae ejus scrutántur fílios hó
minum.
Dóminus scrutátur justum et 
impium; * qui diligit iniqui
tátem, hunc odit ánima ejus. 
Pluet super peccatóres carbo
nes ignitos et sulphur; * ven
tus áestuans pars cálicis eó
rum.
Nam justus est Dóminus jus
títiam diligit; * recti Vidébunt 
fáciem ejus.
Ani. Justus Dóminus, et justí
tiam diléxit: aequitátem vidit 
vultus ejus.
Ani. Habitábit * in taberná- 
culo tuo: requiéscet in monte 
sancto tuo.

Ant. Jest hostem * v tvém 
stanu; odpořívá na tvé svaté 
hoře.

Žalm 14.
Překlad a výklad na str. 151.
Dómine, quis commorábitur 
in tabemáculo tuo, * quis ha
bitábit in monte sancto tuo? - 
Qui ámbulat sine mácula et 
facit justítiam et cogitat recta 
in corde suo, * nec calumniá- 
tur lingua sua;
Qui non facit proximo suo ma
lum, * neque opprobrium in
fert vicino suo:
Qui contemptibilem áestimat 
improbum, * timéntes vero 
Dóminum honórat.
Qui, etsi jurávit cum damno 
suo, non mutat, pecúniam su
am non dat ad usúram * ne
que áccipit munera contra in- 
nocéntem. - -
Qui facit haec, * non movébi- 
tur in aetérnum.
Ani. Habitábit in tabemácu
lo tuo: requiéscet in monte 
sancto tuo.
Ant. Posuisti, Dómine * super 
caput ejus corónam de lápide 
pretióso.
Ant. Vsadils mu, Pane, * na 
hlavu korunu z ryzího zlata.

Žalm 20.
Překlad a výklad na str. 161.
Dómine, de poténtia tua lae
tatur rex, * et de auxilio tuo 
quam veheménter exúltat!
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Desidérium cordis ejus tribu
isti ei, * et petitionem labió- 
rum ejus non denegásti.
Nam benedictionibus faustis 
praevenisti eum, * imposuisti 
cápiti ejus corónam de auro 
puro.
Vitam pétiit a te: tribuisti ei
* longitúdinem diérum in sáe- 
culum saeculi.
Magna est glória ejus auxilio 
tuo, * majestatem et decorem 
posuisti super eum.
Etenim fecísti eum benedicti
ónem in saeculum, * laetifi- 
cásti eum gáudio in conspéctu 
tuo.
Nam rex confidit in Dómino,
* et propter grátiam Altíssi
mi non commovébitur. - - 
Supervéniat manus tua ómni
bus inimícis tuis; * déxtera 
tua invéniat eos qui te odé
runt.
Pone eos ut in fornáce ignis, * 
cum apparuerit fácies tua. 
Dóminus in ira sua consúmat 
eos, * et ignis dévoret eos. 
Prolem eórum perde de terra,
* et semen eórum e filiis hó
minum.
Si intentáverint in te malum,
* moliti sint dolum, non prae- 
valébunt;
Nam in fugam convértes eos,
* tendes arcum tuum in fá
ciem eórum. - -
Exsurge, Dómine, in poténtia 
tua! * canémus et celebrábi- 
mus fortitúdinem tuam.

Ant. Posuisti, Dómine, super 
caput ejus corónam de lápide 
pretióso.
y. Magna est glória ejus in sa- 
lutário tuo.
Fji. Glóriam et magnum decó- 
rem impones super eum.
Čtení a res-ponsoria jako v breviáfi.

IN II. VESPERIS

Žalmy jako v / .  nešporách apoštolů; 
poslední lalm je však tento:

Žalm. 115.
Překlad a výklad na str. 194.
Confísus sum, étiam cum di
xi: * ‚‚Ego afflictus sum val
de;“
Ego dixi in pavóre meo: * 
„Omnis homo fallax!“
Quid retribuam Dómino * pro 
ómnibus quae tribuit mihi? 
Cálicem salútis accipiam, * et 
nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus. 
Pretiosa est in óculis Dómini 
* mors sanctorum ejus.
0  Dómine, ego servus tuus 
sum, ego servus tuus, filius 
ancillae tuae: * solvisti vin
cula mea.
Tibi sacrificábo sacrifícium 
laudis, * et nomen Dómini in
vocábo.
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus,
In átriis domus Dómini, * in 
médio tui, Jerúsalem.
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ŽALMY SPOLEČNÉ SVÁTKŮM VÍCE MUČEDNÍKŮ

IN I. VESPERIS
Žalmy jako v 1. nešporách svátku 
apoStolů.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTUKNO

Ant. Secus decúrsus aquárum 
* plantávit vineam justorum, 
et in lege Dómini fuit volún
tas eórum.
Ant. U tekoucích vod * štípil 
vinici svatých; přemítali o zá
koně Páně.

Žalm 1.
Překlad a výklad na str.* 83.
Beátus vir, qui non séquitur * 
consilium impiórum,
E t viam peccatórum non in- 
gréditur, * et in convéntu pro
tervorum non sedet.
Sed in lege Dómini voluptas 
ejus est, * et de lege ejus me
di tátur die ac nocte.
E t est tamquam arbor * plan- 
táta juxta rivos aquárum, 
Quae fructum praebet témpo
re suo, cujúsque fólia non mar- 
céscunt, * et quaecúmque fa
cit, prospere procédunt. - - 
Non sic Ímpii, non sic: * sed 
tamquam pálea, quam dissi
pat ventus.

Ideo non consistent Ímpii in 
judicio, * neque peccatóres 
in concilio justorum, 
Quóniam Dóminus curat vi
am justorum, * et via impió
rum peribit.
Ant. Secus decúrsus acquárum 
plantávit vineam justorum, et 
in lege Dómini fuit volúntas 
eórum.
Ant. Tamquam aurum * in 
fornáce probávit eléctos Do
minus, et quasi holocáusta ac
cépit eos in aetérnum.
Ant. Jako zlato * v ohni zkou
šel Pán vyvolené, a jako ce- 
lopal je přijal na věky.

Žalm 2.
Překlad a výklad na str. 84. 
Quare tumultuantur gentes * 
et populi meditántur inánia? 
Consúrgunt reges terrae et 
príncipes conspirant simul * 
advérsus Dóminum et advér
sus Christum ejus: 
„Dirumpámus vincula eórum 
* et projiciámus a nobis lá
queos eórum!“
Qui hábitat in caelis, ridet, * 
Dóminus illúdit eis.
Tum lóquitur ad eos in ira 
sua, * et in furore suo contúr- 
bat eos:
„At ego constitui regem me-
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um * super Sion, montem sanc
tum meum!“
Promulgábo decrétum Domi
ni: Dóminus dixit ad me: * 
„Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te.
Póstula a me et dabo tibi gen
tes in hereditatem * et in pos
sessionem tuam términos ter
rae.
Reges eas virga férrea, * tam
quam vas figuli confringes 
eas.“ -
Et nunc, reges, intellégite; * 
erudimini, qui gubernatis ter
ram.
Servíte Dómino in timóre et 
exsultate ei: * cum tremore 
praestate obséquium illi,
Ne irascatur et pereatis de via, 
cum cito exarserit ira ejus: * 
beáti omnes qui confugiunt 
ad eum.
Ant. Tamquam aurum in for- 
náce probávit eléctos Dómi
nus, et quasi holocausta accé
pit eos in aetérnum.
Ant. Si coram homínibus * 
torménta passi sunt, spes elec
torum est immortalis in aetér
num.
Ant. Byť i před lidmi * mučed
nictví vytrpěli, naděje vyvo
lených je nesmrtelná na věky.

Žalm 3.
Překlad a výklad na str. 85.
Dómine, quam multi sunt qui 
tribulant me, * multi insur
gunt advérsum me.

Multi sunt qui de me dicunt: 
* „Non est salus ei in Deo.“ 
Tu autem, Dómine, clipeus 
meus est * glória mea, qui éri- 
gis caput meum. - - 
Voce mea ad Dóminum cla
mávi, * et exaudívit me de 
monte sancto suo.
Ego decubui et obdormivi: * 
exsurréxi, quia Dóminus sus- 
téntat me.
Non timébo millia pópuli, * 
quae in circúitu contra me 
consistunt. - -
Exsúrge, Dómine! * Salvum 
me fac, Deus meus!
Nam maxillam percussisti óm
nium adversántium mihi, * 
dentes peccatórum confre
gisti,
Penes Dóminum est salus: * 
Super populum tuum sit be
nedíctio tua!
Ant. Si coram hominibus tor
ménta passi sunt, spes electo
rum est immortális in aetér
num.
y . Laetámini in Dómino et 
exsultáte justi, lý. Et gloriá- 
mini omnes recti corde.
Čtení a responsoria jako v breviárt.

IN II. NOCTUUNO

Ant. Dabo Sanctis meis * lo
cum nominátum in regno Pat
ris mei, dicit Dóminus.
Ant. Dám svým svatým *mís- 
to v království Otce svého, 
praví Pán.
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Žalm 14.
Překlad a výklad na str. 151. 
Dómine, quis commorábitur 
in tabernaculo tuo, * quis ha- 
bitábit in monte sancto tuo? - 
Qui ámbulat sine mácula et 
facit justítiam et cogitat rec
ta in corde suo, * nec caium- 
miátur lingua sua;
Qui non facit proximo suo ma
lum, * neque opprobrium in
fert vicino suo;
Qui contemptibilem aestimat 
improbum, * timéntes vero 
Dóminum honórat;
Qui, etsi jurávit cum damno 
suo, non mutat, pecúniam su
am non dat ad usúram * ne
que áccipit múnera contra in- 
nocéntem. -
Qui facit haec, * non movébi- 
tur in aetérnum.
Ant. Dabo Sanctis meis locum 
nominátum in regno Patris 
mei, dicit Dóminus.
Ant. Sanctis, qui in terra sunt 
ejus, * mirificávit omnes vo- 
luntátes meas inter illos.
Ant. Ze světců, šlechetných 
v kraji, * velikou mám radost.

Žalm 15.
Překlad a výklad na str. 253.
Consérva me, Deus, quóniam 
confúgio ad te, * dico Domi
no: „Dóminus meus es tu: bo
num mihi non est sine te.“
In sanctos, qui sunt in terra 
ejus, * quam mirábilem fecit 
omnem afféctum meuml

Multiplicant dolóres suos *qui 
sequúntur deos aliénos.
Non libábo sánguinem libati
onum eórum, * nec pronunti- 
ábo nómina eórum lábiis meis. 
Dóminus pars hereditátis 
meae et cálicis mei: * tu es qui 
tenes sortem meam.
Funes cecidérunt mihi in a- 
móena: * etheréditas meapér- 
placet mihi. - - 
Benedíco Dómino, quod dedit 
mihi consilium, * quod vel per 
noctem me monet cor meum. 
Pono Dóminum in conspéctu 
meo semper; * quóniam a dext
ris meis est, non commové- 
bor.
Propter hoc laetátur cor me
um et exsultat ánima mea, * 
insuper et caro mea requiés
cet secúra,
Quia non relinques ánimam 
meam apud inferos, * non si
nes sanctum tuum vidére cor
ruptionem.
Osténdes mihi sémitam vitae, 
ubertátem gaudiorum apud 
te, * delicias ad déxteram 
tuam in perpétuum.
Ant. Sanctis, qui in terra sunt 
ejus, mirificávit omnes volun- 
tátes meas inter illos.
Ant. Sancti, qui sperant in Dó
mino, * habébunt fortitudi
nem, assument pennas ut á- 
quillae, volábunt, et non de
ficient.
Ant. Svatí, již doufaji v Pá
na, * budou silni, dostanou



Žalmy o svátcích muíedniků 611

křídla jak orlové, poletí a ne
zemdlí.

Žalm 23.
Překlad a výklad na str. 178.
Dómini est terra et quae re
plent eam, * orbis terrárum et 
qui habitant in eo.
Nam ipse super mária funda
vit eum * et super flúmina fir
mavit eum. - - 
Quis ascéndet in montem Dó
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens manibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo juravit proximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatóre suo.
Haec est generátio quaerén- 
tium eum, * quaeréntium fá
ciem Dei Jacob. - - 
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attollite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in proelio.“ 
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attollite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“
Ant. Sancti qui sperant in Dó
mino, habebunt fortitúdinem,

assument pennas ut áquillae, 
volabunt, et non deficient. 
f .  Exsultent justi in conspéc
tu Dei.
!£. Et delecténtur in laetitia.
Čteni a responsoria jako v breviáfi. 

IN III. NOCTURNO

Ant. Justi autem * in perpé- 
tuum vivent, et apud Dómi
num est merces eórum.
Ant. Spravedliví však * na vě
ky živi budou a u Pána jest 
odplata jejich.

Žalm 32.
Překlad a výklad na str. 160.
Exsultáte justi, in Domino: * 
rectos decet collaudátio. 
Celebráte Dóminum cithara,
* psaltério decachórdo psállite 
ei.
Cantáte ei cánticum novum, * 
bene cánite ei cum clangóre. 
Nam rectum est verbum Dó
mini, * et omne opus ejus fi
dum.
Diligit justítiam et jus: * grá- 
tia Dómini plena est terra. - 
Verbo Dómini caeli facti sunt,
* et spíritu oris ejus omne ag
men eórum.
Congregat quasi in utre aquas 
maris: * ponit in receptáculis 
fluctus. - -
Timeat Dóminum omnis ter
ra: * ipsum vereantur omnes 
incolae orbis.
Nam ipse dixit et facta sunt:
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* ipse mandávit et exstité- 
runt.
Dóminus dissipat consilium 
nationum: * irritas facit cogi
tationes populórum. 
Consilium Dómini in aetér
num manet: * cogitationes 
cordis ejus in generatiónem et 
generatiónem.
Beáta gens cujus Deus est Dó
minus: * pópulus quem elégit 
in hereditátem sibi. - - 
De caelis réspicit Dóminus: * 
videt omnes fílios hóminum. 
De loco habitatiónis suae pro- 
spéctat * omnes qui hábitant 
terram:
Qui ómnium eórum corda fin
xit, * qui atténdit ad ómnia 
ópera eórum. - - 
Non vincit rex multo exérci
tu: * bellátor non se salvat 
magno robore.
Fallax est equus ad victóriam,
* et magnitudine roboris sui 
non salvat.
Ecce óculi Dómini super ti- 
méntes eum: * in eos qui spe
rant grátiam ejus,
Ut éruat a morte ánimas eó
rum * et alat eos in fame. - 
Anima nostra exspéctat Dó
minum: * adjútor et clipeus 
noster ipse est.
In illo ergo laetátur cor nos
trum, * in nómine sancto ejus 
confidimus.
Fiat misericórdia tua, Dómi
ne, super nos, * quemadmo
dum sperámus in te.

Ant. Justi autem in perpétu- 
um vivent, et apud Dóminum 
est merces eórum.
Ant. Tradidérunt * córpora 
sua in mortem, ne servirent 
idolis; ideo coronáti possident 
palmam.
Ant. Dali * svá těla na pospas 
smrti, aby nesloužili modlám; 
proto, korunováni, třímají 
palmu vítězství.

Žalm 33.
Překlad a výklad na str. 310.
Benedicam Domino omni tém
pore: * semper laus ejus in ore 
meo.
In Dómino gloriétur ánima 
mea: * áudiant húmiles et lae- 
téntur.
Magnificáte Dóminum me
cum: * extollámus nomen e- 
jus simul. - -
Quaesívi Dóminum, et exau
dívit me; * et ex ómnibus ti- 
móribus meis eripuit me. 
Aspicite ad eum, ut exhilaré- 
mini, * et fácies vestrae ne 
erubéscant.
Ecce, miser clamávit, et Dó
minus audívit, * et ex ómni
bus angústiis ejus salvávit e- 
um.
Castra ponit Angelus Dómini 
* circa timéntes eum, et éri- 
pit eos.
Gustáte, et vidéte, quam bo
nus sit Dóminus; * beátus vir 
qui confugit ad eum.
Timéte Dóminum, sancti ejus,
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* quia non est inópia timénti
bus eum.
Poténtes facti sunt páuperes 
et esuriérunt; * quaeréntes au
tem Dóminum nullo bono ca- 
rébunt. - -
Veníte, fílii, audíte me; * ti
mórem Dómini docébo vos. 
Quis est homo qui diligit vi
tam, * desiderat dies, ut bo
nis fruátur?
Cohibe linguam tuam a malo,
* et lábia tua a verbis dolosis. 
Recéde a malo, et fac bonum;
* quaere pacem, et sectáre e- 
am.
Oculi Dómini respiciunt jus
tos, * et aures ejus clamórem 
eórum.
Vultus Dómini adversátur fa- 
ciéntes mala, * ut déleat de 
terra memóriam eórum. 
Clamavérunt justi, et Dómi
nus exaudívit eos; * et ex óm
nibus angústiis eórum eripuit 
eos.
Prope est Dóminus contritis 
corde, * et confráctos spíritu 
salvat. - -
Multa sunt mala justi; * sed 
ex ómnibus éripit eum Dómi
nus.
Custódit ómnia ossa ejus: * 
non confringétur ne unum qui
dem.
In mortem agit impium mali
tia, * et qui odérunt justum, 
puniéntur.
Dóminus líberat ánimas ser
vorum suórum, * neque puni-

étur, quicúmque confugerit ad 
eum.
Ant. Tradidérunt córpora sua 
in mortem, ne servirent idó- 
lis; ideo coronáti póssident 
palmam.
Ant. Ecce merces * Sanctó
rum copiósa est apud Deum; 
ipsi vero mórtui sunt pro Chri
sto, et vivent in aetérnum. 
Ant. Hle, hojná jest odměna 
* svatých u Pána; zemřeli pro 
Krista, ale žijí na věky.

Žalm 45.
Překlad a výklad na etr. 258.
Deus est nobis refugium et ro
bur; * adjutórem in angústiis 
probávit se valde.
Proptérea non timémus, cum 
subvértitur terra, * et montes 
cadunt in médium mare. 
Tumultuéntur, áestuentaquae 
ejus, * concutiántur montes 
impetu ejus:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - - 
Flúminis rivuli laetificant ci
vitátem Dei, * Sanctíssimum 
tabemáculum Altíssimi.
Deus est in médio ejus, non 
commovébitur; * auxiliábitur 
ei Deus primo diluculo. 
Fremuérunt gentes, commota 
sunt regna; * intonuit voce 
sua, difflúxit terra:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - -
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Veníte, vidéte ópera Domini, 
* quae egit stupénda in terra. 
Qui compéscit bella usque ad 
finem terrae, * arcus conterit 
et confringit hastas, et scuta 
comburit igni.
Desistite, et agnóscite me De
um, * excélsum in géntibus, 
excélsum in terra.
Dóminus exercituum nobís
cum: * praesídium nobis est 
Deus Jacob.
Ant. Ecce merces Sanctórum 
copiósa est apud Deum; ipsi 
vero mórtui sunt pro Christo, 
et vivent in aetérnum, 
y. Justi autem in perpétuum 
vivent. ]$. E t apud Dóminum 
est merces eórum.
Vše ostatní jako v breviáři.

IN II. VESPERIS
Žalmy jako v prvních neSporách svát
ků apoltolú, sír. 491, poslední žalm 
je vlak následující:

Žalm 115.
Překlad a výklad na str. 104. 
Confísus sum, étiam cum di
xi: * „Ego afflictus sum val
de;“
Ego dixi in pavóre meo: * 
„Omnis homo fallax!“
Quid retribuam Dómino * pro 
ómnibus, quae tribuit mihi? 
Cálicem salutis accipiam, * 
et nomen Dómini invocabo. 
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus. 
Pretiosa est in óculis Dómini 
* mors sanctorum ejus.
0  Dómine, ego servus tuus 
sum, ego servus tuus, filius 
ancillae tuae: * solvisti vin
cula mea.
Tibi sacrificábo sacrifícium 
laudis * et nomen Dómini in- 
vocábo.
Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo ejus,
In átriis dómus Domini, * in 
médio tui Jerúsalem.
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ŽALMY SPOLEČNÉ VYZNAVAČŮM - I BISKUPŮM

IN I. VESPERIS

Žalmy jako v prvních nešporách apo
štolů, str. 491.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTURNO

Ant. Beátus vir, * qui in lege 
Domini meditatur: volúntas 
ejus pérmanet die ac nocte, et 
ómnia quaecúmque fáciet, 
semper prosperabúntur.
Ant. Šťasten muž, * jenž roz
koš má ze zákona Páně a ve 
dne v noci o něm přemítá; co
koli podnikne, daří se mu.

Žalm 1.
Překlad a výklad na str. 83.
Beátus vir, qui non séquitur 
* consilium impiórum,
Et viam peccatórum non in- 
gréditur, * et in convéntu pro
tervorum non sedet;
Sed in lege Dómini volúptas 
ejus est, * et de lege ejus me
ditatur die ac nocte.
Et est tamquam arbor * plan
tata juxta rivos aquárum, 
Quae fructum praebet témpo
re suo, cujúsque fólia non mar- 
céscunt, * et quaecúmque fa
cit, prospere procédunt. - -

Non sic Ímpii, non sic; * sed 
tamquam pálea, quam dissi
pat ventus.
Ideo non consistent Ímpii in 
judicio, * neque peccatóres in 
concilio justórum.
Quóniam Dóminus curat vi
am justórum, * et via impió
rum peribit.
Ant. Beátus vir, qui in lege 
Dómini meditátur: volúntas 
ejus pérmanet die ac nocte, et 
ómnia quaecúmque fáciet, 
semper prosperabúntur.
Ant. Beátus iste Sanctus, *qui 
confísus est in Dómino, prae- 
dicávit praecéptum Dómini, 
constitútus est in monte sanc
to ejus.
Ant. Blahoslavený tento sva
tý, * jenž důvěřoval Pánu; 
hlásal příkazy Páně, postaven 
na jeho svaté hoře.

Žalm 2.
Překlad a výklad na str. 84.
Quáre tumultuántur gentes * 
et pópuli meditántur inánia? 
Consúrgunt reges terrae et 
príncipes conspirant simul * 
advérsus Dóminum et advér
sus Christum ejus: 
„Dirumpámus vincula eórum 
* et projiciámus a nobis lá
queos eóruml“ - -
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Qui hábitat in caelis, ridet, * 
Dóminus illúdit eis.
Tum lóquitur ad eos in ira sua, 
*et in furóre suo contúrbat eos. 
„At ego constitui regem me
um * super Sion, montem sanc
tum meum!“ - - 
Promulgábo decrétum Dómi
ni: Dóminus dixit ad me: * 
„Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te.
Postula a me et dabo tibi gen
tes in hereditátem * et in pos
sessionem tuam términos ter
rae.
Rege^ eos virga férrea, * tam
quam vas figuli congrínges 
eas.“ - -
E t nunc, reges, intellégite; * 
erudimini, qui gubernátis ter
ram.
Servíte Dómino in timóre et 
exsultáte ei; * cum tremore 
praestáte obséquium illi,
Ne irascátur et pereátis de via, 
cum cito exárserit ira ejus: * 
beáti omnes, qui confúgiunt 
ad eum.
Ant. Beátus iste Sanctus, qui 
confísus est in Dómino, prae- 
dicávit praecéptum Dómini, 
constitutus est in monte sanc
to ejus.
Ani. Tu es glória mea, * tu es 
suscéptor meus, Dómine: tu 
exáltans caput meum, et ex
audísti me de monte sancto 
tuo.
Ant. Ty jsi má sláva, * má 
útěchapovznášející, Pane; vy

slýcháš mne se své posvátné 
hory.

Žalm 3.
Překlad a výklad na str. 85.
Dómine, quam multi sunt, qui 
tribulant me, * multi insur
gunt advérsum me.
Multi sunt, qui de me dicunt: 
* „Non est salus ei in Deo.“ 
Tu autem, Dómine, clipeus 
meus es, * glória mea, qui éri- 
gis caput meum.
Voce mea ad Dóminum cla
mávi, * et exaudívit me de 
monte sancto suo.
Ego decúbui et obdormivi: * 
exsurréxi, quia Dóminus sus- 
téntat me.
Non timébo millia populi, * 
quae in circuitu contra me 
consistunt.
Exsúrge, Dómine! * Salvum 
me fac, Deus meus!
Nam maxillam percussisti óm
nium adversántium mihi, * 
dentes peccatórum confregi
sti.
Penes Dóminum est salus: * 
Super pópulum tuum sit be
nedíctio tua!
Ant. Tu es glória mea, tu  es 
suscéptor meus, Dómine; tu 
exáltans caput meum, et ex
audísti me de monte sancto 
tuo.
f .  Amávit eum Dóminus, et 
omávit eum. 1$. Stolam glóriae 
induit eum.
Vše ostatní v breviáře.
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IN II. NOCTURNO

Ant. Invocántem * exaudívit 
Dóminus Sanctum suum; Dó
minus exaudívit eum, et con
stituit eum in pace.
Ant. Slyšel Pán * svého sva
tého, když ho volal; vyslyšel 
ho a upevnil ho v pokoji.

Žalm 4.
Překlad a výklad na str. 145.
Cum invocávero, exáudi me, 
Deus justítiae meae, qui in 
tribulatióne me sublevásti; * 
miserére mei et exáudi oratió
nem meam. - - 
Viri, quoúsque estis graves 
corde? * Quare diligitis vani- 
tátem et quaeritis mendáci- 
um?
Scitóte: mirabilem facit Dó
minus sanctum suum; * Dó
minus exáudiet me, cum in- 
vocávero eum.
Contremiscite et nolíte peccá- 
re, * recogitáte in córdibus 
vestris, in cubilibus vestris, et 
obmutéscite.
Sacrificáte sacrificia justa, * 
et sperate in Dómino. - - 
Multi dicunt: „Quis osténdet 
nobis bona?“ * Extolle super 
nos lumen vultus tui, Dómi
ne!
Dedisti laetitiam in cor meum 
* majórem, quam cum abún- 
dant tritico et vino.
In pace simul ac decúbui, ob
dormisco, quóniam tu solus,

Dómine, * in securitáte me 
constituis.
Ant. Invocántem exaudivit 
Dóminus Sanctum suum; Dó
minus exaudivit eum, et con
stituit eum in pace.
Ant. Laeténtur omnes * qui 
sperant in te, Dómine; quóni
am tu benedixisti justo, scuto 
bonae voluntátis tuae coroná- 
sti eum.
Ant. Nechť jásají všichni, * 
kteří v tebe doufají, Pane; ne
boť spravedlivému žehnáš 
a věnčíš ho věncem své mi
losti.

Žalm 5.
Překlad a výklad na str. 160.
Verba mea áuribus pércipe, 
Dómine, * atténde gémitum 
meum,
Advérte voci oratiónis meae,
* Rex meus et Deus meus!
Te enim déprecor, Dómine; 
mane audis vocem meam; * 
mane propono tibi preces me
as et exspécto. - -
Tu enim nqn es Deus, cui plá- 
ceat iníquitas, malignus apud 
te non commorátur, * neque 
Ímpii consistunt coram te. 
Odísti omnes qui patrant ini
qua, * perdis omnes qui lo
quúntur mendácium;
Virum cruéntum et dolosum
* abominátur Dóminus. - - 
Ego autem, pro multitúdine 
grátiae tuae, * ingrédiar do
mum tuam,
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Prostémar ad templum sanc
tum tuum * in timóre tuo, Dó
mine.
Deduc me in justítia tua prop
ter inimícos meos; * complá- 
na viam tuam coram me. - - 
Nam in ore istórum non est 
sincéritas; * cor eórum insí
dias molitur;
Sepulcrum patens est guttur 
eórum; * linguis suis blandi
untur.
Castiga eos, Deus, * éxcidant 
consiliis suis;
Propter crimina eórum multa 
expélle eos, * nam contra te 
rebélles sunt. - - 
Laeténtur autem omnes, qui 
confúgiunt ad te, * in perpé- 
tuum exsultent.
Et protegas eos et laeténtur 
de te, * qui diligunt nomen 
tuum.
Nam tu benedices justo, Dó
mine: * benevoléntia velut 
scuto circúmdabis eum.
Ant. Laeténtur omnes, qui spe
rant in te, Dómine; quóniam 
tu benedixisti justo, scuto bo
nae voluntátis tuae coronasti 
eum.
Ant. Dómine, Dóminus nos
ter, * quam admirábile est no
men tuum in univérsa terra! 
quia glória et honóre corona
sti Sanctum tuum, et consti
tuisti eum super ópera manu
um tuárum.
Ant. Pane, Bože náš, * jak 
vznešené jest jméno tvé na

zemi! Ctí a slávou korunovals 
svého svatého, a vládu jsi mu 
předal nad dflem svých ru
kou.

Žalm 8.
Překlad a výklad na str. 87.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extulisti 
majestátem tuam super cae
los.
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compés- 
cas inimicum et hostem.
Cum video caelos tuos, opus 
digitorum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti:
Quid est homo, quod memor 
es ejus? * aut filius hóminis, 
quod curas de eo? - - 
Et fecísti eum paulo minorem 
Angelis, * glória et honóre co- 
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super 
ópera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus ejus: 
Oves et boves univérsos, * in
super et pécora campi, 
Volucres caeli et pisces maris: 
* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!
Ant. Dómine, Dóminus nos
ter, quam admirábile est no
men tuum in univérsa terra! 
quia glória et honóre coroná-
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stí Sanctum tuum, et consti
tuisti eum super ópera mánu- 
um tuárum.
y. Elégit eum Dóminus sacer
dotem sibi. ]$. Ad sacrifican
dum ei hostiam laudis.
Pro vyznavače:
y. Os justi meditábitur sapi
éntiam. Ijr. Et lingua ejus lo- 
quétur judícium.
Vše ostatní v breviáře.

IN III. NOCTURNO

Ant. Dómine, * iste Sanctus 
habitábit in tabernáculo tuo, 
operatus est justítiam, requi
éscet in monte sancto tuo. 
Ant. Pane, * tento svatý by
dlí ve stánku tvém. Odpočívá 
na tvé svaté hoře, protože žil 
spravedlivě.

Žalm 14.
Ffeklad a výklad na str. 151.
Dómine, quis commorábitur 
in tabemáculo tuo, * quis ha
bitábit in monte sancto tuo? - 
Qui ámbulat sine mácula et 
facit justítiam et cogitat recta 
in corde suo, * nec calumnia
tur lingua sua;
Qui non facit proximo suo ma
lum, * neque opprobrium in
fert vicino suo;
Qui contemptibilem áestimat 
improbum, * timéntes vero 
Dóminum honórat;
Qui, etsi jurávit cum damno 
suo, non mutat, pecúniam su

am non dat ad usúram * ne
que áccipit munera contra in- 
nocéntem. - -
Qui facit haec, * non movébi- 
tur in aetérnum.
Ant. Dómine, iste Sanctus ha
bitábit in tabernáculo tuo, o- 
perátus est justítiam, requi
éscet in monte sancto tuo. 
Ant. Vitam pétiit * a te, et 
tribuisti ei, Dómine: glóriam 
et magnum decórera imposu
isti super eum; posuisti in cá
pite ejus corónam de lápide 
pretióso.
Ant. Žádal na tobě život * a 
dals mu jej, Pane! Majestát, 
výsost jsi na něj vložil a ko
runoval ho zlatou korunou.

Žalm 20.
Překlad a výklad na str. 161.
Dómine, de poténtia tua lae- 
tátur rex, * et de auxilio tuo 
quam veheménter exsúltat! 
Desidérium cordis ejus tribu
isti ei, * et petitionem labio
rum ejus non denegásti.
Nam benedictionibus faustis 
praevenisti eum, * imposuisti 
cápiti ejus corónam de auro 
puro.
Vitam pétiit a te: tribuisti ei 
* longitudinem diérum in sáe- 
culum sáeculi.
Magna est glória ejus auxilio 
tuo, * majestátem et decorem 
posuisti super eum.
Etenim fecísti eum benedicti
ónem in sáeculum, * laetificá-
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stí eum gáudio in conspéctu 
tuo.
Nam rex confidit in Dómino,
* et propter grátiam Altíssi
mi non commovébitur. - - 
Supervéniat manus tua óm
nibus inimícis tuis; * déxtera 
tua invéniat eos qui te odé
runt.
Pone eos ut in fomáce ignis, * 
cum apparúerit fácies tua. 
Dóminus in ira sua consúmat 
eos, * et ignis dévoret eos. 
Prolem eórum perde de terra,
* et semen eórum e filiis hó
minum.
Si intentáverint in te malum,
* moliti sint dolum, non prae- 
valébunt;
nam in fugam convértes eos,
* tendes arcum tuum in fáci
em eórum. - -
Exsúrge, Dómine, in poténtia 
tual * canémus et celebrabi
mus fortitúdinem tuam.
Ant. Vitam pétiit a te, et tri
buisti ei, Dómine: glóriam et 
magnum decórem imposuisti 
super eum; posuisti in cápite 
ejus corónam de lápide preti
óso.
Ani. Hic accipiet * benedicti
ónem a Dómino, et misericór
diam a Deo salutári suo; quia 
haec est generátio quaerénti- 
um Dóminum.
Ant. Tento dostane * požeh
nání od Pána, milosrdenství 
od Boha spásy; protože to je 
lid, který se o Pána stará.

Žalm 23.
Překlad a výklad na atr. 178.
Dómini est terra et quae re- 
plent eam, * orbis terrárum, 
et qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
firmávit eum. - - 
Quis ascéndet in montem Do
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo jurávit proximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatore suo.
Haec est generátio quaerénti- 
um eum, * quaeréntium fáci
em Dei Jacob. - - 
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in próelio.“ 
Attóllite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“
Ant. Hic accipiet benedictió
nem a Dómino, et misericór
diam a Deo salutári suo; quia 
haec est generátio quaerénti
um Dóminum.
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y. Tu es sacérdos in aetér
num. fy. Secúndum órdinem 
Melchisedech.
Pro vyznavače:
y. Lex Dei ejus in corde ip
sius. fy. Et non supplantabun
tur gressus ejus.
Vše ostatní jako v breviáři.

IN II. VESPERIS

Žalmy ze společných o svátku apošto
lů, str. 491, leč pro vyznavače-bisku- 
pa se místo posledního modlíme:

Žalm, 131.
Překlad a výklad na str. 306.
Meménto Dómine, in grátiam 
David * omnis sollicitudinis 
ejus:
Quómodo juráverit Dómino, 
* votum voverit Poténti Ja
cob:
„Non intrábo in habitáculum 
domus meae, * non ascéndam 
in stratum lecti mei,
Non concédam somnum ócu- 
lis meis, * pálpebris meis quié- 
tem,
Donec invénero locum Dómi
no, * habitatiónem Poténti 
Jacob.“ - -
Ecce, audívimus de illa in 
Ephrata; * invénimus eam in 
campis Jaar.
Intrémus in habitatiónem e- 
jus, * procidimus ante sca- 
béllum pedum ejus.

Surge, Dómine, in locum qui- 
étis tuae, * tu et arca majes- 
tátis tuae.
Sacerdotes tui induant justí
tiam, * et sancti tui exsultan
tes exsúltent.
Propter David, servum tu
um, * noli repéllere fáciem 
uncti tui. - -
Jurávit Dóminus David * pro
missum firmum a quo non re- 
cédet:
„Sóbolem géneris tui * ponam 
super sólium tuum.
Si custodierint fílii tui pactum 
meum, * et praecépta, quae 
docébo eos,
Etiam fílii eórum in sempitér
num * sedébunt super sólium 
tuum.“
Nam Dóminus elégit Sion, * 
eam optávit sedem sibi: - - 
„Haec est réquies mea in sem
pitérnum, * hic habitábo, quó
niam optá vi eam.
Victui ejus benedicens bene
dicam, * páuperes ejus satu- 
rábo pane.
Sacerdotes ejus induam sa
lúte, * et sancti ejus exsultán- 
tes exsultábunt.
Illic David suscitábo cornu, * 
parábo lucérnam uncto meo. 
Inimícos ejus induam confu
sione, * super ipsum autem 
fulgébit diadéma meum.“
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ŽALMY SPOLEČNÉ PANNÁM I VDOVÁM

IN I. VESPERIS

Žalmy jako na svátek Panny Marie.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTUBNO

Ant. O quam pulchra * est 
casta generátio cum claritá
te!
Ant. Ó, jak krásné * jest čis
té pokolení, jak jasné!

Žalm 8.
Překlad a výklad na str. 87.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extulisti 
majestátem tuam super cae
los.
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compés- 
cas inimicum et hostem.
Cum video caelos tuos, opus 
digitorum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti: 
Quid est homo, quod memor 
es ejus? * aut filius hóminis, 
quod curas de eo? - - 
É t fecísti eum paulo minorem 
Angelis, * glória et honóre co- 
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super

ópera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus ejus: 
Oves et boves univérsos * in
super et pécora campi, 
Volucres caeli et pisces maris: 
* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!
Ani. 0  quam pulchra est casta 
generátio cum claritáte!
Ant. Ante torum * hujus Vír
ginis frequentáte nobis dúlcia 
cántica drámatis.
Ant. U lože * této panny hřej
te nám sladké písně.
Pro vdovy:
Ant. Laeva ejus * sub cápite 
meo, et déxtera illius ample- 
xábitur me.
Ant. Levice jeho * pod hlavou 
mojí jest, pravice jeho mne 
objímá.

Žalm 18.
Překlad a výklad na str. 179.
Caeli enárrant glóriam Dei, * 
et opus mánuum ejus annun
tiat firmaméntum.
Dies diéi effúndit verbum, * 
et nox nocti tradit notitiam. 
Non est verbum et non sunt 
sermónes, * quórum vox non 
percipiátur:
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In omnem terram exit sonus 
eórum, * et usque ad fines or
bis eloquia eórum.
Ibi pósuit soli tabernáculum 
suum, qui procédit ut sponsus 
de thalamo suo, * exsúltat ut 
gigas percúrrens viam.
A término caeli fit egréssus e- 
jus, et circuitus ejus usque ad 
términum caeli, * nec quid
quam subtráhitur ardori e- 
jus. - -
Lex Dómini perfécta, récre- 
ans ánimam; * praescriptum 
Dómini firmum, instituens ru
dem;
Praecépta Dómini recta, de
lectantia cor; * mandátum 
Dómini mundum, illústrans 
óculos;
Timor Dómini purus, pérma- 
nens in aetérnum; * judicia 
Dómini vera, justa ómnia si
mul,
Desiderabília super aurum et 
obryzum multum * et dulció
ra melle et liquore favi.
Etsi servus tuus atténdit illis, 
* in iis custodiéndis sédulus 
est valde,
Erráta tamen quis animad- 
vértit? * a mihi occúltis mun
da me.
A supérbia quoque próhibe 
servum tuum, * ne dominétur 
in me.
Tunc integer ero et mundus * 
a delícto grandi. - - 
Accépta sint elóqua oris mei 
et meditátio cordis mei * co

ram te, Dómine, Petra mea et 
Redémptor meus.
Ant. Ante torum hujus Vírgi
nis frequentáte nobis dúlcia 
cántica drámatis.
Pro vdovy:

Ant. Laeva ejus sub cápite 
meo, et déxtera illius ample- 
xábitur me.
Ant. Revértere, * revértere, 
Sunamítis; revértere revérte
re ut intueámur te.
Ant. Toč se, * toč se, Sunamit- 
ko; toč se, toč se, ať se poko
cháme pohledem na tebe!

Žalm 23.
Překlad a výklad na str. 178.
Dómini est terra et quae re
plent eam, * orbis terrárum et 
qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
firmávit eum. - - 
Quis ascéndet in montem Dó
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo jurávit proximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatore suo.
Haec est generátio quaerénti- 
um eum, * quaeréntium fáci
em Dei Jacob.
Attóllite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an-
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tíquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in proelio.“ 
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attollite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“
Ant. Revértere, revértere, Su- 
namítis; revértere, revértere, 
ut intueámur te. 
f .  Spécie tua, et pulchritúdi- 
ne tua. íji. Inténde, prospere, 
procéde, et regna.
VŠe ostatní v breviáři.

IN II. NOCTURNO

Ant. Spécie tua * et pulchri- 
túdine tua inténde, prospere, 
procéde, et regna.
Ant. V kráse své * a velebno
sti, vykroč, jed, vítěz a vládni.

Žalm 44.
Překlad a výklad na str. 256.
Effúndit cor meum verbum 
bonum: dico ego carmen me
um regi; * lingua mea stillus 
est scribae velocis.
Speciósus es forma prae filiis 
hóminum, diffusa est grátia 
super lábia tua: * proptérea 
benedixit tibi Deus in aetér
num.
Cinge gládium tuum super fe

mur potentissime, * decorem 
tuum et ornátům tuum! 
Feliciter evéhere pro fide et 
pro justítia, * et praeclára ges
ta doceat te déxtera tua. 
Sagittae tuae acutae, pópuli 
tibi subduntur, * deficiunt 
corde inimíci regis.
Thronus tuus, Deus, in sáecu- 
lum sáeculi; * sceptrum aequi- 
tátis sceptrum regni tui. 
Diligis justítiam et odisti ini
quitátem: * proptérea unxit 
te Deus, Deus tuus, * óleo 
laetitiae prae consortibus tuis. 
Myrhá et áloě et cássiá frag
rant vestiménta tua: * ex áedi- 
bus ebúrneis fidium sonus lae
tíficat te.
Filiae regum óbviam véniunt 
tibi, * regína adstat ad déxte
ram tuam, ornáta auro ex 
Ophir. -
Audi, fília, et vide, et inclína 
aurem tuam, * et obliviscere 
populum tuum et domum pat
ris tui.
E t concupiscet rex pulchritú- 
dinem tuam: * ipse est Dómi
nus tuus; obséquere ei.
Et pópulus Tyri cum munéri- 
bus venit; * favorem tuum 
captent proceres plebis.
Tota décora ingréditur fília 
regis; * texturae áureae sunt 
amictus ejus.
Amictu variegáto indúta ad- 
dúcitur ad regem; * vírgines 
post eam, sociae ejus, addu- 
cúntur ad te.
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Afferúntur cum laetitia et ex
sultatióne, * ingrediuntur in 
palátium regis. - 
Loco patrum tuórum erunt fí
lii tui; * constitues eos prínci
pes super totam terram. 
Memorabo nomen tuum in 
omnem generatiónem et gene
ratiónem; * proptérea populi 
celebrábunt te in saeculum 
sáeculi.
Ant. Spécie tua et pulchritú- 
dine tua inténde, prospere, 
procéde, et regna.
Ant. Adjuvabit eam * Deus 
vultu suo: Deus in médio ejus, 
non commovébitur.
Ant. Chrání ji * Bůh od prvé
ho rozbřesku jitra; Bůh s ní, 
proto nezakolísá.

Žalm 45.
Překlad a výklad na str. 258.
Deus est nobis refugium et ro
bur; * adjutorem in angústiis 
probávit se valde.
Proptérea non timémus, dum 
subvértitur terra, * et montes 
cadunt in médium mare. 
Tumultuéntur,áestuent aquae 
ejus, * concutiántur montes 
impetu ejus:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob.
Flúminis rivuli laetificant ci
vitátem Dei, * Sanctíssimum 
tabemáculum Altíssimi.
Deus est in médio ejus, non

commovébitur; * auxiliábitur 
ei Deus primo diluculo. 
Fremuérunt gentes, commó- 
ta sunt regna; * intonuit voce 
sua, difflúxit.terra:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. -
Veníte, vidéte ópera Dómini, 
* quae egit stupénda in ter
ra.
Qui compéscit bella usque ad 
finem terrae, * arcus cónterit 
et confringit hastas, et scuta 
combúrit igni.
Desistite, et agnoscite me De
um, * excélsum in géntibus, 
excélsum in terra.
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob.
Ant. Adjuvábit eam Deus vul
tu suo: Deus in médio ejus non 
commovébitur.
Ant. Aquae multae * non po
tuérunt extínguere caritatem. 
Ant. Spousty vod * nemohly 
zhasiti lásku.

Žalm 47.
Překlad a výklad ná etr. 260.
Mágnus Dóminus et laudábi- 
lis valde, * in civitáte Dei nos
tri.
Mons sanctus ejus, collis prae- 
clárus, * gáudium est univér
sae terrae;
Mons Sion, áquilo extrémus, 
* Cívitas est Regis magni.
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Deus in árcibus ejus * sese 
probávit munimen tutum. 
Ecce enim reges congregáti 
sunt, * irruérunt simul. 
Vixdum víderant, obstupué- 
runt, * conturbáti sunt, dif- 
fugérunt.
Tremor invásit eos ibidem, * 
dolor Velut parturiéntis,
Ut cum ventus Oriéntis * con
fringit naves Tharsis. - 
Sicut audivimus, sic vidimus,
* in civitáte Dómini exerci
tuum,
In civitáte Dei nostri: * Deus 
confirmat eam in aetérnum. 
Recólimus, Deus, misericór
diam tuam * intr?, templum 
tuum.
Sicut nomen tuum, Deus, sic 
et laus tua * pertingit ad fines 
terrae.
Justítia plena est déxtera tua:
* laetétur mons Sion, 
Exsultent civitates Juda* pro
pter judicia tua. - 
Perlustrate Sion, et circuíte 
eam, * numeráte turres ejus. 
Consideráte propugnácula e- 
jus, * percurrite arces ejus, 
Ut enarrétis generationi futu
rae: * tantus est Deus,
Deus noster in aetérnum et 
semper: * ipse nos ducet. 
Ant. Aquae multae non potu
érunt exstinguere caritátem. 
y . Adjuvabit eam Deus vultu 
suo. fy. Deus in médio ejus 
non commovébitur.
Vše ostatní v breviáři.

IN III. NOCTURNO

Ant. Nigra sum, * sed formo
sa, filiae Jerúsalem; ideo di
léxit me rex et introdúxit me 
in cubiculum suum.
Ant. Jsem snědá, * ale krásná, 
dcery jerusalemské; proto mne 
miloval král a do svých síní 
uvedl.

Žalm 95.
Překlad a výklad na str. 217.
Cantáte Domino cánticum no
vum, * Cantáte Domino om
nes terrae.
Cantáte Domino, benedicite 
nómini ejus, * annuntiáte de 
die in diem salútem ejus. 
Enarráte inter gentes glóriam 
ejus, * in ómnibus populis mi
rabília ejus. - - 
Nam magnus est Dóminus et 
laudándus valde, * timéndus 
magis quam omnes dii.
Nam omnes dii géntium sunt 
figménta; * Dóminus autem 
caelos fecit.
Majéstas et decor praecédunt 
eum: * poténtia et splendor 
sunt in sede sancta ejus. - 
Tribúite Dómino, familiae po
pulórum, tribúite Dómino gló
riam et poténtiam; * tribúite 
Dómino glóriam nóminis ejus. 
Offérte sacrifícium et introite 
in átria ejus; * adoráte Dómi
num in ornátu sacro. 
Contremísce coram, eo univér-
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sa terra; * dícite inter gentes: 
Dóminus regnat.
Stabilivit orbem, ut non mo
veatur: * regit pópulos cum 
aequitate. - -
Laeténtur caeli et exsultet ter
ra; ínsonet mare et quae illud 
implent; * géstiat campus et 
omnia, quae in eo sunt.
Tum gaudébunt omnes arbo
res silvae coram Dómino, quia 
venit, * quia venit régere ter
ram.
Reget orbem terrárum cum 
justítia, * et pópulos cum fi- 
delitáte sua.
Ant. Nigra sum, sed formósa, 
filiae Jerúsalem; ideo diléxit 
mé rex et introdúxit me in cu
biculum suum.
Ant. Trahe me post te, * in 
odórem currémus unguentó- 
rum tuórum: óleum effusum 
nomen tuum.
Ant. Ved mne za sebou! * Po
běžíme po vůni tvých mastí; 
rozlitý olej tvé jméno.

Žalm. 96.
Překlad a výklad na str. 273.
Dóminus regnat: exsultet ter
ra, * laeténtur insulae mul
tae.
Nubes et caligo circúmdanťe- 
um, * justítia et jus funda- 
méntum sunt sólii ejus.
Ignis ante ipsum praecédit, * 
et comburit in circúitu inimí
cos ejus.

Fulgura ejus collústrant or
bem; * terra videt et contre
miscit.
Montes ut cera liquéscunt co
ram Dómino, * coram domi
natore univérsae terrae.
Caeli annuntiant justítiam e- 
jus: * et omnes populi vident 
glóriam ejus. - - 
Confunduntur omnes, qui co
lunt sculptilia et qui glorián- 
tur in idolis; * ante eum se 
prostémunt omnes dii.
Audit, et laetatur Sion, et ex- 
súltant civitátes Juda * pro
pter judicia tua, Dómine. 
Nam tu, Dómine, excélsus es 
super omnem terram, * sum
me éminens inter omnes de
os.
Dóminus diligit eos, qui odé
runt malum, custódit ánimas 
Sanctórum suórum, * de ma
nu impiórum éripit eos.
Lux oritur justo, * et rectis 
corde laetitia.
Laetámini, justi, in Dómino, * 
et celebráte nomen sanctum 
ejus.
Ant. Trahe me post te, in odó
rem currémus unguentorum 
tuórum: óleum effúsum no
men tuum.
Ant. Veni sponsa Christi, * ác- 
cipe corónam, quam tibi Dó
minus praeparávit in aetér
num.
Ant. Pojd, nevěsto Kristova, 
* přijmi korunu, již ti Pán při
pravil na věky.
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Žalm 97.
Překlad a výklad na str. 328.
Cantáte Domino cánticum no
vum, * quia mirabília fecit. 
Victóriam parávit ei déxtera 
ejus, * et brácchium sanctum 
ejus.
Notam fecit Dóminus salú
tem suam; * in conspéctu gén
tium revelávit justítiam su
am.
Recordátus est bonitátis et fi- 
delitátis suae * in grátiam do
mus Israel.
Vidérunt omnes fines terrae * 
salútem Dei nostri. - - 
Exsultáte Dómino, omnes ter
rae, * laetámini et gaudéte et 
psállite.
Psállite Dómino cum cithara, 
* cum cithara et sonitu psal- 
térii,

Cum tubis et sono búccinae: * 
exsultáte in conspéctu regis 
Dómini. -
Insonet mare et quae illud re
plent, * orbis terrárum 'et qui 
hábitant in eo.
Flúmina plaudant mánibus, * 

.simul montes exsúltent 
Coram Dómino, quia venit, * 
quia venit régere terram. 
Reget orbem terrárum cum 
justítia * et populos cum ae- 
quitáte.
Ant. Veni, sponsa Christi, ác- 
cipe corónam, quam tibi Dó
minus praeparávit in aetér
num.
y. Elégit eam Deus, et prae- 
elégit eam. Ij?. In tabemáculo 
suo habitáre facit eam.
VSe ostatní v breviáři.

ŽALMY SPOLEČNÉ SVÁTKŮM POSVĚCENÍ CHRÁMU

IN VESPERIS

Žalmy z neděle, str. 80, alemistopo- 
sledního se modlíme:

Žalm 147.
Překlad a výklad na stí. 3Q2.
Lauda, Jerúsalem, Dóminum, 
* lauda Deum tuum, Sion, 
Quod firmávit seras portárum 
tuárum, * benedíxit filiis tuis 
in te.
Composuit fines tuos in pace,

* medúlla tritici sátiat te. 
Emittit elóquium suum in ter
ram, * velóciter currit verbum 
ejus.
Dat nivem sicut lanam, * pru
inam sicut cinerem spargit. 
Projicit gláciem suam ut frús- 
tula panis; * coram frigore e- 
jus aquae rigéscunt.
Emittit verbum suum et li- 
quefácit eas; * flare jubet ven
tum suum et fluunt aquae.
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Annuntiávit verbum suum Ja
cob, * statúta et praecépta sua 
Israél.
Non fecit ita ulli natióni: * 
praecépta sua non manifestá
vit eis.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTURNO

Ant. Tollite portas * príncipes 
vestras, et elevámini, portae 
aeternáles.
Ant. Brány, * hlavy své po
zvedněte, zvyšte se, brány 
věínél

Žalm 23.
Překlad a výklad na str. 176.
Dómini est terra et quae re
plent eam, * orbis terrárum et 
qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
firmávit eum. - - 
Quis ascéndet in montem Dó
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo Jurávit proximo suo.
Hic accipiet benedictiónem 
a Dómino * et mercédem a 
Deo Salvatóre suo.
Haec est generátio quaerénti- 
um eum, * quaeréntium fáci
em Dei Jacob. - - 
Attóllite, portae, cápita ves

tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae 1
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in próelio.“ 
Attóllite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae 1
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“
Ani. Tollite portas, príncipes, 
vestras, et elevámini, portae 
aeternáles.
Ant. Erit mihi Dóminus * in 
Deum, et lapis iste vocábitur 
domus Dei.
Ant. Pán mi bude * Bohem, 
a tento kámen bude se jmeno- 
vati dům Boží.

Žalm 45.
Překlad a výklad na str. 258.
Deus est nobis refúgium et ro
bur; * adjutórem in angústiis 
probávit se valde.
Proptérea non timémus, dum 
subvértitur terra, * et montes 
cadunt in médium mare. 
Tumultuéntur,áestuent aquae 
ejus, * concutiántur montes 
impetu ejus:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - - 
Flúminis rivuli laetificant ci
vitátem Dei, * Sanctíssimum 
tabemáculum Altíssimi.
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Deus est in médio ejus, non 
commovébitur; * auxiliábitur 
ei Deus primo dilúculo. 
Fremuérunt gentes, commóta 
sunt regna; * intónuit voce 
sua, difflúxit terra:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. -
Veníte, vidéte ópera Dómini, 
* quae egit stupénda in terra. 
Qui compéscit bella usque ad 
finem terrae, * arcus cónterit 
et confringit hastas, et scuta 
comburit igni.
Desistite, et agnóscite me De
um, * excélsum in géntibus, 
excélsum in terra.
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob.
Ant. Erit mihi Dóminus in 
Deum, et lapis iste vocábitur 
domus Dei.
Ant. Aedificávit * Móyses al
táre Dómino Deo.
Ant. Postavil * Mojžíš oltář 
Pánu Bohu.

Žalm 47.
Překlad a výklad na str. 200.
Mágnus Dóminus et laudábi- 
lis valde, * in civitáte Dei nos
tri.
Mons sanctus ejus, collis prae- 
clárus, * gáudium est univér
sae terrae;
Mons Sion, áquilo extrémus, * 
Cívitas est Regis magni.

Deus in árcibus ejus * sese 
probávit munimen tuum. - - 
Ecce enim reges congtegáti 
sunt, * irruérunt simul. 
Vixdum víderant, obstupué- 
runt, * conturbáti sunt, dif- 
fugérunt.
Tremor invásit eos ibidem, * 
dolor velut parturiéntis,
Ut cum ventus Oriéntis * con
fringit naves Tharsis. - - 
Sicut audívimus, sic vidimus,
* in civitáte Dómini exerci
tuum,
In civitáte Dei nostri: * Deus 
confirmant eam in aetérnum. 
Recolimus, Deus, misericór
diam tuam * intra templum 
tuum.
Sicut nomen tuum, Deus, sic 
et laus tua * pertingit ad fines 
terrae.
Justítia plena est déxtera tua:
* laetétur mons Sion, 
Exsultent civitátes Juda * 
propter judicia tua. - - 
Perlustráte Sion, et circuíte 
eam, * numeráte turres ejus. 
Consideráte propugnacula e- 
jus, * percurrite arces ejus, 
Ut enarrétis generationi futu
rae: * tantus est Deus,
Deus noster in aetérnum et 
semper: * ipse nos ducet. 
Ant. Aedificávit Móyses altá
re Dómino Deo.
y. Domum tuam, Dómine, de
cet sanctitúdo. Fji. In longitu
dinem dierum.
VSe ostatní v breviáH.
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IN II. NOCTURNO

Ant. Non est hic áliud, * nisi 
domus Dei et porta caeli. 
Ant. Jediné dům Boží * je zde 
a brána nebes.

Žalm 83.
Překlad a výklad na str. 410.
Quam dilécta habitátio tua, 
Dómine exercituum I * desi
derat, languens concupiscit á- 
nima mea átria Dómini;
Cor meum et caro mea * ex- 
súltant ad Deum vivum. 
Etiam passer invénit domum,
* et hirúndo nidum sibi, ubi 
ponat pullos suos:
Altária tua, Dómine exercitu
um, * rex meus et Deus me- 
usi - -
Beáti, qui hábitant in domo 
tua, Dómine, * perpétuo lau
dant te.
Beátus vir, cujus auxílium est 
a te, * cum sacra itinera in 
ánimo habet:
Transeúntes per vallem ári- 
dam, fontem fácient eam, * 
ac benedictionibus véstiet e- 
am plúvia prima.
Procédent de robore in robur;
* Vidébunt Deum deorum in 
Sion. - -
Dómine exercituum, audi ora
tiónem meam; * áuribus pér- 
cipe, Deus Jacob.
Clipeus noster áspice, Deus,
* et réspice fáciem uncti tui.

Vere, mélior est dies unus in 
átriis tuis * quam álii mille. 
Consistere malo in limine do
mus Dei mei, * quam morári 
in tabernáculis peccatórum. 
Nam sol et clipeus est Dómi
nus Deus: * grátiam et glóri
am largítur Dóminus,
Non negat bona eis, * qui ám
bulant in innocéntia.
Dómine exercituum, * beátus 
homo, qui confidit in te.
Ani. Non est hic áliud, nisi do
mus Dei et porta caeli.
Ant. Vidit Jacob scalam, * 
súmmitas ejus caelos tangé- 
bat, et descendéntes Angelos, 
et dixit: Vere locus iste sanc
tus est.
Ant. Viděl Jakub žebřík, * je
hož vrcholek se nebes dotý
kal, a anděly sestupující. ííekl: 
Vpravdě jest toto misto svatél

Žalm 86.
Překlad a výklad na Btr. 411.
Fundatiónem suam in mónti- 
bus sanctis diligit Dóminus: * 
portas Sion magis quam om
nia tabernácula Jacob. 
Gloriósa praedicántur de te, * 
Cívitas Dei! - -
Accensébo Rahab et Babel co- 
léntibus me: * ecce, Philistáea 
et Tyrus populúsque Aethío- 
pum: hi nati sunt illic.
E t de Sion dicétur: „Viritim 
omnes sunt nati in ea, * et 
ipse firmávit eam Excélsus.“ 
Dóminus scribet in libro po-
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pulórum: * „Hi nati sunt il
lic.“ - -
Et cantábunt, dum chorum 
ducent: * „Omnes fontes mei 
sunt in te.“
Ant. Vidit Jacob scalam, sum
mitas ejus caelos tangébat, et 
descendéntes Angelos, et di
xit: Vere locus iste sanctus 
est.
Ant. Eréxit Jacob * lápidem 
in titulum, fundens óleum dé
super.
Ant. Vztyčil Jakob * kámen 
na památku a polil svrchu ole
jem.

Žalm 87.
Pieklad a výklad na str. 486.
Dómine, Deus meus, intérdiu 
clamo, * nocte laméntor co
ram te.
Pervéniat ad te orátio mea, * 
inclína aurem tuam ad clamó- 
rem meum.
Nam saturáta est malis áni
ma mea, * et inferis vita mea 
propinquat.
Accénseor descendéntibus in 
foveam, * símilis factus sum 
viro inválido.
Inter mórtuos est stratum 
meum, * sicut occisórum, qui 
in sepúlcro jacent,
Quorum non est memor ám
plius * et qui a cura tua sunt 
sejúncti.
Collocásti me in fóvea profún
da, * in ténebris, in vorágine. 
Super me gravat indignátio

tua, * et ómnibus flúctibus 
tuis opprimis me.
Removisti notos meos a  me; 
abominábilem fecísti me illis, 
* clausus sum, neque égredi 
possum. - -
Oculi mei ob misériam tabés- 
cunt, clamo ad te, Dómine, 
cotídie; * expándo ad te ma
nus meas.
Num pro mortuis facis mira
bília? * an defúncti surgent, 
et laudábunt te?
Num enarrátur in sepúlcro bó- 
nitas tua, * fidélitas tua apud 
ínferos?
Num manifestántur in téne
bris mirabília tua, * et grátia 
tua in terra obliviónis? - - 
Ego autem ad te, Dómine, cla-, 
mo, * et mane orátio mea ad 
te venit.
Quare, Dómine, repéllis áni
mam meam, * abscóndis fá
ciem tuam a me?
Miser sum ego et moribundus 
inde a púero; * portavi terro
res tuos et elángui.
Super me transiérunt irae 
tuae, * et terrores tui me per- 
didérunt.
Circúmdant me ut aqua per- 
pétuo; * circumvéniunt me 
omnes simul.
Removisti a me amicum et so- 
dálem: * familiáres mei sunt 
ténebrae.
Ant. Eréxit Jacob lápidem in 
titulum, fundens óleum désu
per.
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y. Domus mea. fy Domus o- 
ratiónis vocábitur.
Vše ostatní v breviáfi.

IN  III. NOCTURNO

Ant. Qui hábitat * in adjutó- 
rio Altíssimi, in protectióne 
Dei caeli commorabitur.
Ant. Kdo přebývá * v ochra
ně Nejvyššího, dlí ve stínu ne
beského Boha.

Žalm 90.
Překlad a výklad na atr. 146.
Qui degis in praesídio Altíssi
mi, * qui sub umbra Omnipo
téntis commoráris,
Dic Dómino: „Refúgium me
um et arx mea, * Deus meus, 
in quo confído.“
Nam ipse liberábit te de lá
queo venántium, * a peste per
niciosa.
Pennis suis próteget te, et sub 
ales ejus confugies: * scutum 
et clipeus est fidélitas ejus. 
Non timébis a terrore noctúr- 
no, * a sagitta volánte in die, 
A peste quae vagátur in té
nebris, * a pernicie quae vas
tat meridie.
Cadant a láteře tuo mille, et 
decem mília a dextris tuis: * 
ad te non appropinquábit. 
Verúmtamen oculis tuis spec- 
tábis * et mercédem peccató
rum vidébis.
Nam refúgium tuum est Dó
minus, * Altissimum consti
tuisti munimen tuum.

Non accédet ad te malum, * 
et plaga non appropinquábit 
tabernáculo tuo,
Quia Angelis suis mandávit de 
te, * ut custódiant te in óm
nibus viis tuis.
In mánibus suis portábunt te, 
* ne offéndas ad lápidem pe
dem tuum.
Super áspidem et viperam gra- 
diéris, * conculcábis leónem et 
dracónem. - -
Quóniam mihi adháesit, libe
rábo eum; * prótegam eum, 
quia cognóvit nomen meum. 
Invocábit me et exáudiam e- 
um; cum ipso ero in tribula
tióne, * eripiam eum et hono- 
rábo eum.
Longitúdine diérum satiábo 
eum, * et osténdam ei salú
tem meam.
Ant. Qui hábitat in adjutório 
Altíssimi, in protectióne Dei 
caeli commorábitur.
Ant. Templum Dómini * sanc
tum est, Dei structúra est,Dei 
aedificátio est.
Ant. Chrám Páně * je svatý; 
je Boží stavbou, Božím do
mem.

Žalm 95.
Překlad a výklad na atr. 217.
Cantáte Dómino cánticum no
vum, * Cantáte Dómino om
nes terrae.
Cantáte Dómino, benedicite 
nómini ejus * annuntiáte de 
die in diem salútem ejus.
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Enarráte inter gentes glóriam 
ejus, * in ómnibus populis mi
rabília ejus. - - 
Nam magnus est Dóminus et 
laudándus valde, * timéndus 
magis quam omnes dii.
Nam omnes dii géntium sunt 
figménta; * Dóminus autem 
caelos fecit.
Majéstas et decor praecédunt 
eum; * poténtia et splendor 
sunt in sede sancta ejus. - - 
Tribúite Dómino, familiae po
pulórum, tribúite Dómino gló
riam et poténtiam; * tribúite 
Dómino glóriam nóminis ejus. 
Offérte sacrifícium et introite 
in átria ejus; * adoráte Dómi
num in ornátu sacro. 
Contremísce coram eo, univér- 
sa terra; * dícite inter gentes: 
Dóminus regnat.
Stabilivit orbem, ut non mo- 
veátur: * regit populos cum 
aequitate. - -
Laeténtur caeli, et exsúltet 
terra; ínsonet mare et quae il
lud implent; * géstiat campus 
et omnia, quae in eo sunt. 
Tum gaudébunt omnes arbó- 
res silvae coram Dómino, quia 
venit, * quia venit régere ter
ram.
Reget orbem terrárum cum 
justítia, * et populos cum fi- 
delitáte sua.
Ant. Templum Dómini sanc
tum est, Dei structúra est, Dei 
aedificatio est.
Ant. Benedícta * glória Dómi

ni, de loco sancto suo, alle
luja.
Ant. Požehnaná * sláva Páně 
z posvátného mista jeho, ale
luja.

Žalm 98.
Překlad a výklad na str. 386. 
Dóminus regnat: tremunt po
puli: * sedet super Chérubim: 
movétur terra.
Dóminus in Sion magnus * et 
excélsus super omnes popu
los.
Célebrent nomen tuum mag
num et treméndum: * sanc
tum est illud. - - 
E t regnat potens, qui justíti
am diligit: tu stabilisti, quae 
recta sunt, * justítiam et jus 
tu exérces in Jacob.
Extollite Dóminum Deum 
nostrum, et procúmbite ad 
scabéllum pedum ejus: * sanc
tum est illud. - - 
Móyses et Aaron sunt inter sa
cerdotes ejus, et Sámuel in
ter eos, qui invocábant nomen 
ejus: * invocábant Dóminum, 
et ipse exaudiébat eos.
In colúmna nubis loquebátur 
ad eos: * audiébant mandáta 
ejus, et praecéptum, quod de
dit eis.
Dómine, Deus noster, tu ex
audisti eos: Deus, propítius 
fuisti eis, * sed ultus es injú- 
rias eórum.
Extóllite Dóminum Deum 
nostrum, et procúmbite ad
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montem sanctum ejus: * nam f .  Haec est domus Dómini,
sanctus est Dóminus, Deus firmiter aedificáta. 1$. Bene
noster. fundata est supra firmam pet-
Ant. Benedícta glória Dómi- ram.
ni, de loco sancto suo, alie- vu  ostatní » breviáH.
lúja.
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IN VESPERIS

Ant. Dum esset rex * in accú- 
bitu suo, nardus mea dedit 
odórem suavitátis.
Ant. Pokud byl král * ve své 
komnatě, nard můj vydával 
líbeznou vůni.

Žalm, 109.
Překlad a výklad na str. 137.
Dixit Dóminus Dómino meo: 
„Sede a dextris meis, * donec 
ponam inimícos tuos scabél- 
lum pedum tuórum.“ 
Sceptrum poténtiae tuae pro- 
téndet Dóminus ex Sion: * 
„Domináre in medio inimicó
rum tuórum!
Tecum principátus die ortus 
tui in splendore sanctitátis: 
* ante lucíferum, tamquam 
rorem, génui te.“ - - 
Jurávit Dóminus et non pae
nitébit eum: * „Tu es sacér
dos in aetérnum secúndum or
dinem Melchísedech.“ - - 
Dóminus a dextris tuis: * cón
teret die irae suae reges.

Judicábit natiónes, acervábit 
cadávera; * cónteret cápita la
te per terram.
De torrénte in via bibet, *pro- 
ptérea extollet caput.
Ant. Dum esset rex in accú- 
bito suo, nardus mea dedit 
odórem suavitátis.
Ant. Leva ejus * sub cápite 
meo, et dextera illius ample- 
xábitur me.
Ant. Levice jeho * pod hlavou 
mojí jest, pravice jeho mne 
objímá.

Žalm 112.
Překlad a výklad na str. 140.
Laudáte, servi Dómini, * lau
dáte nomen Dómini.
Sit nomen Dómini benedíc
tum * et nunc et usque in 
aetérnum.
A solis ortu usque ad occásum 
ejus * laudétur nomen Dómi
ni.
Excélsus super omnes gentes 
Dóminus, * super caelos gló
ria ejus.
Quis sicut Dóminus, Deus nos
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ter, qui sedet in alto * et ócu- 
los demittit in caelum et in 
terram?
Súblevat e púlvere inopem, * 
e stércore érigit pauperem, 
Ut cóllocet eum cum princí
pibus, * cum princípibus pó- 
puli sui.
Habitáre facit eam, quae sté- 
rilis erat, in domo, * matrem 
filiórum laetantem.
Ant. Laeva ejus sub cápite 
meo, et déxtera illius ample- 
xábitur me.
Ant. Nigra sum, * sed formó- 
sa, filiae Jerúsalem; ideo dilé
xit me rex, et introdúxit me 
in cubiculum suum.
Ant. Jsem snědá, * ale krásná, 
dcery jerusalémské; proto mne 
miloval král a do svých síní 
uvedl.

Žalm 121.
Překlad a výklad na str. 107.
Laetátus sum, quia dixérunt 
mihi: * „In domum Dómini 
íbimus.“
Jam consistunt pedes nostri * 
in portis tuis, Jerúsalem, 
Jerúsalem, quae aedificáta est 
ut Cívitas, * in se compácta 
tota.
Illuc ascéndunt tribus, tribus 
Dómini, * secúndum legem 
Israel, ad celebrándum nomen 
Dómini.
Illic positae sunt pedes judi
cii, * sedes domus David. - - 
Rogáte quae ad pacem sunt

Jerúsalem! * Secúri sint qui 
diligunt te!
Sit pax in móenibus tuis, *-se- 
cúritas in palátiis tuis! 
Propter fratres meos et sodá- 
les meos * loquar: Pax in te! 
Propter domum Dómini, Dei 
nostri, * precábor bona tibi. 
Ant. Nigra sum, sed formósa, 
filiae Jerúsalem: ideo diléxit 
me rex, et introdúxit me in 
cubiculum suum.
Ant. Jam hiems tránsiit, * im
ber abiit et recéssit: surge, a- 
míca mea, et veni.
Ant. Zima již minula, * doba 
dešťů již přestala; vstaň a 
pojd, má přítelko.

Žalm 126.
Překlad a výklad na str. 249.
Nisi Dóminus aedificáverit do
mum, * in vanum labórant, 
qui aedificant eam.
Nisi Dóminus custodierit civi
tátem, * in vanum vígilat cus
tos.
Vanum est vobis súrgere ante 
lucem, * sedére in multam noc
tem.
Qui manducátis panem duri 
labóris: * quóniam largítur di- 
léctis suis in somno. - - 
Ecce donum Dómini sunt fí
lii, * merces est fructus ven
tris.
Sicut sagittae in manu bella- 
tóris, * ita fílii juventútis. 
Beátus vir, qui implévit eis 
pharétram suam: * non con-
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fandéntur, cum eonténderint 
cum inimícis in porta.
Ant. Jam hiems tránsiit, im
ber ábiit et recéssit: Surge, a- 
míca mea, et veni.
Ant. Speciósa * facta es et suá
vis, in delíciis tuis, sancta Dei 
Génitrix.
Ant. Krásná a sličná jsi ve 
svých půvabech, svatá Boži 
Rodičko.

Žalm 147.
Překlad a výklad na Btr. 362.
Lauda, Jerusalem, Dóminum,
* lauda Deum tuum, Sion, 
Quod firmávit seras portárum 
tuárum, * benedíxit filiis tuis 
in te.
Compósuit fínes tuos in pace,
* medúlla tritici sátiat te. 
Emittit eloquium suum in ter
ram, * velociter currit verbum 
ejus. - -
Dat nivem sicut lanam, * pru
inam sicut cinerem spargit. 
Prójicit gláciem suam ut frús- 
tula panis; * coram frigore e- 
jus aquae rigéscunt.
Emittit verbum suum et li- 
quefácit eas; * flare jubet ven
tum suum et fluunt aquae. 
Annuntiávit verbum suum Ja
cob, * statúta et praecépta sua 
Israel.
Non fecit ita ulli natióni: * 
praecépta sua non manifestá
vit eis.
Ant. Speciósa facta es et suá

vis in deliciis tuis, sancta Dei 
Génitrix.

AD MATUTINUM
IN I. NOCTURNO

Ant. Benedícta tu  * in mulié
ribus, et benedictus fructus 
ventris tui.
Ant. Požehnaná tys * mezi že
nami, a požehnaný plod živo
ta tvého.

Žalm 8.
Překlad a  výklad na str. 87.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extullisti 
majestátem tuam super cae
los.
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compéscas 
inimicum et hostem.
Cum video caelos tuos, opus 
digitórum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti:
Quid est homo, quod memor 
es ejus? * aut filius hóminis, 
quod curas de eo? - - 
Et fecísti eum paulo minórem 
Angelis, * glória et honóre co- 
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super ó- 
pera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus ejus: 
Oves et boves univérsos, * in
super et pécora campi, 
Vólucres caeli et pisces maris:
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* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!
Ant. Benedícta tu in muliéri
bus, et benedictus fructus ven
tris tui.
Ant. Sicut myrrha * elécta, 
odórem dedisti suavitátis, 
sancta Dei Génitrix.
Ant. Jako vzácná myrha * vy- 
dávalas líbeznou vůni, svatá 
Boží Rodičko.

Žalm 18.
Překlad a výklad na str. 179.
Caeli enárrant glóriam Dei, * 
et opus mánuum ejus annun
tiat firmaméntum.
Dies diéi effundit verbum, * 
et nox nocti tradit notitiam. 
Non est verbum et non sunt 
sermones, * quórum vox non 
percipiátur:
In omnem terram exit sonus 
eórum, * et usque ad fines or
bis eloquia eórum.
Ibi posuit soli tabernáculum 
suum, qui procédit ut spon
sus de thálamo suo, * exsúltat 
ut gigas percúrrens viam.
A término caeli fit egréssus e- 
jus, et circuitus ejus usque ad 
términum caeli, * nec quid
quam subtráhitur ardóri e- 
jus. - -
Lex Dómini perfécta, récre- 
ans ánimam; * praescriptum

Dómini firmum, instituens ru
dem.
Praecépta Dómini recta, de- 
lectántia cor; * mandátum 
Dómini mundum, illustrans 
oculos;
Timor Dómini purus, pérma- 
nens in aetérnum; * judicia 
Dómini vera, justa ómnia si
mul,
Desiderabília super aurum et 
obrýzum multum * et dulció
ra melle et liquore favi.'- - 
Etsi servus tuus atténdit il
lis, * in iis custodiéndis sédu- 
lus est valde,
Erráta tamen quis animadvér- 
tit? * a mihi occúltis munda 
me.
A supérbia quoque próhibe 
servum tuum, * ne dominétur 
inme.
Tuns integer ero et mundus * 
a delicto grandi. - - 
Accépta sint eloquia oris mei 
et meditátio cordis mei * co
ram te, Dómine, Petra mea et 
Redémptor meus.
Ant. Sicut myrrha elécta, odó
rem dedisti suavitátis, sancta 
Dei Génitrix.
Ant. Ante torum * hujus Vír
ginis frequentate nobis dúlcia 
cántica drámatis.
Ant. U lože * této Panny hřej
te nám sladké písně.

Žalm 23.
Překlad a výklad na str. 178.
Dómini est terra et quae re-
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plent eam, * orbis terrárum et 
qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
ftrmávit eum. - - 
Quis ascéndet in montem Do
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo jurávit próximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatóre suo.
Haec est generátio quaerénti- 
um eum, * quaeréntium fáci
em Dei Jacob. - - 
Attóllite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens Dó
minus potens in proelio.“ 
Attóllite, portae, cápita ves
tra, et attóllite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“
Ant. Ante torum hujus Vírgi
nis frequentáte nobis dúlcia 
cantica drámatis. 
f .  Spécie tua et pulchritúdi- 
ne tua. Iji. Inténde, próspere 
procéde, et regna.

Vše ostatní v breviáfi.

IN II. NOCTURNO

Ant. Spécie tua * et pulchri- 
túdine tua inténde, próspere, 
procéde et regna.
Ant. K kráse své * a velebno
sti vykroč, jed, vítěz a vládni.

Žalm 44.
Překlad a výklad na str. 250.
Effúndit cor meum verbum 
bonum: dico ego carmen me
um regi: * lingua mea stilus 
est scribae velocis. - - 
Speciósus es forma prae filiis 
hóminum, diffúsa est grátia 
super lábia tua: * proptérea 
benedíxit tibi Deus in aetér
num.
Cinge gládium tuum super fe
mur, potentissime, * decorem 
tuum et ornátům tuum! 
Feliciter evéhere pro fide et 
pro justítia, * et praeclára ges
ta doceat te déxtera tua. 
Sagittae tuae acútae, populi 
tibi subduntur, * deficiunt cor
de inimíci regis.
Thronus tuus, Deus, in saecu
lum sáeculi; * sceptrum aequi
tatis sceptrum regni tui. 
Diligis justítiam et odísti ini
quitátem: proptérea unxit te 
Deus, Deus tuus, * óleo laeti
tiae prae consortibus tuis. 
Myrrha et áloě et cássifi. frag
rant vestiménta tua; * ex áe- 
dibus ebúrneis fidium sonus 
laetíficat te.
Filiae regum óbviam véniunt
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tibi, * regína adstat ad déxte
ram tuam omáta auro ex 0- 
phir. - -
Audi fília, et vide, et inclína 
aurem tuam, * obliviscere pó- 
pulum tuum et domum patris 
tui.
E t concupiscet rex pulchritú- 
dinem tuam: * ipse est Dómi
nus tuus; obséquere ei.
Et pópulus Tyri cum muné- 
ribus venit; * favórem tuum 
captant próceres plebis.
Tota decóra ingréditur fília re
gis; * textúrae áureae sunt 
amictus ejus.
Amictu variegáto indúta ad- 
dúcitur ad regem; * vírgines 
post eam, sóciae ejus, addu- 
cúntur ad te.
Afferuntur cum laetitia et ex
sultatióne, * ingrediuntur in 
palátium regis.
Loco patrum tuórum erunt fí
lii tui; * constitues eos prín
cipes super totam terram. 
Memorabo nomen tuum in om
nem generatiónem et genera
tiónem; * proptérea populi ce
lebrabunt te in saeculum sáe- 
culi.
Ant. Spécie tua et pulchritú- 
dine tuainténde,prósperepro- 
céde, et regna.
Ant. Adjuvábit eam * Deus 
vultu suo: Deus in médio ejus, 
non commovébitur.
Ant. Chrání ji Bůh * svou si
lou; Bůh s ní, proto nezako- 
lísá.

Žalm 45.
Překlad a výklad na str. 268. 
Deus est nobis refúgium et ro
bur; * adjutórem in angústiis 
probávit se valde.
Proptérea non timémus, dum 
subvértitur terra, * et montes 
cadunt in médium mare. 
Tumultuéntur,áestuent aquae 
ejus, * concutiántur montes 
impetu ejus:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - - 
Flúminis rivuli laetificant ci
vitátem Dei, * Sanctíssimum 
tabernáculum Altíssimi.
Deus est in médio ejus, non 
commovébitur; * ausaliábitur 
ei Deus primo dilúculo. 
Fremuérunt gentes, commota 
sunt regna; * intonuit voce 
sua, difflúxit terra:
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob. - - 
Veníte, vidéte ópera Dómini, 
* quae egit stupénda in ter
ra.
Qui compéscit bella usque ad 
finem terrae, * arcus cónterit 
et confringit hastas, et scuta 
combúrit igni.
Desistite, et agnóscite me De
um, * excélsum in géntibus, 
excélsum in terra.
Dóminus exercituum nobís
cum; * praesídium nobis est 
Deus Jacob.
Ant. Adjuvábit eam Deus vul-
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tu suo: Deus in médio ejus, 
non commovébitur.
Ant. Sicut laetántium * óm
nium nostrum habitátio est in 
te, sancta Dei Génitrix.
Ani. Všichni jásají: * Náš do
mov je u tebe, svatá Boží Ro
dičko.

Žalm 86.
Překlad a výklad na str. 411.
Fundationem suam in monti
bus sanctis diligit Dóminus: * 
portas Sion magis quam óm
nia tabernácula Jacob. 
Gloriosa praedicántur de te, * 
Cívitas Deil - - 
Accensébo Rahab et Babel co- 
léntibus me: * ecce, Philistáea 
et Tyrus populúsque Aethío- 
pum: hi nati sunt illic.
Et de Sion dicétur: „Viritim 
omnes sunt nati in ea, * et 
ipse firmávit eam Excélsus.“ 
Dóminus scribet in libro po
pulórum: * „Hi nati sunt il
lic.“
E t cantábunt dum chorum du
cent: * „Omnes fontes mei 
sunt in te.“
Ant. Sicut laetántium ómni
um nostrum habitátio est in 
te, sancta Dei Génitrix, 
y. Adjuvábit eam Deus vultu 
suo. R. Deus in médio ejus, 
non commovébitur.
Vie ostatní v breviáfi.

IN m .  NOCTURNO

Ant. Gaude, María Virgo: *

cunctas háereses sola intere
misti in univérso mundo. 
Ant. Raduj se, Maria Panno, 
* sama potřelas všechny blu
dy na celém světě.

Žalm 95.
Překlad a výklad na str. 217.
Cantáte Domino cánticum no
vum, * Cantáte Dómino om
nes terrae.
Cantáte Dómino, benedicite 
nómini ejus, * annuntiáte de 
die in diem salútem ejus. 
Enarráte inter gentes glóriam 
ejus, * in ómnibus pópulis mi
rabília ejus. - - 
Nam magnus est Dóminus et 
laudándus valde, * timéndus 
magis quam omnes dii.
Nam omnes dii géntium sunt 
figménta; * Dóminus autem 
caelos fecit.
Majéstas et decor praecédunt 
eum; * poténtia et splendor 
sunt in sede sancta ejus. - - 
Tribúite Dómino, familiae po
pulórum, tribuite Dómino gló
riam et poténtiam; * tribúite 
Dómino glóriam nóminis ejus. 
Offérte sacrifícium et introite 
in átria ejus; * adoráte Dómi
num in ornátu sacro. 
Contremísce coram eo, univér- 
sa terra; * dícite inter gentes: 
Dóminus regnat.
Stabilivit orbem, ut non mo- 
veátur: * regit populos cum 
aequitáte. - -
Laeténtur caeli, et exsultet
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terra; ínsonet mare et quae il
lud implent; * géstiat campus 
et ómnia, quae in eo sunt. 
Tum gaudébunt omnes árbo- 
res silvae coram Dómino, quia 
venit, * quia venit légere ter
ram.
Reget orbem terrárum cum 
justítia, * et populos cum fi
delitate sua.
Ant. Gaude, MaríaVirgo: cunc
tas háereses sola interemisti 
in univérso mundo.
Ant. Dignáre me * laudáre te, 
Virgo sacráta; da mihi virtú
tem contra hostes tuos.
Ant. Dovol mi, * abych tě 
chválil, přesvatá Panno; ^ro
tí svým odpůrcům uděl mi sílu.

Žalm 96.
Překlad a výklad na str. 273. 
Dóminus regnat: exsúltet ter
ra, * laeténtur insulae multae. 
Nubes et caligo circúmdant 
eum, * justítia et jus funda- 
méntum sunt sólii ejus.
Ignis ante ipsum praecédit, * 
et comburit in circúitu inimí
cos ejus.
Fúlgura ejus collústrant or
bem; * terra videt et contre
miscit.
Montes ut cera liquéscunt co
ram Dómino, * coram domi
natore univérsae terrae.
Caeli annúntiant justítiam e- 
jus; * et omnes populi vident 
glóriam ejus. - - 
Confundúntur omnes, qui co

lunt sculptíha et qui glorián- 
tur in idolis; * ante eum se 
prostérnunt omnes dii. - 
Audit et laetátur Sion, et ex- 
súltant civitátes Juda * pro
pter judicia tua, Dómine. 
Nam tu, Dómine, excélsus es 
super omnem terram, * sum
me éminens inter omnes deos. 
Dóminus diligit eos, qui odé
runt malum, custodit ánimas 
Sanctórum suorum, * de ma
nu impiórum éripit eos.
Lux oritur justo, * et rectis 
corde laetitia.
Laetámini, justi, in Dómino, 
* et celebráte nomen sanctum 
ejus.
Ant. Dignáre me laudáre te, 
Virgo sacráta; da mihi virtú
tem contra hostes tuos.
Ant. Post partum, * Virgo in- 
violáta permansisti: Dei Gé
nitrix, intercéde pro nobis. 
Ant. Po porodu, * Panno, zú- 
stalas neporušená: Rodičko 
Boží, přimlouvej se za nás!
V adventě a o svátku Zvéstování Pan - 
ny Marie:
Ant. Angelus Domini * annun- 
tiávit Maríae, et concépit de 
Spíritu Sancto.
Ant. Anděl Páně * zvěstoval 
Panně Marii, a počala z Du
cha svatého.

Žalm 97.
Překlad a výklad na str. 328.
Cantáte Domino cánticum no
vum, * quia mirabília fecit.
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Victóriam parávit ei déxtera 
ejus, * et brácchium sanctum 
ejus.
Notam fecit Dóminus salútem 
suam; * in conspéctu géntium 
revelávit justitiam suam. 
Recordátus est bonitátis et fi- 
delitátis suae * in grátiam do
mus Israel.
Vidérunt omnes fines terrae * 
salútem Dei nostri. - - 
Exsultáte Dómino, omnes ter
rae, * laetámini et gaudéte et 
psállite.
Psállite Dómino cum cithara, 
* cum cithara et sónitu psal- 
térii,
Cum tubis et sono búcinae: * 
exsultáte in conspéctu regis 
Dómini. - -
Insonet mare et quae illud re

plent, * orbis terrárum et qui 
hábitant in eo.
Flúmina plaudant mánibus, * 
simul montes exsúltent. 
Coram Dómino, quia venit, * 
quia venit régere terram. 
Reget orbem terrárum cum 
justítia * et populos cum ae- 
quitáte.
Ant. Post partum, Virgo, in
violata permansisti: Dei Gé
nitrix, intercéde pro nobis.
V adventi ao svátku Zvěstování Pan- 
ny Marie:
Ant. Angelus Dómini nuntiá- 
vit Maríae, et concépit de Spí
ritu Sancto.
f .  Elégit eam Deus, et prae- 
elégit eam. 1$. In tabernáculo 
suo habitáre facit eam.
VŠe ostatní v breviáři.

MALÉ HODINKY PANNY MARIE

NEŠPORY
Antifony a žalmy jako svrchu v nor
málních hodinkách Panny Marie, 
str. 535.

DOPLNĚK

Ž. 128 Multum oppugnavé- 
runt, ž .  129 De profúndis a ž . 
130 Dómine, non supérbit,
jako v nešporách ve středu, str. 304.

JITŘNÍ
I. NOČNÍ HLÍDKA

Antifony a žalmy jako v normálních 
hodinkách P. Marie, totiž: 
v neděli, v pondělí a ve čtvrtek: 
z 1. noční hlídky, str. 537, 
v úterý a v pátek: 
z I I .  noční hlídky, str. 539, 
ve středu a v sobotu: 
z I I I .  noční hlídky, str. 541.

CHVÁLY
Žalmy z prvních chvalneděle, str. 96.



544 Hodinky za zemřelé

PRVNÍ

ž . 53. Deus in nómine tuo, str. 
116. Ž. 84. Propítius fuisti, 
str. 388. Ž. 116. Laudáte Dó
minum, omnes gentes, sir.169.

TĚETÍ

Ž. 119. Ad Dóminum, cum tri
bularer, str. 195. Ž. 120. Attol
lo óculos meos, str. 196. Ž. 121. 
Laetátus sum, str. 197.

Še s t á

Ž. 122. Ad te attóllo, str. 245. 
Ž. 123. Nisi Dóminus, str. 246. 
Ž. 124. Qui confidunt in Dó
mino, str. 247.

DEVÁTÁ

Ž.125. Cum redúceret, str. 248. 
Ž. 126. Nisi Dóminus, str. 249. 
Ž. 127. Beátus, quicúmque, 
str. 303.

HODINKY ZA ZEMŘELÉ

AD VESPERAS

Ant. Placébo Dómino * in re
gióne vivórum.
Ant. Smím se líbiti Pánu * na 
zemi, mezi živými.

Žalm 114.
Překlad a výklad na str. 103. 
Díligo Dóminum: quia audí
vit * vocem obsecratiónis 
meae,
Quia inclinávit aurem suam 
mihi, * quo die invocávi eum. 
Circumdedérunt me funes 
mortis, et láquei inferórum su- 
pervenérant mihi, * in angó- 
rem et aerumnas incidi.
E t nomen Dómini invocávi: *

„0 Dómine, salva vitam me- 
aml“ - -
Benignus est Dóminus et jus
tus, * et Deus noster miséri
cors.
Custodit símplices Dóminus: 
* miser fui et salvávit me. 
Redi, ánima mea, ad tranquil- 
litátem tuam, * quia Dóminus 
bene fecit tibi.
Etenim eripuit ánimam me
am a morte, * óculos meos a 
lácrimis, pedes meos a lapsu. 
-Ambulábo coram Dómino * in 
regióne vivéntium.
Réquiem aetérnam.
Ant. Placébo Dómino in regi
óne vivórum.
Ant. Hei mihi, Dómine, * quia
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incolátus meus prolongátus 
est.
Ant. Dobře mi, Pane, * že je 
můj pobyt prodloužen.

Žalm, 119.
Překlad a výklad na str. 105.
Ad Dóminum, cum tribulárer 
clamávi * et exaudívit me. 
Dómine, Ubera ánimam me
am a lábio iniquo, * a lingua 
dolósa. - -
Quid dabit tibi aut quid ad
det tibi, * lingua dolósa? 
Sagittas poténtis acútas * et 
carbones genistárum. - - 
Heu mihi, quod dego in Mo- 
soch,-* hábito in tentóriis Ce
dar!
Nimium habitávit ánima mea 
* cum iis, qui odérunt pacem. 
Ego pacem cum loquor, * iUi 
urgent ad bellum.
Réquiem aetérnam.
Ant. Hei mihi, Dómine, quia 
incolátus meus prolongátus 
est.
Ant. Dóminus custódit te * ab 
omni malo: custódiat ánimam 
tuam Dóminus.
Ant. Pán tě chráni * před vším 
zlem; tvůj život chrání Pán.

Žalm 120.
Pfeklad a výklad na str. 196. 
Attóllo óculos meos in mon
tes: * unde véniet auxíUum 
mihi?
Auxílium meum a Dómino, * 
qui íecit caelum et terram. -

Non sinet nutáre pedem tu
um, * non dormitábit, qui cu
stodit te.
Ecce non dormitábit neque 
dormiet, * qui custódit Isra
el. - -
Dóminus custódit te, * Dómi
nus protéctio tua a láteře dex
tro tuo.
Per diem sol non fériet te, * 
neque luna per noctem. - - 
Dóminus custódiet te ab om
ni malo: * custódiet ánimam 
tuam.
Dóminus custódiet éxitum tu
um et introitum tuum, * et 
nunc et usque in sáeculum. 
Réquiem aetérnam.
Ant. Dóminus custódit te ab 
omni malo: custódiat ánimam 
tuam Dóminus.
Ant. Si iniquitátes * observá- 
veris, Dómine: Dómine, quis 
sustinébit?
Ant. Budeš-li na viny * dbát, 
Pane, kdopak obstojí?

Žalm 129.
Ffeklad a výklad na str. 304.
De profúndis clamo ad te, Dó
mine, * Dómine, audi vocem 
meam!
Fiant aures tuae inténtae * ad 
vocem obsecratiónis meae. - - 
Si delictorum memóriam ser- 
váveris, Dómine, * Dómine, 
quis sustinébit?
Sed penes te est peccatórum 
vénia, * ut cum reveréntia ser- 
viátur tibi. - -
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Spero in Dóminum, * sperat 
ánima mea in verbum ejus; 
Exspéctat ánima mea Dómi
num, * magis quam custodes 
auroram. - -
Magis quam custodes auro
ram, * exspéctet Israel Dómi
num,
Quia penes Dóminum miseri
córdia * et copiosa penes eum 
redémptio:
Et ipse rédimet Israel * ex 
ómnibus iniquitátibus ejus. 
Réquiem aetérnam.
Ant. Si iniquitátes observáve- 
ris, Dómine: Dómine, quis su
stinébit?
Ant. Opera * mánuum tuá
rum, Dómine, ne despícias. 
Ant. Díly * rukou svých, Pa
ne, nezhrdej!

Žalm 137.
Překlad a výklad na str. 362.
Celebrábo te, Dómine, ex toto 
corde meo, * quia audisti ver
ba oris mei;
In conspéctu Angelórum psal
lam tibi, * prostérnam me ad 
templum sanctum tuum,
E t celebrábo nomen tuum * 
propter bonitátem et fidem 
tuam,
Quia magnum fecísti super 
ómnia * nomen tuum et pro
missum tuum.
Quando te invocávi, exaudísti 
me, * multiplicásti in ánima 
mea robur. - -
Celebrábunt te, Dómine, om

nes reges terrae, * cum audi
erint verba oris tui;
Et cantábunt vias Dómini: * 
„Vere, magna est glória Dó
mini.“
Vere, excélsus est Dóminus, 
et húmilem réspicit, * supér- 
bum autem e longinquo con- 
tuétur. - -
Si ámbulo in médio tribulati
ónis, vivum me servas, contra 
iram inimicórum meorum ex- 
téndis manum tuam, * sal
vum me facit déxtera tua. 
Dóminuspro me perficiet coep
ta. Dómine, bonitas tua in ae
térnum manet; * ne dereli
queris opus mánuum tuárum. 
Réquiem aetérnam.
Ant. Opera mánuum tuárum, 
Dómine, ne despícias. 
y . Audívi vocem de caelo di- 
céntem mihi. 1$. Beáti mórtui, 
qui in Dómino moriuntur.
Ad Magnif. Ant. Omne *quod 
dat mihi Pater, ad me vén- 
tiet; et eum qui venit ad me, 
non ejiciam foras.
Ant. Díly rukou svých, Pane, 
nezhrdej!
y. Slyšel jsem hlas s nebe, 
jenž mi pravil:. 1$. Blahosla
vení mrtví, kteří umírají v Pá
nu.
K Magnif. Ant. Vše, * co mi 
dal Otec, ke mně přijde; a to
ho, jenž ke mně přijde, nevy
káži ven.
Následující modlitby se modlíme kle
če; podobni v chválách:
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Pater noster -potichy až 1c f .  
E t ne nos indúcas in tentatió
nem. fy. Sed líbera nos a málo.

Následující Žalm 145 se nemodlíme 
1' den úmrtí Či pohřbu zerr†elého ani 
v offidu, recitujeme-li jej v ritu du
plexu.

Žalm 145.
Překlad a výklad na str. 277.
Lauda, ánima mea, Dóminum; 
laudábo Dóminumin vita mea; 
* psallam Deo meo quámdiu 
ero.
Nolíte confidere in princípi
bus, * in homine, per quem 
non est salus.
Cum exierit spíritus ejus, re- 
vertétur in terram suam; * 
tunc peribunt ómnia consilia 
ejus, - -
Beátus, cujus adjutor est Deus 
Jacob, * cujus spes in Dómi
no, Deo suo.
Qui fecit caelum et terram, * 
mare, et ómnia quae in eis 
sunt.
Qui servat fidem in aetérnum, 
reddit jus oppréssis, * panem 
dat esuriéntibus.
Dóminus solvit captívos, * 
Dóminos áperit óculos caecó
rum.
Dóminus érigit curvátos, * 
Dóminus diligit justos. 
Dóminus custodit peregrinos, 
pupillum et viduam sustén- 
tat, * viam autem peccató
rum pertúrbat.
Regnábit Dóminus in aetér

num, * Deus tuus, Sion, in ge
neratiónem et generatiónem. 
Réquiem aetérnam.
Pak: y. A porta inferi...
Vše jako v breviáře.

AD MATUTINUM

Invit. Regem, cui ómnia vi
vunt, * Veníte, adorémus. 
Invit. Králi, jemuž všechno 
žije, * Pojďte, klanějme se!
Ž. 94. Veníte, exsultémus.

IN I. NOCTURNO

Pro neděli, pondělí a čtvrtek.
Ant. Dirige, * Dómine, Deus 
meus, in conspéctu tuo viam 
meam.
Ant. Řiď, * Pane, Bože můj, 
před tváří svou moji cestu.

Žalm 5.
Překlad a výklad na str. 166. 
Verba mea áuribus pércipe, 
Dómine, * atténde gémitum 
meum,
Advérte voci oratiónis'meae, 
* Rex meus et Deus meus!
Te enim déprecor, Dómine; 
mane audis vocem meam; * 
mane propóno tibi preces me
as et exspécto. - - 
Tu enim non es Deus, cui plá- 
ceat iníquitas, * malignus a- 
pud te non commorátur, ne
que Ímpii consistunt coram te. 
Odísti omnes, qui patrant ini
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qua, * perdis omnes, qui lo
quúntur mendacium.
Virum cruéntum et dolosum * 
abominabitur Dóminus. - - 
Ego autem, pro multitúdine 
grátiae tuae, * ingrédiar do
mum tuam,
Prostérnar ad templum sanc
tum tuum * in timóre tuo, Dó
mine.
Deduc me in justítia tua pro
pter inimicos meos; * complá- 
na viam tuam coram me. - - 
Nam in ore istórum non est 
sincéritas; * cor eórum insí
dias molitur;
Sepulcrum patens est guttur 
eórum; * linguis suis blandi- 
úntur.
Castiga eos, Deus, * éxcidant 
consiliis suis;
Propter crimina eórum multa 
expélle eos, * nam contra te 
rebélles sunt. - - 
Laeténtur autem omnes, qui 
confugiunt ad te, * in perpé- 
tuum exsúltent.
E t prótegas eos et laeténtur 
de te, * qui diligunt nomen 
tuum.
Nam tu benedices justo, Dó
mine: * benevoléntia, Velut 
scuto, circumdabis eum.
Ant. Dirige, Dómine, Deus 
meus, in conspéctu tuo viam 
meam.
Ant. Convértere, * Dómine, et 
éripe ánimam meam: quóni
am non est in morte, qui me
mor sit tui.

Ant. Obrať se, * Pane, a vy
svoboď mne! Vždyť vzpomí
nat na tě ve smrti nelze»

Žalm. 6.
Překlad a výklad na str. 199.
Dómine, noli me argúere in íra 
tua, * nec me corripere in fu- 
róre tuo.
Miserére mei, Dómine, quóni
am infirmus sum: * sana me, 
Dómine, quóniam conturbáta 
sunt ossa mea.
Et ánima mea conturbáta est 
valde; * sed tu, Dómine, quo
usque...?
Revértere, Dómine, éripe áni
mam meam, * salvum me fac 
propter misericórdiam tuam, 
Quóniam non est in morte qui 
recordétur tui: * apud ínferos 
quis te laudat? - - 
Deféssus sum gémitu meo, fle
tu per singulas noctes rigo lec
tum meum, * lácrimis meis 
stratum meum perfúndo. 
Caligat maeróre óculus meus, 
* inveteráscit propter omnes 
inimícos meos. - - 
Recédite a me, omnes, qui fá
citis iniquitátem, * quóniam 
Dóminus audívit vocem fletus 
mei;
Dóminus audívit precatiónem 
meam, * Dóminus oratiónem 
meam suscépit.
Erubéscant et conturbéntur 
veheménter omnes inimici 
mei; * recédant et erubéscant 
velociter.



Hodinky za zemřelé 549

Ant. Convértere, Dómine, et 
eripe ánimam meam: quóni
am non est in morte qui me
mor sit tui.
Ant. Nequándo rápiat * ut leo 
ánimam meam, dum non est 
qui rédimat, neque qui sal
vum fáciat.
Ant. Ať nerozerve * duši mou 
tak jako lev, jenž drásá, že 
pomoci není!

Žalm 7.
Překlad a výklad na str. 200.
Dómine Deus meus, ad te con
fligio; * salva me ab ómnibus 
persequéntibus me et líbera 
me;
Ne quis rápiat u t leo ánimam 
meam, * discérpat, nec sit qui 
eripiat. - -
Dómine, Deus meus, si feci 
istud, * si est iníquitas in má- 
nibus meis,
Si áttuli amico meo malum, * 
qui salvávi adversántes mihi 
injuste:
Insequatur inimícus ánimam 
meam et apprehéndat, con- 
cúlcet in terram vitam meam, 
* et honórem meum in púlve
rem prostérnat. - - 
Exsurge, Dómine, in ira tua, 
érige te contra rábiem oppri- 
méntium me, * et Surge pro 
me in judicio; quod indixisti. 
Et coetus nationum circúm- 
det te, * et sede super eum in 
alto.
Dóminus judex est populó

rum: jus redde mihi, Dómine, 
secúndum justítiam meam * 
et secúndum innocéntiam, 
quae est in me.
Désinat nequitia impiórum et 
confirma justum, * scrutans 
corda et renes, Deus juste. 
Clipeus mihi est Deus, * qui 
salvat rectos corde.
Deus est iudex iustus, * et 
Deus comminans cotídie.
Nisi convertántur, acúet glá- 
dium suum, * tendet arcum 
et diriget eum,
Et eis parábit tela mortis, * 
sagittas suas fáciet ardén- 
tes. - -
Ecce, concépit iniquitátem et 
grávidus est malitia * et parit 
dolum.
Fossam fodit et excavávit, * 
sed incidit in fóveam quam 
fecit.
Convertétur malitia ejus in 
caput ipsius, * et in vérticem 
ipsius violéntia ejus redibit. 
Ego autem laudábo Dóminum 
pro justítia ejus, * et psallam 
nómini D om ini Altíssimi. 
Ant. Nequándo rápiat ut leo 
ánimam meam, dum non est 
qui rédimat, neque qui sal
vum fáciat.
y . A porta inferi. Ijj. Erue, 
Dómine, ánimas eórum.
Pater noster, totum secreto, 
y. Od bran pekelných. íji. Vy
svoboď, Pane, duše jejich. 
Otče náš.
Čtení jako v breviáři.
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IN II. NOCTURNO 

Pro úterý a pátek-.
Ant. In loco páscue * ibi me 
collocávit.
Ant. Na pastvinách * mohu si 
hověti.

Žalm 22.
Překlad a výklad na str. 345. 
Dóminus pascit me: nihil mi
hi deest; * ih páscuis virénti- 
bus cubáre me facit.
Ad aquas, ubi quiéscam con- 
dúcit me; * réficit ánimam 
meam.
Dedúcit me per sémitas rec
tas * propter nomen suum. 
Etsi incédam in valle tenebro
sa, * non timébo mala, quia tu 
mecum es.
Virga tua et báculus tuus: * 
haec me consolántur. - - 
Paras mihi mensam * spec
tantibus adversáriis meis; 
Inúngis óleo caput meum; * 
calix meus ubérrimus est. 
Benignitas et grátia me se- 
quéntur * cunctis diébus vi
tae meae.
Et habitábo in domo Dómini 
* in longissima témpora.
Ant. In loco páscue, ibi me 
collocávit.
Ant. Delicta * juventútis meae 
et ignorátias meas ne memí
neris, Dómine.
Ant. Na proviny * a nerozum
nosti mladosti mé, Pane, ne
vzpomínej !

Žalm 24.
Překlad a výklad na str, 233.1
Ad te attóllo ánimam meam,
* Dómine, Deus meus.
In te confído: ne confúndar! * 
ne exsúltent de me inimíci meil 
Etenim univérsi, qui sperant 
in te, non confundéntur; * 
confundéntur, qui fidem té- 
mere frangunt.
Vias tuas,Dómine, osténde mi
hi * et sémitas tuas édoce me. 
Dirige me in veritáte tua et 
doce me, quia tu  es Deus sal
vátor meus: * et in te spero 
semper.
Reminíscere miseratiónum tu
árum, Dómine, * et misericor
diarum tuárum, quae a sáe- 
culo sunt.
Peccáta juventútis meae et 
delicta mea ne memíneris; se
cúndum misericórdiam tuam 
meménto mei tu, * propter bo- 
nitátem tuam, Dómine, 
Bonus et rectus est Dóminus:
* proptérea peccatóres édocet 
viam.
Dirigit húmiles in justítia, * 
docet húmiles viam suam. 
Omnes sémitae Dómini grátia 
et fidélitas * iis, qui obsérvant 
foedus ac praecépta ejus. 
Propter nomen tuum, Dómi
ne, * dimittes peccátum me
um: grande est enim.
Quis est vir, qui timet Dómi
num, * docet eum, quam viam 
éligat.
In bonis morábitur ipse, * et
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semen ejus possidébit terram. 
Familiaris estDóminus timén
tibus eum, * et foedus suum 
maniféstat eis.
Oculi mei semper ad Dómi
num, * quia ipse éruet de lá
queo pedes meos.
Réspice in me et miserére mei, 
* nam solus et miser sum ego. 
Alleva angústias cordis mei, * 
et de anxietatibus meis érue 
me.
Vide misériam meam et labó
rem meum, * et dimitte uni- 
vérsa delicta mea.
Réspice inimícos meos: sunt 
enim multi, * et ódio violénto 
odérunt me.
Custódi ánimam meam et éri- 
pe me, * ne confúndar quod 
confúgi ad te.
Innocéntia et probitas me tue- 
ántur, * quóniam spero in te, 
Dómine.
Líbera, Deus, Israel * ex óm
nibus angústiis ejus.
Ani. Delicta juventútis meae 
et ignorántias meas ne memí
neris, Dómine.
Ant. Credo vidére * bona Dó
mini in terra vivéntium.
Ant. Věřím, že uzřím * dob
rotu Boží v zemi lidí žitých.

Žalm 26.
Pfeklad a výklad na -tr. 182.
Dóminus lux mea et salus mea: 
quem timébo? * Dóminus pre
sidium vitae meae: a quo tre- 
pidábo?

Cum invádunt me maligni, ut 
edant carnem meam, * hostes 
mei et inimíci mei, labúntur 
et cadunt.
Si stéterint advérsum me cast
ra, non timébit cor meum; * 
si surréxerit contra me bellum, 
ego confidam. - - 
Unum peto a Dómino; hoc re
quiro: * ut hábitem in domo 
Dómini cunctis diébus vitae 
meae,
Ut fruar suavitáte Dómini, * 
et aspiciam templum ejus. 
Etenim abscondet me in ten
torio suo die malo, * occultá- 
bit me in ábdito tabemáculi 
sui, in petram extollet me. 
E t nunc caput meum erigitur 
* super inimícos qui circúm- 
stant me,
E t immolábo in tabernáculo 
ejus hostias exsultationis, * 
cantábo et psallam Dómino. - 
Audi, Dómine, vocem meam 
qua clamo, * miserére mei et 
exáudi me.
Tibi lóquitur cor meum; te 
quaerit fácies mea; * fáciem 
tuam, Dómine, quaero.
Noli abscondere fáciem tuam 
a me, * noli repéllere in ira 
servum tuum.
Auxílium meum es tu; ne ab- 
jéceris me, * neve dereliqueris 
me, Deus, salvátor meus.
Si pater meus et mater mea 
dereliquerint me, * Dóminus 
tamen me suscipiet. - - 
Doce me, Dómine, viam tu-
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am, * et deduc me in sémita 
plana propter adversarios me
os.
Ne tradideris me desidério ini
micórum meórum, * quóniam 
insurrexérunt in me testes 
mendáces et qui violéntiam 
spirant.
Credo visurum me bona Dó
mini * in terra vivéntium. 
Exspécta Dóminum, esto for
tis, * et roborétur cor tuum, 
et exspécta Dóminum.
Ant. Credo vidére bona Dó
mini in terra vivéntium. 
y. Collocet eos Dóminus cum 
princípibus. ]$. Cum princípi
bus pópuli sui.
Pater noster - secreto. 
čtení jako v breuiáři.

IN III. NOCTUBNO 

Pro středu a sobotu.
Ant. Complaceat tibi, * Dó
mine, ut eripias me: Dómine, 
ad adiuvándum me réspice. 
Ant. Laskavě, * Pane, mne 
vysvoboď; na pomoc mi při
spěj!

Žalm 39.
Překlad a výklad na str. 235.
Sperávi, sperávi in Domino, 
et inclinávit se ad me, * et ex
audívit clamórem meum.
E t extráxit me de fossa inté- 
ritus, de luto caeni, et státuit 
super petram pedes meos, * 
firmávit gressus meos.

Et posuit in ore meo cánticum 
novum, * carmen Deo nostro; 
Vidébunt multi, et verebún- 
tur, * et sperábunt in Dómi
no. - -
Beátus vir, qui pósuit in Dó
mino spem suam, * nec sectá- 
tur idolorum cultores et decli
nantes ad falsa.
Multa fecísti tu, Dómine, De
us meus, mirabília tua, * et 
consiliis erga nos nemo est sí
milis tibi.
Si ea volúerim narráre et élo- 
qui, * plura sunt, quam quae 
numerári possint. - - 
Sacrifícium et oblationem no
luísti, * sed aures aperuísti 
mihi.
Holocáustum et victimam pro 
peccáto non postulásti: * tunc 
dixi: „Ecce vénio: in volúrni- 
ne libri scriptum est de me: 
Fácere voluntátem tuam, De
us meus, me deléctat, * et lex 
tua est in praecordiis meis.“ 
AnnUntiávi justítiam in coetu 
magno: * ecce lábia mea non 
cohibui: Dómine, tu nosti. 
Justítiam tuam non abscondi 
in corde meo; * fidelitátem 
tuam et auxílium tuum nar- 
rávi.
Non occultávi grátiam tuam, 
* et fidelitátem tuam coetui 
magno. - -
Tu, Dómine, ne prohibúeris 
miserationes tuas a me: * grá- 
tia tua et fidélitas tua semper 
me consérvent.
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Nam circumdedérunt me ma
la, quorum non est númerus, 
* comprehendérunt me culpae 
meae ut non possim vidére. 
Plures sunt quam capilli cá
pitis mei, * et ánimus meus 
me defécit.
Placeat tibi, Dómine, ut eri
pias me; * Dómine, ad adiu
vándum me festína. 
Confundántur et erubéscant 
omnes, * qui quaerunt vitam 
meam, ut áuferant eam. 
Cedant retrórsum et pudóre 
afficiántur, * qui delectántur 
malis meis.
Obstupéscant propter confu- 
siónem suam, * qui dicunt mi
hi: Euge, euge!
Exsúltent et laeténtur in te 
omnes, qui quaerunt te, * et 
dicant semper: „Magnificétur 
Dóminus“, qui desiderant au
xílium tuum.
Ego autem miser sum et pau
per * sed Dóminus sollicitus 
est mei.
Adjútor meus et liberátor me
us es tu; * Deus meus, ne tar- 
dáveris.
Ant. Compláceat tibi, Dómi
ne, ut eripias me: Dómine, ad 
adiuvándum me réspice.
Ant. Sana, Dómine, * ánimam 
meam, quia peccávi tibi.
Ant. Uzdrav mne, Pane, *pro- 
ti tobě jsem zhřešil!

Žalm 40.
Překlad a výklad na str. 238.
Beátus, qui cógitat de egéno 
et páupere: * die malo salvá
bit eum Dóminus.
Dóminus custodiet eum, et vi
vum servábit eum et beátum 
fáciet eum in terra, * nec tra
det eum voluntáti inimicó
rum ejus.
Dóminus opem feret illi in lec
to dolóris: * totam.infirmitá- 
tem eius áuferet in morbo e- 
jus. - -
Ego dico: Dómine, miserére 
mei; * sana me, quia peccávi 
tibi.
Inimíci mei malum de me di
cunt: * „Quando moriétur et 
peribit nomen ejus?“
E t qui venit, ut invisat, lóqui
tur inánia; * cor ejus iniqua 
colligit sibi, foras egréssus elo
quitur.
Simul contra me susúrrant 
omnes, qui me odérunt; * co
gitant contra me, quae sunt 
mihi mala:
„Pestis maligna immissa est 
ei,“ * et „qui decúbuit, non 
ámplius resúrget.“
Etiam amicus meus cui fisus 
sum, * qui panem meum co- 
médit, contra me calcáneum 
movit.
Tu autem, Dómine, miserére 
mei, et érige me, * ut retribu
am eis.
Inde cognoscam te favére mi
hi, * quod non exsultábit de
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me inimicus meus.
Me autem incolumem susten
tabis, * et pones me in con
spéctu tuo in aetérnum. - - 
Benedíctus Dóminus, Deus 
Israel, * a saeculo in saecu
lum. Fiat, fiat.
Ant. Sana, Dómine, ánimam 
meam, quia peccavi tibi.
Ant. Sitívit * ánima mea ad 
Deum vivum: quando véni- 
am, et apparébo ante fáciem 
Dómini?
Ant. Po Bohu žízním: * Kdy 
mohu přijít, ukázat se před 
Boží tvář?

Žalm 41.
Překlad a výklad na str. 240.
Quemádmodum desiderat cer
va rivos aquárum, * ita desi
derat ánima mea, te Deus. 
Sitit ánima mea Deum, Deum 
vivum: * quando véniam, et 
vidébo fáciem Dei?
Factae sunt mihi lácrimae 
meae panis die ac nocte, * 
dum dicunt mihi cotídie:,,Ubi 
est Deus tuus?“
Illud recordor et effúndo áni- 
mum meum intra me: quomo
do incésserim in turba, * prae- 
césserim eos ad domum Dei, 
Inter voces exsultationis et 
laudis, * in coetu festivo. 
Quare deprimeris, ánima mea, 
* et tumultuáris in me? 
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum. - -

In me ipso ánima mea depri
mitur: * ideo recordor tui ex 
terra Jordánis et Hermon, ex 
monte Misar.
Gurges gúrgitem vocat cum 
fragore cataractárum tuárum:
* omnes fluctus et undae tuae 
super me transiérunt.
Per diem Iargiátur Dóminus 
grátiam suam, * et nocte ca
nam ei, laudábo Deum vitae 
meae.
Dico Deo: Petra mea, cur ob- 
Iiviscéris mei? * Quare tristis 
incédo, ab inimico opprés- 
sus?
Ossa mea frangúntur, dum in- 
súltant mihi adversárii mei, * 
dum dicunt mihi cotídie:„Ubi 
est Deus tuus?“
Quare deprimeris, ánima mea,
* et tumultuáris in me? 
Spera in Deum: quia rursus 
celebrábo eum, * salútem vul
tus mei et Deum meum.
Ant. Sitívit ánima mea ad De
um vivum: quando véniam, 
et apparébo ante fáciem Dó
mini?
y. Ne tradas béstiis ánimas 
confiténtes tibi. íjj. E t ánimas 
páuperum tuórum ne oblivis- 
cáris in finem.
Pater noster, secreto, 
y . Nedávej na pospas zvěři 
duše svých zbožných. 1$. A du
ší svých ubohých nezapomí
nej navždyl

Čtení jako v breviáři.
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AD LAUDES

Ant. Exsultábunt * Domino 
ossa humiliáta.
Ant. Zaplesají * Pánu, kosti 
zdrcené.

Žalm 50.
Pfeklad a výklad na atr. 105. 
Miserére mei, Deus, secúndum 
misericórdiam tuam; * secún
dum multitúdiňem miseratió
num tuárum dele iniquitátem 
meam.
Pénitus lava me a culpa mea, 
* et a peccáto meo munda 
me. - -
Nam iniquitátem meam ego 
agnosco, * et peccátum meum 
coram me est semper.
Tibi soli peccávi * et, quod 
malum est coram te, feci,
Ut manifestéris justus in sen
téntia tua, * rectus in judicio 
tuo.
Ecce, in culpa natus sum, * et 
in peccáto concépit me mater 
mea,
Ecce, sinceritáte cordis delec- 
táris, * et in praecórdiis sa
piéntiam me doces. - - 
Aspérge me hyssópo, et mun
dábor; * lava me, et super ni
vem dealbábor.
Fac me audíre gáudium et 
laetitiam, * exsúltent ossa, 
quae contrivisti.
Avérte fáciem tuam a peccá
tis meis, * et omnes culpas 
meas dele. - -

Cor mundum crea mihi, Deus,
* et spíritum firmum rénova 
in me.
Ne projéceris me a fácie tua,
* et spíritum sanctum tuum 
ne abstúleris a me.
Redde mihi laetitiam salútis 
tuae, * et spíritu generóso con
firma me. - -
Docébo iniquos vias tuas, * 
et peccatóres ad te convertén
tur.
Líbera me a poena sánguinis, 
Deus, Deus salvátor meus; * 
exsúltet lingua mea de justí
tia tua.
Dómine, lábia mea apéries, * 
et os meum annuntiábit lau
dem tuam.
Neque enim sacrificio delectá- 
ris; * et holocáustum, si da
rem, non aeceptáres. 
Sacrifícium meum, Deus, spí
ritus contritus: * cor contri
tum et humiliátum, Deus, non 
despicies. - -
Benigne fac, Dómine, pro bo- 
nitáte tua erga Sion, * ut re
aedifices muros Jerúsalem. 
Tunc acceptábis sacrificia le
gitima, oblatiónes et holocáu- 
sta, * tunc offerent super altá
re tuum vitulos.
Réquiem atémam.
Ant. Exsultábunt Dómino os
sa humiliáta.
Ant. Exáudi, Dómine, * ora
tiónem meam: ad te omnis ca
ro véniet.
Ant. Vyslyš, Pane, * mou
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modlitbu; k tobě přichází vše
liké tělo.

Žalm 64.
Překlad a výklad na str. 274.
Te decet hymnus, Deus, in Si
on * et tibi reddátur votum, 
qui exáudis preces.
Ad te omnis caro venit * pro
pter iniquitátes.
Opprimunt nos delicta nos
tra: * tu ea dimíttis.
Beátus, quem éligis et assú- 
mis: * inhábitat in átriis tuis. 
Satiémur bonis domus tuae, * 
sanctitáte templi tui. - - 
Signis stupéndrs exáudis nos 
cum justítia, * Deus, salvátor 
noster.
Spes ómnium finium terrae * 
et márium procul,
Qui firmas montes virtúte tua,
* accinctus poténtia,
Qui compéscis sonitum maris,
* sonitum flúctuum ejus et tu- 
múltum nationum:
E t timent, qui hábitant tér- 
minos terrae, propter signa 
tua; * extréma Oriéntis et Oc- 
cidéntis gáudio reples. - - 
Visitásti terram et irrigásti e- 
am, * multum locupletásti e- 
am.
Rivus Dei replétus est aquis, 
parásti fruméntum eórum; * 
ita enim parásti eam:
Sulcos ejus irrigásti, * com- 
planásti glebas ejus,
Imbribus eam mollisti * be
nedixisti gérmini ejus.

Coronásti annum benignitáte 
tua, * et sémitae tuae pingué- 
dinem stillant.
Stillant páscua desérti, * et 
colles exsultatióne se cingunt. 
Vestiúntur grégibus arva et 
valles operiuntur fruménto: * 
acclámant et cantant. 
Réquiem aetérnam.
Ant. Exáudi, Dómine, oratió
nem meam: ad te omnis caro 
véniet.
Ant. Me suscépit * déxtera tua, 
Dómine.
Ant. Mne přijala * tvá pravi
ce, Pane.

Žalm 62.
Překlad a výklad na str. 08.
Deus, Deus meus es: * sollici
te te quaero;
Te sitit ánima mea, desiderat 
te caro mea, * ut terra árida 
et sitiens, sine aqua.
Sic in sanctuário contémplor 
te, * ut videam poténtiam tu
am et glóriam tuam.
Quia mélior est grátia tua, 
quam vita, * lábia mea prae- 
dicábunt te. - - 
Sic benedicam tibi in vita 
mea: * in nómine tuo attól- 
lam manus meas,
Sicut ádipe et pinguédine sa- 
tiábitur ánima mea, * et lá
biis exsuitántibus laudábit os 
meum,
Cum memor ero tui super stra
tum meum, * in vigílns medi
tábor de te.
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Etenim factus es adjútor me
us, * et in umbra alárum tuá
rum exsúlto:
Adháeret ánima mea tibi, * 
me susténtat déxtera tua. - - 
Qui autem pérdere quaerunt 
ánimam meam, * introibunt 
in profúnda terrae.
Tradéntur in manus gládii, * 
pórtio vúlpium erunt.
Rex vero laetábitur in Deo, 
gloriábitur omnis, qui jurat 
per eum, * quia obstruétur os 
loquéntium iniqua.
Réquiem aetérnam.
Ant. Me suscépit déxtera tua, 
Dómine.
Ant. A porta inferi * érue, Dó
mine, ánimam meam.
Ant. Od bran pekelných * vy
trhni, Pane, duši mojil

Canticum Ezechiae (Iz. 38,10).
Překlad a výklad na str. 229.
Ego dixi: In dimidio diérum 
meórum vadam ad portas in
feri * frustrátus residuo anno
rum meórum.
Dixi: Non jam vidébo Dómi
num in terra vivéntium; * non 
jam conspiciam hóminem in
ter habitatóres terrae. 
Habitátio mea dissolvétur, * 
et auferétur a me ut tentóri- 
um pastórum.
Convolvo sicut textor vitam 
meam; a filo me abscindit: * 
die noctúque crútias me. 
Vociferor usque ad mane; si
cut leo confringit ómnia ossa

mea: * die noctúque crútias 
me.
Ut hirúndo, sic pipio, * gemo 
ut colúmba.
Deficiunt óculi mei suspicién- 
tes in altum: * Dómine, vim 
pátior, adésto mihi. - - 
Quid loquar? Nam ipse dixit 
mihi et ipse fecit! complébo 
omnes annos meos, * superáta 
amaritudine ánimae meae. 
Quos tuétur Dóminus, illi vi
vunt et inter eos complébitur 
vita spíritus mei: * sanum me 
fecísti et servásti vivum! 
Ecce, in salútem mutávit mi
hi amaritúdinem meam: tu 
enim servásti ánimam meam 
a fóvea intéritus; * nam post 
te projecisti ómnia peccáta 
mea.
Profécto non inférnus céleb- 
rat te, neque mors te laudat; 
* non sperant, qui descéndunt 
in fóveam, fidehtátem tuam. 
Vivens, vivens célebrat te, ut 
ego hódie: * pater filiis notam 
facit fidehtátem tuam. 
Dóminus servat me: ideo psal
mos meos cantábimus * ómni
bus diébus vitae nostrae in 
domo Dómini.
Réquiem aetérnam.
Ant. A porta inferi érue, Dó
mine, ánimam meam.
Ant. Omnis spíritus * laudet 
Dóminum.
Ant. Všecko, co dýchá, * o- 
slavuj Pána!
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Žalm 150.
Překlad a výklad na str. 452.
Laudáte Dóminum in sanctu
ario ejus, * laudáte eum in 
augústo firmaménto ejus. 
Laudáte eum propter grándia 
ópera ejus, * laudáte eum pro
pter summam majestátem e- 
jus.
Laudáte eum clangore tubae, 
* laudáte eum psaltério et ci
thara.
Laudáte eum týmpano et cho
ro, * laudáte eum chordis et 
órgano.
Laudáte eum cýmbalis sono
ris, laudáte eum cýmbalis cre- 
pitántibus: * omne quod spi
rat, laudet Dóminum! 
Réquiem aetérnam.
Ant. Omnis spíritus laudet Dó
minum.
y. Audívi vocem de caelo di- 
céntem mihi. íji. Beáti mórtui, 
qui in Dómino moriúntur.
Ad Bened. Ant. Ego sum * re
surréctio et vita: qui credit in

me, étiam si mórtuus fúerit, 
vivet; et omnis, qui vivit et 
credit in me, non moriétur in 
aetérnum.

y. Slyšel jsem hlas s nebe, jenž 
mi pravil: lý. Blahoslavení 
mrtví, kteří umírají v Pánu!
K Bened. Ant. Já jsem * vzkří
šení a život: kdo věří ve mne, 
byť i zemřel, živ bude; a kaž
dý, kdo žije a věří ve mne, ne
zemře na věky!
Pák kleče:
Pater noster, potichu aí k y. 
E t ne nos indúcas in tentatió
nem. lý. Sed líbera nos a málo.
Ostatní jako v breviáři.

Žalm 129.
Nemodlíme se jej v den úmrtí či po- 
hřbu zemřelého ani v officiu., recituje- 
me-li je v ritu duplexu.

De profúndis clamo ad te, Dó
mine, * Dómine, audi vocem 
meaml
Na str. 904.

ŽALMY SPOLEČNÉ SVÁTKŮM ANDĚLŮ

IN I. VESPERIS 

Žalm 137.
Překlad a výklad na str. 362.
Celebrábo te, Dómine, ex toto 
corde meo, * quia audisti ver
ba oris mei;
In conspéctu Angelórum psal

lam tibi, * prostémam me ad 
templum sanctum tuum,
E t celebrábo nomen tuum * 
propter bonitátem et fidem 
tuam,
Quia magnum fecísti super 
ómnia * nomen tuum et pro
missum tuum.
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Quando te invöcávi, exaudísti 
me, * multiplicasti in ánima 
mea robur. - -
Celebrábunt te, Dómine, om
nes reges terrae, * cum audi
erint verba oris tui;
E t cantábunt vias Dómini: * 
„Vere, magna est glória Dó
mini.“
Vere, excélsus est Dóminus, 
et húmilem réspicit, * supér- 
bum autem e longinquo con- 
tuétur. - -
Si ámbulo in médio tribulati
ónis, vivum me servas, contra 
iram inimicórum meorum ex- 
téndis manum tuam, * sal
vum me facit déxtera tua. 
Dóminuspro meperficiet coep
ta. Dómine, bonitas tua in ae
térnum manet; * ne dereli
queris opus manuum tuárum.

AD MATUTINUM
Antifony viz u jednotlivých svátků,. 
IN I. NOCTURNO

Žalm 8.
Překlad a výklad na Btr. 437.
Dómine, Dómine noster, quam 
admirábile est nomen tuum in 
univérsa terra, * qui extulisti 
majestátem tuam super cae
los.
Ex ore infántium et lacténti- 
um parásti laudem contra ad- 
versários tuos, * ut compéscas 
inimicum et hostem.
Cum video caelos tuos, opus

digitórum tuórum, * lunam et 
stellas quae tu fundásti: 
Quid est homo, quod memor 
es ejus? * aut filius hóminis, 
quod curas de eo?
Et fecísti eum paulo minorem 
Angelis, * glória et honóre co- 
ronásti eum;
Dedisti ei potestátem super 
ópera mánuum tuárum, * óm
nia subjecisti pédibus ejus: 
Oves et boves univérsos, * in
super et pécora campi, 
Vólucres caeli et pisces maris,
* quidquid perámbulat sémi- 
tas márium.
Dómine, Dómine noster, * 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra!

Žalm 10.
Překlad a výklad na sbr 94.
Ad Dóminum confúgio; quó- 
modo dicitis ánimae meae: * 
„tránsvola in montem sicut 
avis!
Ecce enim peccatóres tendunt 
arcum, ponunt sagittam suam 
super nervum, * ut sagittent 
in obscúro rectos corde. 
Quando fundaménta evertiin- 
tur, * justus quid fácere va
let?“
Dóminus in templo sancto suo;
* Dóminus - in caelo sedes e- 
jus.
Oculi ejus respiciunt, * pál- 
pebrae ejus scrutántur fílios 
hóminum.
Dóminus scrutátur justum et
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impium; * qui diligit iniquitá
tem, hunc odit ánima ejus. 
Pluet super peccatóres carbó- 
nes ignitos et sulphur; * ven
tus áestuans pars cálicis eó
rum.
Nam justus est Dóminus, jus
títiam diligit; * recti Vidébunt 
fáciem ejus.

Žalm, 14.
Překlad a výklad na sir. 151.
Dómine, quis commorabitur 
in tabernáculo tuo, * quis ha- 
bitábit in monte sancto tuo? 
Qui ámbulat sine mácula et 
facit justítiam et cogitat recta 
in corde suo, * nec calumniá- 
tur lingua sua;
Qui non facit proximo suo ma
lum, * neque opprobrium in
fert vicino suo;
Qui contemptibilem áestimat 
improbum, * timéntes vero 
Dóminum honórat;
Qui, etsi jurávit cum damno 
suo, non mutat, pecúniam su
am non dat ad usúram * ne
que áccipit múnera contra in- 
nocéntem. - -
Qui facit haec, * non movébi- 
tur in aetérnum.

Žalm 18.
Překlad a výklad na str. 179.
Caeli enárrant glóriam Dei, * 
et opus mánuum ejus annun
tiat firmaméntum.
Dies diéi effúndit verbum, * 
et nox nocti tradit notitiam.

Non est verbum et non sunt 
sermónes, * quorum vox non 
percipiátur:
In omnem terram exit sonus 
eórum, * et usque ad'fines or
bis eloquia eórum.
Ibi posuit soli tabernáculum 
suum, qui procédit ut sponsus 
de thálamo suo, * exsúltat ut 
gigas percúrrens viam.
A término caeli fit egréssus e- 
jus, et circúitus ejus usque ad 
términum caeli, * nec quid
quam subtráhitur ardóri ejus. 
Lex Dómini perfécta, récre- 
ans ánimam; * praescriptum 
Dómini firmum, instituens ru
dem;
Praecépta Dómini recta, de- 
lectántia cor; * mandátum 
Dómini mundum, illustrans 
óculos;
Timor Dómini purus, pérma- 
nens in aetérnum; * judicia 
Dómini vera, justa ómnia si
mul,
Desiderabília super aurum et 
obrýsum multum * et dulció
ra melle et liquóre favi. - - 
Etsi servus tuus atténdit illis, 
* in iis custodiéndis sédulus 
est valde.
Erráta tamen quis animadvér- 
tit? * a mihi occúltis munda 
me.
A supérbia quoque próhibe 
servum tuum, * ne dominétur 
in me.
Tunc integer ero et mundus * 
a delícto grandi.
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Accépta sint elóquia oris mei 
et meditátio cordis mei * co
ram te, Dómine, Petra mea et 
Redémptor meus.

Žalm 23.
Překlad a výklad na str. 178.
Dómini est terra et quae re
plent eam, * orbis terrárum et 
qui hábitant in eo.
Nam ipse super mária fundá- 
vit eum, * et super flúmina 
frrmávit eum.
Quis ascéndet in montem Dó
mini, * aut quis stabit in loco 
sancto ejus?
Innocens mánibus et mundus 
corde, qui non inténdit men
tem suam ad vana, * nec cum 
dolo jurávit proximo suo.
Hic accipiet benedictiónem a 
Dómino * et mercédem a Deo 
Salvatore suo.
Haec est generátio quaerénti- 
um eum, * quaeréntium fácir 
em Dei Jacob.
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attollite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae!
‚‚Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus fortis et potens, 
Dóminus potens in proelio.“ 
Attollite, portae, cápita ves
tra, et attollite vos, fores an
tiquae, * ut ingrediátur rex 
glóriae 1
„Quis est iste rex glóriae?“ * 
„Dóminus exercituum: ipse 
est rex glóriae.“

Žalm 33.
Překlad a výklad na str. 310.
Benedicam Domino omni tém
pore; * semper laus ejus in oře 
meo.
In Domino gloriétur ánima 
mea: * áudiant húmiles, et 
laeténtur.
Magnificáte Dóminum me
cum; * et extollámus nomen 
ejus simul.
Quaesívi Dóminum, et exau
dívit me; * et ex ómnibus ti
moribus meis eripuit me. 
Aspicite ad eum, ut exhilaré- 
mini, * et fácies vestrae ne 
erubéscant.
Ecce, miser clamávit, et Dó
minus audívit, * et ex ómni
bus angustiis ejus salvávit e- 
um.
Castra ponit ángelus Dómini
* circa timéntes eum, et éripit 
eos.
Gustáte, et vidéte, quam bo
nus sit Dóminus; * beátus vir, 
qui confugit ad eum.
Timéte Dóminum, sancti ejus,
* quia non est inópia timénti
bus eum.
Poténtes facti sunt páuperes 
et esuriérunt; * quaeréntes au
tem Dóminum nullo bono ca- 
rébunt.
Veníte, fílii, audíte me; * ti
mórem Dómini docébo vos. 
Quis est homo, qui diligit vi- 
tim, * desiderat dies, ut bonis 
fruátur?
Cohibe linguam tuam a malo,
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* et lábia tua a verbis dolo
sis.
Recéde a malo, et fac bonum;
* quaere pacem, et sectare e- 
am.
Oculi Dómini respiciunt jus
tos, * et aures ejus clamórem 
eórum.
Vultus Dómini aversátur fa- 
ciéntes mala, * ut déleat de 
terra memoriam eórum. 
Clamavérunt justi, et Dómi
nus exaudívit eos; * et ex óm
nibus angustiis eórum eripuit 
eos.
Prope est Dóminus contritis 
corde, * et confractos spíritu 
salvat.
Multa sunt mala justi; * sed 
ex ómnibus éripit eum Dó
minus.
Custódit ómnia ossa ejus: * 
non confringétux ne unum qui
dem.
In mortem agit impium ma
litia, * et qui odérunt justum, 
puniéntur.
Dóminus liberat ánimas ser- 
vórum suorum, * neque pu- 
niétur quicúmque confúgerit 
ad eum.

Žalm, 95.
Překlad a výklad na str. 217.
Cantáte Domino cánticum no
vum, * Cantáte Domino, om
nes terrae.
Cantáte Domino, benedicite 
nómini ejus, * annuntiáte de 
die in diem salútem ejus.

Enarráte inter gentes glóri
am ejus, * in ómnibus pópulis 
mirabília ejus.
Nam magnus est Dóminus et 
laudándus valde, * timéndus 
magis quam omnes dii.
Nam omnes dii géntium sunt 
figménta; * Dóminus autem 
caelos fecit.
Majéstas et decor praecédunt 
eum; * poténtia et splendor 
sunt in sede sancta ejus. 
Tribúite Dómino, familiae po
pulórum, tribúite Dómino gló
riam et poténtiam; * tribúite 
Dómino glóriam nóminis e- 
jus.
Offérte sacrifícium et introite 
in átria ejus; * adoráte Dómi
num in omátu sacro. 
Contremísce coram eo, univér- 
sa terra; * dicite inter gentes: 
Dóminus regnat.
Stabilivit orbem, ut non mo- 
veátur: * regit populos cum 
aequitáte. - -
Laeténtur caeli, et exsúltet 
terra; ínsonet mare et quae il
lud implent; * géstiat campus 
et ómnia, quae in eo sunt. 
Tum gaudébunt omnes árbo- 
res silvae coram Dómino, quia 
venit, * quia venit régere ter
ram.
Reget orbem terrárum cum 
justítia, * et pópulos cum fi- 
delitáte sua.
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Žalm 96.
Překlad a výklad na str. 273. 
Dóminus regnat: exsúltet ter
ra, * laeténtur insulae mul
tae.
Nubes et caligo circúmdant 
eum, * justítia et jus funda- 
méntum sunt sólii ejus.
Ignis ante ipsum praecédit, * 
et comburit in circúitu inimí
cos ejus.
Fulgura ejus collústrant or
bem; * terra videt et contre
miscit.
Montes ut cera liquéscunt co
ram Dómino, * coram domi- 
natóre univérsae terrae.
Caeli annúntiant justítiam 
ejus * et omnes pópuli vident 
glóriam ejus. - - 
Confundúntur omnes, qui co
lunt sculptilia et qui glorian
tur in idólis; * ante eum se 
prostémunt omnes dii.
Audit, et laetatur Sion, et ex- 
súltant civitates Juda * pro
pter judicia tua, Dómine. 
Nam tu, Dómine, excélsus es 
super omnem terram, * sum
me éminens inter omnes de
os.
Dóminus diligit eos, qui odé
runt malum, custodit ánimas 
Sanctórum suorum, * de manu 
impiórum éripit eos.
Lux oritur justo, * et rectis 
corde laetitia.
Laetámini, justi, in Dómino, 
* et celebráte nomen sanctum 
ejus.

Žalm 102.
Překlad a výklad na str. 488.
Bénedic, ánima mea, Domino,
* et ómnia, quae intra mě 
sunt, nómini sancto ejus. 
Bénedic, ánima mea, Dómino,
* et noli oblivisci ómnia bene
fícia ejus,
Qui remittit omnes culpas tu
as, * qui sanat omnes infirmi- 
tátes tuas,
Qui rédimit ab intéritu vitam 
tuam, * qui coronat te grátia 
et miseratione,
Qui sátiat bonis vitam tuam:
* renovátur, ut aquilae, ju- 
véntus tua. - -
Opera justítiae patrat Dómi
nus, * et ómnibus oppréssis 
jus reddit.
Notas fecit vias suas Móysi, * 
filiis Israel ópera sua. - 
Miséricors et propítius est Dó
minus, * tardus ad iram et ád- 
modum clemens.
Non in perpétuum conténdit,
* neque in aetérnum succén- 
set.
Non secúndum peccáta nos
tra agit nobíscum, * neque se
cúndum culpas nostras retri
buit nobis.
Nam quantum éminet caelum 
super terram, * tantum prae
valet misericórdia ejus erga 
timéntes eum;
Quantum distat oriens ab oc- 
cidénte, * tam longe rémovet 
a nobis delicta nostra. 
Quemádmodum miserétur pa
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ter filiórum, * miserétur Dó
minus timéntium se.
Ipse enim novit, cujus factú- 
rae simus: * recordatur nos 
púlverem esse.
Hóminis dies sunt similes foe- 
no; * sicut flos agri, ita flo
ret:
Vix ventus perstrinxit eum, 
non jam subsistit; * neque ul
tra cognoscit eum locus ejus. 
Misericórdia autem Dómini ab 
aetémo in aetérnum erga ti- 
méntes eum, * et justítia ejus 
erga fílios filiorum,
Erga eos, qui servant foedus

ejus, * et mémores sunt prae
ceptórum ejus, ut faciant ea. 
Dóminus in caelo státuit se
dem suam, * et regnum ejus 
gubérnat univérsa.
Benedícite Dómino, omnes 
Angeli ejus, poténtes virtúte, 
faciéntes jussa ejus, * ut oboe
diatis sermoni ejus. 
Benedícite Dómino, omnes e- 
xércitus ejus, * ministri ejus, 
qui fácitis voluntátem ejus. 
Benedícite Dómino, ómnia ó- 
pera ejus, in ómnibus locis po- 
testátis ejus: * bénedic, ánima 
mea, Dómino.



CÍRKEVNÍ MODLITBY
na neděle a svátky církevního roku.

1. neděle adventní.

Orémus: Excita, quáesumus, 
Dómine, potentiam tuam, et 
veni: ut ab imminéntibus pec
catórum nostrorum periculis, 
te mereamur protegénte eripi, 
te liberánte salvari: Qui vivis.

2. neděle adventní.

Oremus: Excita, Dómine cor
da nostra ad praeparándas U- 
nigéniti tui vias: ut per ejus 
adventum purificátis tibi men
tibus servíre mereamur: Qui 
tecum vivit.

3. neděle adventní.

Oremus: Aurem tuam, quáe
sumus, Dómine, precibus nos
tris accómoda; et mentis nos
trae ténebras gratia tuae visi
tationis illustra: Qui vivis.

4. neděle adventní.

Oremus: Excita, quaesumus, 
Dómine, poténtiam tuam, et 
veni: et magna nobis virtute 
succurre; ut per auxílium gra-

Modleme se: Vzbuď, prosíme, 
Pane, svou moc, a přijď, aby
chom si zasloužili tvou zášti
tou býti vytrženi z nebezpečí, 
jímž nás ohrožují naše hříchy, 
a tvým vykoupením spaseni: 
Jenž žiješ.

Modleme se: Povzbuď, Pane, 
srdce naše, abychom připra
vili cesty pro tvého Jednoro
zeného; abychom, na duši o- 
čištěni jeho příchodem, byli 
hodni tobě sloužiti. Jenž s te
bou žije.

Modleme se: Nakloň, prosíme, 
Pane, sluch svůj našim pros
bám a osvěť temnoty naší du
še milostí svého navštívení. 
Jenž žiješ.

Modleme se: Vzbuď, prosíme, 
Pane, svou moc a přijď, a ve
likou silou nám přispěj; aby 
pomocí tvé milosti tvé shoví-
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tiae tuae, quod nostra peccata 
praepédiunt, indulgéntia tuae 
propitiatiónis acceleret; Qui 
vivis.

E oi Boží vánoční.

Oremus: Concede, quaesumus, 
omnipotens Deus; ut nos Uni
géniti tui nova per carnem na
tivitas liberet; quos sub pec
cati jugo vetusta sérvitus te
net. Per eumdem Dóminum.

Neděle mezi oktávou vánoční.

Oremus: Omnípotens, sempi
terne Deus, dirige actus nos
tros in beneplácito tuo: ut in 
nomine dilecti Filii tui mere
amur bonis operibus abundá- 
re. Qui tecum.

Obřezání Pánč (Nový rok).

Oremus: Deus, qui salutis ae
térnae, beatae Mariae virgini
táte foecunda, humano generi 
praemia praestitisti: tribue, 
quaesumus; ut.ipsam pro no
bis intercédere sentiamus, per 
quam meruimus auctorem vi
tae suscipere, Dóminum nos
trum Jesum Christum, Filium 
tuum: Qui tecum.

NejsvčtčjHho Jména JeBS.

Oremus: Deus, qui unigéni
tum Filium tuum constituisti

vavé slitování uspíšilo, co na
še hříchy zdržují. Jenž žiješ.

Modleme se: Popřej, prosíme, 
všemohoucí Bože, aby tělesné 
znovuzrození tvého Jednoro
zeného vysvobodilo nás, jež 
drží staré otroctví pode jhem 
hříchu. Skrze téhož Pána.

Modleme se: Všemohoucí,věč
ný Bože, řiď naše činy podle 
svého zalíbení, abychom byli 
hodni oplývati dobrými skut
ky ve jménu milovaného Sy
na tvého, jenž s tebou žije...

Modleme se: Bože, jenž jsi 
plodným panenstvím blaho
slavené Marie udělil lidskému 
pokolení dar věčné spásy, dej, 
prosíme, abychom cítili, že se 
za nás přimlouvá ta, skrze niž 
jsme zasloužili obdržeti Pů
vodce života, Pána našeho Je
žíše Krista, Syna tvého; jenž 
s tebou...

Modleme se: Bože, jenž jsi 
svého jednorozeného Syna u-
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humani generis Salvatórem, 
et Jesum vocari jussísti; con
cede propítius; ut cuius sanc
tum nomen veneramur in ter
ris, ejus quoque aspectu per- 
fruámur in caelis. Per eum
dem Dóminum.

Zjevení Páně.

Oremus: Deus, qui hodiérna 
die Unigénitum tuum Genti
bus stella duce revelasti: con
cede propítius; ut qui jam te 
ex fide cognovimus, usque ad 
contemplándam spéciem tuae 
celsitúdinis perducamur. Per 
eumdem Dóminum.

Neděle v oktávě Zjevení Páně.

Oremus: Vota, quaesumus, 
Dómine, supplicantis populi 
caelésti pietate proséquere; ut 
et quae agenda sunt videant, 
et ad implenda quae viderint, 
convaléscant. Per Dóminum.

Neděle 2. po Zjevení Páně.

Oremus: Omnipotens, sempi
térne Deus, qui coelestia simul 
et terrena moderáris: suppli- 
catiónes populi tui clementer 
exáudi; et pacem tuam nos
tris concede tempóribus. Per 
Dóminum.

Neděle 3. po Zjevení Páně. 

Oremus: Omnipotens, sempi-

stanovil Spasitelem lidského 
pokolení a poruíil Ježíš jej na
zvati, uděl milostivě, aby
chom, jehož svaté jméno uctí
váme na zemi, patřením poží
vali v nebi. Skrze téhož Pána.

Modleme se: Bože, jenž jsi 
hvězdou vedeným pohanům 
dnešního dne zjevil svého Jed
norozeného, popřej milostivě, 
abychom, kteří jsme tě věrou 
již poznali, k patření na krásu 
tvé velebnosti byli přivedeni. 
Skrze téhož Pána.

Modleme se: Modlitby snažně 
prosícího lidu, prosíme, Pane, 
provázej nebeskou dobrotivo
stí, aby poznával, co jest či
niti a k vyplnění poznaného 
aby dostával síly. Skrze Pá
na.

Modleme se: Všemohoucí,věč
ný Bože, jenž řídíš nebeské i 
pozemské věci, vyslyš milo
stivě snažné prosby svého li
du a uděl našim časům svého 
mini. Skrze Pána.

Modleme se: Všemohoucí, věč-
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teme Deus, infirmitatem nos
tram propítius réspice: atque 
ad protegéndum nos dexte
ram tuae majestatis extende. 
Per Dóminum.

NedSle 4. po Zjevení Páně.

Oremus: Deus, qui nos in tan
tis periculis constitutos, pro 
humána scis fragilitate non 
posse subsistere: da nobis sa
lutem mentis et corporis; ut 
ea quae pro peccatis nostris 
pátimur, te adjuvánte vinca
mus. Per Dóminum.

Neděle 5. po Zjevení Páně.

Oremus: Familiam tuam, 
quaesumus, Dómine, conti
nua pietate custódi: ut, quae 
in sola spe gratiae caeléstis 
innititur, tua semper protec
tione muniatur. Per Dómi
num.

Neděle 6. po Zjevení Páně.

Oremus: Praesta, quaesumus, 
omnípotens Deus: ut semper 
rationabilia meditantes; quae 
tibi sunt placita, et dictis ex- 
sequámur et factis. Per Dó
minum.

ný Bože, shlédni milostivě na 
naši bezmocnost a vztáhni 
k naší ochraně pravici své ve
lebnosti. Skrze Pána.

Modleme se: Bože, jenž víš, že 
pro lidskou křehkost nemůže
me sami obstáti, vystaveni tak 
velikým nebezpečím,uděl nám 
zdraví duše i těla, abychom 
to, co pro své hříchy trpíme, 
tvou pomocí překonali. Skrze 
Pána.

Modleme se: Rodinu svou, pro
síme, Pane, ochraňuj ustavič
nou dobrotivostí, aby, spolé
hajíc v naději jediné na nebes
kou milost, byla vždycky chrá
něna tvou záštitou. Skrze Pá
na.

Modleme se: Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom 
vždy rozumné věci uvažujíce, 
slovy i skutky plnili to, co se 
tobě líbí. Skrze Pána našeho.

Neděle Devítník (Septuagesima).

Oremus: Preces pópuli tui, Modleme se: Prosby svého li- 
quaesumus, Dómine, clemen- du, prosíme, Pane, dobrotivě
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ter exáudi: ut, qui juste pro vyslyš, abychom, kteří za své 
peccatis nostris affligimur, pro hříchy spravedlivě trpíme, pro 
tui nominis gloria misericór- slávu jména tvého milosrdně 
diter liberemur. Per Dómi- vysvobozeni byli. Skrze Pána 
num. našeho.

Neděle 1. po Devítníku (Sexagesima).

Oremus: Deus, qui conspicis, Modleme se: Bože, jenž vidíš, 
quia ex nulla nostra actione že na žádný svůj skutek ne- 
confídimus: concéde propiti- spoléháme, popřej milostivě, 
us; ut, contra advérsa omnia, abychom přispěním Učitele 
Doctoris géntium protectione národů byli chráněni proti vše- 
muniámur. Per Dóminum. mu protivenství. Skrze Pána

našeho.

Neděle 2. po Devítníku (Quinquagésima).

Oremus: Preces nostras, quae
sumus, Dómine, cleménter ex
áudi: atque a peccatorum vin
culis absolútos; ab omni nos 
adversitate custódi. Per Dó
minum.

Neděle 1. postní.

Oremus: Deus, qui Ecclesiam 
tuam ánnua quadragesimáli 
observatione purificas: prae
sta, familiae tuae; ut quod a 
te obtinere abstinéndo nititur, 
hoc bonis operibus exsequa
tur. Per Dóminum.

Neděle 2. postní.

Oremus: Deus, qui cónspicis 
omni nos virtute destitui: in
terius exteriúsque custodi; ut

Modleme se: Prosby naše, pro
síme, Pane, dobrotivě vyslyš: 
a nás, pout hříchů zproštěné, 
ochraň ode všeho protiven
ství. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Bože, jenž Cír
kev svou očišťuješ každoroč
ním zachováváním čtyřiceti- 
denního postu, uděl své rodi
ně, aby to, čeho se snaží dosí
ci od tebe zdrženlivostí, uplat
ňovala v dobrých skutcích. 
Skrze Pána.

Modleme se: Bože, jenž vidíš, 
že jsme zbaveni veškeré síly, 
opatruj nás vnitř i zevně, aby-
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ab omnibus adversitátibus 
muniamur in corpore, et a pra
vis cogitationibus mundemur 
in mente. Per Dóminum.

Neděle 3. postní.

Oremus: Quaesumus, omní
potens Deus, vota humilium 
respice: atque ad defensionem 
nostram, dexteram tuae ma
jestatis exténde. Per Dómi
num.

Neděle 4. postní.

Oremus: Concéde, quaesumus, 
omnipotens Deus: ut qui ex 
merito nostrae actionis affli
gimur; tuae gratiae consola
tione respirémus. Per Dómi
num.

Neděle 5. postní (Smrtelná).

Oremus: Quaesumus, omnípo
tens Deus, familiam tuam pro
pitius respice: ut te largiénte 
regatur in córpore; et te ser
vante, custodiátur in mente. 
Per Dóminum.

Květná neděle.

Oremus: Omnípotens, sempi
terne Deus, qui humano ge
neri, ad imitándum humilita
tis exemplum, Salvatórem 
nostrum carnem súmere et 
crucem subire fecisti: concede

chom byli na těle chráněni ode 
všech protivenství a na duši 
očištěni od zvrácených myš
lenek. Skrze Pána.

Modleme se: Prosíme, všemo
houcí Bože, shlédni na prosby 
pokorných a vztáhni k naší 
obraně pravici své velebnosti. 
Skrze Pána našeho, Ježíše 
Krista.

Modleme se: Popřej, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, 
kteří po zásluze za své počíná
ní trpíme, útěchou tvé milosti 
opět pookřáli. Skrze Pána na
šeho.

Modleme se: Prosíme, všemo
houcí Bože, shlédni milostivě 
na svou rodinu, aby bylo tvou 
dobrotivostí vedeno její tělo a 
tvou ochranou zachována její 
duše. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Všemohoucí,věč
ný Bože, jenž jsi dal Spasiteli 
našemu vtěliti se a podstou
piti smrt kříže, aby lidské po
kolení mělo příklad pokory 
k následování, uděl nám mi-
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propitius; ut et patiéntiae ip
sius habere documénta, et Re- 
surretiónis consortia merea
mur. Per eumdem Dóminum.

Hod Boěí velikonoíní.

Oremus: Deus qui hodiérna 
die per Unigénitum tuum ae- 
temitátis nobis aditum devic
ta morte reserasti: vota nos
tra, quae praeveniéndo aspi
ras; etiam adjuvando prosé- 
quere. Per eumdem Dóminum.

Neděle 1. po velikonocích.

Oremus: Praesta, quaésumus 
omnipotens Deus: ut, qui pas- 
chália festa perégimus; haec 
te, largiénte moribus et vita 
teneamus. Per Dóminum.

Neděle 2. po velikonocích.

Oremus: Deus, qui in Fílii tui 
humilitáte jacentem mundum 
erexisti: fidelibus tuis perpé- 
tuam concede laetitiam; ut, 
quos perpetuae mortis eripuis
ti casibus, gaudiis facias pér- 
frui sempitérnis. Per eumdem 
Dóminum.

Neděle 3. po velikonocích.

Oremus: Deus, qui errántibus, 
ut inviam possintredire justí
tiae, veritatis tuae lumen os- 
téndis: da cunctis qui christi-

lostivě, abychom si zasloužili 
z jeho trpělivosti se učiti a na 
jeho vzkříšení bráti účasten
ství. Skrze téhož Pána našeho.

Modleme se: Bože, jenž jsi 
dnešního dne skrze Jednoro
zeného svého smrt přemohl a 
bránu věčnosti nám otevřel, 
prosby naše, jež nám vnukáš, 
rovněž pomocí svou provázej. 
Skrze téhož Pána.

Modleme se: Uděl nám, prosí
me, všemohoucí Bože, aby
chom, kteří jsme slavnosti ve
likonoční dokonali, tvou štěd
rostí v mravech a v životě je 
zachovali. Skrze Pána.

Modleme se: Bože, jenž jsi po
nížením svého Syna pozdvihl 
padlý svět, uděl svým věrným 
trvalé radosti, aby ti, jež jsi 
zachránil před pádem do věč
né smrti, požívali věčných ra
dostí. Skrze téhož Pána.

Modleme se: Bože, jenž blou
dícím zjevuješ světlo své prav
dy, aby se mohli vrátiti na 
cestu spravedlnosti, dej všem,
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ana professione censentur, et 
illa respúere quae huic inimi
ca sunt nómini, et ea, quae 
sunt apta sectari. Per Dómi
num.

Neděle 4. po velikonocích.

Oremus: Deus qui fidélium 
mentes unius éfficis volunta
tis, da populis tuis id amare 
quod práecipis, id desiderare 
quod promittis; ut inter mun
danas varietátes ibi nostra fi
xa sint corda, ubi vera sunt 
gaudia. Per Dóminum.

Neděle 5. po velikonocích.

Oremus: Deus, a quo bona 
cuncta procédunt: largire sup
plicibus tuis: ut cogitemus te 
inspirante quae recta sunt, et 
te gubernánte eadem facia
mus. Per Dóminum.

Nanebevstoupení Páně.

Oremus: Concéde, quaesumus, 
omnípotens Deus: ut, qui ho- 
diérna die Unigenitum tuum 
Redemptórem nostrum ad 
caelos ascendisse credimus; 
ipsi quoque mente in caelésti- 
bus habitemus. Per eumdem 
Dóminum.

kteří se hlásí ke křesťanskému 
vyznání, aby zavrhovali, co 
odporuje křesťanskému jmé
nu, a následovali to, co se 
s nim shoduje. Skrze Pána na
šeho.

Modleme se: Bože, jenž půso
bíš, že mysli věřících jsou stej
né vůle, dej, ať lid tvůj miluje 
to, co přikazuješ, a touží po 
tom, co slibuješ; aby upro
střed změn tohoto světa byla 
naše srdce zakotvena tam, kde 
jest pravá blaženost. Skrze 
Pána našeho.

Modleme se: Bože, od něhož 
pochází všechno dobré, uděl 
pokorně tě prosícím, abychom 
tvým vnukáním myslili, co 
jest pravé a tvým vedením to 
konali. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Popřej, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, 
kteří věříme, že tvůj Jednoro
zený, náš Vykupitel, dnes na 
nebesa vstoupil, sami také 
myslí v nebesích dleli. Skrze 
téhož Pána.

Neděle v oktávě Nanebevstoupení Páně.

Oremus: Omnípotens, sempi- Modleme se: Všemohoucí, věč- 
térne Deus: fac nos tibi sem- ný Bože, uěiň, abychom tobě
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per et devótam gerere volun
tatem; et majestáti tuae sin- 
céro corde servire. Per Dómi
num.

Hod Boží svatodušní.

Oremus: Deus, qui hodiérna 
die corda fidélium Sancti Spi
ritus illustratione docuísti: da 
nobis in eodem Spíritu recta 
sapere; et de ejus semper con
solatione gaudere. Per Dómi
num... in unitate eiúsdem Spi
ritus...

Svátek nejsvětější Trojice.

Oremus: Omnípotens, sempi
terne Deus, qui dedisti famu
lis tuis in confessióne verae fi
dei aetérnae Trinitatis glori
am agnóscere, et in potentia 
majestatis adorare Unitatem: 
quaesumus; ut, ejusdem fidei 
firmitate, ab omnibus semper 
muniámur advérsis. Per Dó
minum.

Neděle 1. po svatém Duchu.

Oremus: Deus in te speranti
um fortitúdo, adésto propiti
us invocationibus nostris: et, 
quia sine te nihil potest mor
talis infírmitas, praesta auxi
lium grátiae tuae: ut in exse
quendis mandátis tuis et vo- 
luntáte tibi et actione placeá- 
mus. Per Dóminum.

vždy, i oddanou projevovali 
vůli, i velebnosti tvé sloužili 
čistým srdcem. Skrze Pána.

Modleme se: Bože, jenž jsi 
dnešního dne srdce věřících 
osvícením Ducha svatého po
učil, dej nám, abychom v témž 
Duchu správně smýšleli a z je
ho útěchy vždy se radovali. 
Skrze Pána... v jednotě téhož 
Ducha...

Modleme se: Všemohoucí, věč
ný Bože, jenž jsi dal služební
kům svým, vyznávajícím pra
vou víru, poznati slávu věčné 
Trojice a v moci velebnosti 
klaněti se jednotě; prosíme tě, 
abychom pevností této víry 
byli vždy chráněni ode všech 
protivenství. Skrze Pána na
šeho.

Modleme se: Bože, sílo v tebe 
doufajících, přispěj milostivě 
nám, vzývajícím tebe, a pro
tože bez tebe nezmůže nic sla
bost smrtelníků, daruj nám 
pomoc své milosti, abychom 
se ti v plnění tvých přikázání 
i vůlí i skutkem líbili. Skrze 
Pána.
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<Slavnost Božího Těla.

Oremus: Deus qui nobis sub 
Sacramento mirabili passionis 
tuae memoriam reliquisti: tri
bue quaesumus, ita nos Cor
poris et Sanguinis tui sacra 
mysteria venerari: ut redemp
tiónis tuae fructum in nobis 
jugiter sentiamus. Qui vivis et 
regnas.

Neděle 2. po svatém Duchu.

Oremus: Sancti nóminis tui, 
Domine, timórem pariter et 
amorem fac nos habere perpé- 
tuum: quia numquam tua gu
bernatione destituis, quos in 
soliditate tuae dilectiónis in
stituis. Per Dóminum nos
trum.

Neděle 3. po svatém Duchu.

Oremus: Protector in te spe
rantium, Deus, sine quo nihil 
est validum, nihil sanctum: 
multíplica super nos miseri
córdiam tuam: ut te rectore, 
te duce, sic transeámus per 
bona temporália, ut non amit
timus aeterna. Per Dóminum.

Neděle 4. po svatém Duchu.

Oremus: Da nobis, quaesu
mus, Dómine, ut et mundi cur
sus pacifice nobis tuo ordine

Modleme se: Bože, jenž jsi nás 
v podivuhodné svátosti pozů
stavil památku na své umu
čení, popřej nám, prosíme, a- 
bychom svatá tajemství tvé
ho Těla a Krve tvé tak uctí
vali, bychom stále v sobě zna
menali ovoce tvého vykoupe
ní. Jenž žiješ a kraluješ.

Modleme se: Dej, Pane, aby
chom měli k svatému jménu 
tvému úctu i lásku ustavič
nou, neboť nikdy nezbavuješ 
svého vedení těch, které v do
konalé lásce k sobě vychová
váš. Skrze Krista, Pána na
šeho.

Modleme se: Ochránce v tebe 
doufajících, Bože, bez něhož 
není nic mocného a svatého, 
prokaž nám plnost svého mi
losrdenství, abychompod tvou 
ochranou a tvým vedením tak 
prošli statky časnými, aby
chom neztratili věčných. Skrz' 
Pána...

Modleme se: Dej nám, prosí
me, Pane, ať je pro nás v po
koji běh světa řízen tvým řá-
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dirigatur: et Ecclesia tua tran
quilla devotione laetetur-. Per 
Dóminum.

Neděle 5. po svatém Duchu.

Oremus: Deus, qui diligénti- 
bus te bona invisibilia prae
parasti: infunde córdibus nos
tris tui amoris afféctum: ut te 
in omnibus et super omnia di
ligéntes, promissiones tuas, 
quae omne desidérium supe
rant, consequamur. Per Dómi
num.

Neděle 6. po svatém Duchu.

Oremus: Deus virtútum, cu
jus est totum quod est opti
mum: insere pectoribus nos
tris amorem tui nominis et 
praesta in nobis religionis 
augmentum: ut, quae sunt bo
na, nutrias, ac pietátis studio, 
quae sunt nutría, custodias. 
Per Dóminum.

Neděle 7. po svatém Duchu.

Orémus: Deus, cujus providén- 
tia in sui dispositione non 
fállitur: te supplices exorámus: 
ut noxia cuncta submoveas, 
et omnia nobis profutura con
cedas. Per Dóminum.

dem a Církev tvá necht se těší 
nerušené zbožnosti. Skrze Pá
na...

Modleme se: Bože, jenž jsi te
be milujícím připravil nevi
ditelné statky, vbj do našich 
srdcí vroucnost své lásky, aby
chom tebe ve všem a nade vše 
milovali a tak dosáhli tvých 
zaslíbení, převyšujících vše
chnu touhu. Skrze Pána...

Modleme se: Bože mocností, 
jehož je všecko, co je nejlepší, 
vštěp do našich srdcí lásku ke 
svému jménu, a rozmnož vnás 
nábožnost: živ, co je dobrého, 
a to, co je živeno, zachovej 
horlivostí ve zbožnosti. Skrze 
Pána našeho, Ježíše Krista.

Modleme se: Bože, jehož pro
zřetelnost se ve svém úradku 
neklame, pokorně tebe prosí
me, abys všecko škodlivé od
vrátil a všeho prospěšného 
nám dopřál. Skrze Pána na
šeho.
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Neděle 8. po svatém Duchu.

Orémus: Largíre nobis, quae
sumus, Domine, semper spiri
tum cogitándi quae recta 
sunt, propítius et agéndi: ut 
qui sine te esse non possumus, 
secúndum te vivere valeamus. 
Per Dóminum.

Neděle 9. po svatém Duchu.

Oremus: Páteant aures mise
ricórdiae tuae, Dómine preci
bus supplicantium: et ut pe
tentibus desideráta concedas: 
fac eos, quae tibi sunt plácita, 
postulare. Per Dóminum.

Modleme se: Uštědřuj nám, 
prosíme, Pane, povždy milo
stivě ducha správného smý
šlení a konání, abychom, ježto 
bez tebe býti nemůžeme, po
dle tebe mohli žíti. Skrze Pána 
našeho.

Modleme se: Nechť se otevrou 
uši tvého milosrdenství, Pane, 
modlitbám pokorně prosících, 
a abys přání žadatelů mohl vy
plniti, učiň, aby si žádali, co 
se tobě líbí. Skrze Pána na
šeho.

Neděle 10. po svatém Duchu.

Oremus: Deus, qui omnipo tén-’ 
tiam tuam parcendo máxime 
et miserando maniféstas: mul
tiplica super nos misericórdi
am tuam: ut, ad tua promissa 
currentes, caelestium bono
rum facias esse consortes. Per 
Dóminum.

Neděle 11. po svatém Duchu.

Oremus: Omnípotens sempi
terne Deus, qui abundántia 
pietátis tuae, et mérita sup- 
plícum excedis et vota: effun
de supernos misericórdiam tu
am, ut dimittas quae consci
entia métuit, et adjicias quod

Modleme se: Bože, jenž svou 
všemohoucnost nejvíce proje
vuješ, když odpouštíš a se smi- 
lováváš, rozhojni nad námi 
své milosrdenství a učiň nás, 
kteří za tvými přísliby spěje
me, účastny nebeských stat
ků. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Všemohoucí, věč
ný Bože, jenž v přemíře dob
rotivosti své dáváš prosícím 
více než si zasluhují a zač pro
sí, vylej na nás své milosrden
ství, odpusť, čeho se leká svě
domí, a přidej, co se neosmě-
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oratio non praesúmit. Per Dó
minum.

Neděle 12. po svatém Duchu.

Oremus: Omnipotens et misé
ricors Deus de cujus múnere 
venit, ut tibi a fidélibus tuis 
digne et laudabiliter serviatur: 
tribue, quaesumus, nobis: ut 
ad promissiones tuas sine of
fensione curramus. Per Dómi
num.

Neděle 13. po svatém Duchu.

Oremus: Omnípotens, sempi
terne Deus, da nobis fidei,spei 
et caritátis augméntum: et, ut 
mereamur assequi quod pro
mittis, fac nos amare quod 
praecipis. Per Dóminum.

Neděle 14. po svatém Duchu.

Oremus: Custodi, Dómine, 
quaesumus, Ecclésiam tuam 
propitiatione perpétua: et quia 
sine te lábitur humana morta
litas: tuis semper auxiliis et 
abstrahatur a noxiis et ad sa- 
lutária dirigatur. Per Dómi
num.

Neděle 15. po svatém Duchu.

Oremus: Ecclésiam tuam, Dó
mine, miseratio continuáta 
mundet et múniat: et quia si
ne te non potest salva consis-

luje vysloviti prosba. Skrze 
Pána našeho.

Modleme se: Všemohoucí a mi
losrdný Bože, z jehož daru po
chází, že ti tvoji věrní hodně 
a chvalitebně slouží, uděl nám, 
prosíme, abychom za tím, co 
slibuješ, bez pohromy spěli. 
Skrze Pána našeho.

Modleme se: Všemohoucí,věč
ný Bože, rozmnož naši víru, 
naději a lásku: a, abychom za
sloužili dosáhnouti, co slibu
ješ, učiň, a{ milujeme, co při
kazuješ. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Ochraňuj, prosí
me, Pane, Církev ustavičnou 
milostivostí: a jelikož bez te
be klesá smrtelný člověk,nechť 
je povždy vzdalován od věcí 
škodlivých a veden ke spa
sitelným. Skrze Pána našeho, 
Ježíše Krista.

Modleme se: Církev tvou, Pa
ne, nechť očišťuje a chrání u- 
stavičná slitovnost: a jelikož 
bez tebe nemůže bezpečně



578 Církevní modlitby

tere, tuo semper munere gu- 
bemétur. Per Dóminum.

Neděle 16. po svatém Duchu.

Orémus: Tua nos, quaesumus, 
Dómine,gratia semper et prae- 
véniat et sequatur: ac bonis 
operibus jugiter praestet esse 
inténtos. Per Dóminum.

Neděle 17. po svatém Duchu.

Oremus: Da, quaesumus, Dó
mine, pópulo tuo diabolica vi
tare contágia: et te solum De
um pura mente sectari. Per 
Dóminum.

Neděle 18. po svatém Duchu.

Oremus: Dirigat corda nostra, 
quaesumus, Dómine, tuae mi
serationis operatio: quia tibi 
sine te placére non posumus. 
Per Dóminum.

Neděle 19. po svatém Duchu.

Oremus: Omnípotens et misé
ricors Deus, universa nobis ad
versantia propitiátus exclude: 
ut mente et corpore pariter ex
pediti, quae tua sunt, liberis 
mentibus exsequámur. Per 
Dóminum.

Neděle 20. po svatém Duchu. 

Oremus: Largíre, quaesumus,

obstáti, budiž vždycky tvou 
pomocí řízena. Skrze Pána na
šeho.

Modleme se: Tvoje milost, pro
síme, Pane, nechť nás vždy
cky předchází a provází a pů
sobí, abychom se snažili stále 
o dobré skutky. Skrze Pána 
našeho.

Modleme se: Dej, prosíme, Pa
ne, aby se tvůj lid vyhýbal ďá
belským nákazám a čistou 
myslí následoval tebe, jediné
ho Boha. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Prosíme, Pane, 
nechť jsou působením tvého 
slitování řízena naše srdce, 
protože se ti nemůžeme líbiti 
bez tebe. Skrze Pána našeho.

Modleme se: Všemohoucí a mi
losrdný Bože, odvrať od nás 
milostivě všecka protivenství, 
abychom na duši i na těle stej
ně volni, sloužili tobě svobod
nou myslí. Skrze Pána našeho, 
Ježíše Krista

Modleme se: Usmiř se, prosí-
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Dómine, fidelibus tuis indul- 
géntiam placatus et pacem: ut 
pariter ab omnibus munden
tur offénsis, et secura tibi men
te desérviant. Per Dóminum.

Neděle 21. po svatém Duchu.

Oremus: Familiam tuam quae
sumus, Dómine, continua pie
tate custodi: ut a euntis ad
versitatibus, te protegénte,sit 
libera, et in bonis áctibus tuo 
nomini sit devota. Per Dómi
num nostrum.

Neděle 22. po svatém Duchu.

Oremus: Deus, refugium nos
trum et virtus: adesto piis Ec
clésiae tuae precibus, auctor 
ipse pietátis, et praesta: ut 
quod fideliter pétimus, effica
citer consequamur. Per Dómi
num.

Neděle 23. po svatém Duehu.

Oremus: Absolve, quaesumus, 
Dómine, tuorum delicta popu
lorum: ut a peccatórum nexi
bus, quae pro nostra fragilita
te contráximus, tua benigni
tate liberemur. Per Dóminum.

Neděle 24. po svatém Duchu.

Oremus: Excita, quaesumus, 
Dómine, tuorum fidélium vo

me, Pane, a uděl svým věr
ným odpuštění a pokoj e: nechť 
jsou zároveňočištěniode všech 
hříchů a slouží tobě s bezpeč
nou myslí. Skrze Pána.

Modlemese: Rodinu svou,pro
síme, Pane, ochraňuj ustavič
nou dobrotivostí, aby byla 
tvou záštitou zbavena všech 
protivenství a v dobrých skut
cích oddána tvému jménu. 
Skrze Pána našeho.

Modlemese: Bože, útočiště na
še a sílo, vyslyš zbožné prosby 
své Církve, a, sám jsa zbožno
sti původce, popřej, abychom 
skutečně dosáhli toho, zač s 
důvěrou prosíme. Skrze Pána 
našeho.

Modlemese: Odpusť,prosíme, 
Pane, hříchy svých národů: 
abychom byli tvou dobroti
vostí osvobozeni od vazeb hří
chů, jež jsme na sebe svou 
křehkostí uvalili. Skrze Pána 
našeho.

Modleme se: Povzbuď, prosí
me, Pane, vůli svých věrných,
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luntátes: ut divini operis fruc
tum propénsius exsequentes: 
pietatis tue remédia majóra 
percipiant. Per Dóminum.

aby ovoce božské služby hor
livěji uplatňovali a tak od tvé 
dobrotivosti obdrželi mocněj
ších léků. Skrze Pána našeho.

Svátek Ježíše Krista Krále (poslední neděle v říjnu).

Oremus: Omnípotens, sempi
terne Deus, qui in dilécto filio 
tuo, universorum rege, omnia 
instaurare voluísti: concede 
propítius: ut cunctae familiae 
gentium peccati vúlnere dis- 
gregatae, ejus suavissimo sub
dantur império: Qui tecum vi
vit et regnat.

Modleme se: Všemohoucí, věč- 
ný Bože, jenž jsi chtěl všecko 
obnoviti ve svém milovaném 
Synu, Králi všeho světa, uděl 
milostivě, aby všecky rodiny 
národů, rozdvojené ranou hří
chů, poddaly se jeho něžné 
vládě. Jenž s tebou žije a kra
luje.
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