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Rejstarší lidová píseň duchovní »Hospodine, pomiluj ny«,
čili píseň sv. Vojtěcha.

První část písně a zakončení sloky „„Krleš““připisují mnozí sv. Cyrillu a Metho
ději; slova prosby o hojnost a mír v zemi prý přidal sv. Vojtěch (+ 997). Novější
badatelé však tvrdí, že píseň povstala pravděpodobněji v době, kdy úcta k sv.
Vojtěchu se počala po našich vlastech mocně šířiti, v první polovici XII. století.
„„Krleš“ ovšem bylo už roku 973 při svěcení prvního pražského biskupa zpíváno
či voláno, r. 1249 zpívána byla celá píseň při vjezdu krále Václava I. do praž
ského kostela.

. Nejstarší její zápis je v c. k. universitní knihovně pražské sub sign. III. D. 17
na listě 15 d). Napsal jej do té knihy r. 1397 mnich břevnovský Jan z Holešova.
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Překlad textu zní : Pane, smiluj se nad námi, Jezu Kriste, smiluj se nad námi;
Ty Spasiteli všeho míra (celého světa), spasiž nás i uslyš, Pane, hlasy naše; dej
nám všem, Pane, hojnost a mír v zemi. Smiluj se nad námi, smiluj se nad námi,
smiluj se nad námi. (Krleš — Kyrie eleison.)
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Zpráva o Úplném vydání »Cesty k věčné spáse«.

I. Úvod.

Nedostatečnost modlitebních knih a kostelních zpěvníků, kan
cionálů, v naší diecesi brněnské užívaných, nápadnější v posledních
desítiletích se stávala den ode dne, ana vzdělanost množením škol
se šířila.

Děkanství lomnické první povzneslo hlasu svého na pastorální konferenci,
tedy na místě vhodném, žádajíc, aby v té příčině stala se náprava. Na vyřízení
toho návrhu roku 1883 odpověděno následovně: „„Nelzenic namítati proti přání,
aby sestaven byl a vytištěn kancionál, který by obsahoval písně a modlitby. Než,
věc ta, aby byla ke spokojenosti provedena, vyžaduje zralého předběžnéhouvážení a
aby byli o radu požádáni moudří mužové "“ — Věc uvedena tak do proudu. Pří
štího roku žádalo děkanství želetavské o úřední kancionál pro lid a hostěradické
pro školy národní a měšťanské. Načež bylo (r. 1884) odpověděno : „„[ my si toho
přejeme a proto tím vděčněji přijmeme předběžné práce za tím účelem podniknuté,
čím větší ve skutečnosti překážejí obtíže a čím méně jest těch, kteří jsou úplně
schopni, aby poštupujíce pravou cestou, na se vzíti mohli dílo takové. Příkladem
by mohlo býti ,„Alleluja““,modlitební kniha a zpěvník vydaný pro arcidiecesi solno
hradskou z nařízení vrchnopastýřského r. 1884.““

Roku 1886 vyšel Kolískův kancionálek Cyrillský a byl vřele doporučen, „„an
měl klestiti jednak dráhu opravě zpěvu lidového i co do obsahu i co do nápěvů,
jednak přiučovati počátkům zpěvu liturgického, obojím pak směrem působiti na
povznesení bohoslužby vedle předpisů církevních.“

Otázka kancionálu ovšem nebyla rozřešena, ba zájem pro vydání jeho po
někud ochlazen, neboť r. 1888 sděleno, že jednotný český ani „„obecný““ani „„školský““
kancionál není vyhlédnut, protože některé farnosti a školy užívají různých knih,
které si vydaly svým nákladem, a jež mají dobré své stránky a nemohou býti
zakázány.“

Vydání německého obecného kancionálu se také pro různé překážky na čas
znemožnilo ; avšak pro německé školy (brněnské) vyšel dobrý kancionálek: „Ora
et canta“ r. 1888.

Na rok 1890 předložena duchovenstvu k pastorálním konfeřencím otázka
„O pěstování a povznesení správného kostelního zpěvu a správné kostelní hudby
a při té příležitosti měl se vzíti ohled na otázku, má-li býti v brněnské diecesi za
veden větší kancionál olomoucký (z r. 1888), nebo má-li býti zvětšen menší
brněnský (Kolískův).““

Po delší době, r. 1895 oznámeno, že byla sestavena komisse, která by se po
starala o kancionál. Komisse se rozhodla pro přijetí kancionálu olomouckého, což
však nebylo od P. T. ordinariátu schváleno, a r. 1897, když kterýsi dekanát žádal,
aby kancionál pro Čechy a Moravu chystaný co nejdříve vyšel, dostal odpověď
„Nic o takovém podniku nejdp. biskupu není známo“.

Ještě jednou povzneslo prosebného hlasu děkanství letovické r. 1900, aby
kancionál byl předepsán. Než až r. 1902 konečně učiněn krok rozhodný, an nejdp.
biskup omluviv se, proč nebyl vydán úřední český kancionál, slovy, že „„mnozísice
věc žádají, ale pramálo je těch, kdo ruku na ni vloží““, slíbil, že otázka o kancionále
předložena bude příštím konferencím dekanátním. A to se pak stalo v této formě:
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„Jaké zásady mají býti ustanoveny k vypracování khihy modlitební a zpěvníku,
aby potřebám nynější doby naprosto odpovídaly. Stává snad knížka, zásadám těm
vyhovující tak, aby prostě mohla býti přijata nebo aspoň potřebnou pílí upravena?““

Otázky ty byly roku 1903 v konferencích probrány a výsledek byl, že v den,
kdy převzal vládu diecese nejdp. biskup hr. Huyn, navázány byly styky s Drem
K. Eichlerem, aby převzal sestavení kancionálu českého (1904), a že pro německé
farnosti přijat byl r. 1905 Můhlbergerův kancionál „Lobet den Herrn“, o němž
byl už po několik let pracoval.

II. Hlavní (katolické) prameny duchovních
písní českých.

Do konce XIV. století duchovní píseň česká při mši sv. se nezpívala. Nej
starší je píseň sv. Vojtěcha ,„„Hospodine,pomiluj ny“, pak jsou: „Svatý Václave“,
„Buoh všemohúcí vstal z mrtvých žádúcí“ a „Jezu Kriste, štědrý kněže““o Božím
Těle. Užívánojich připrůvodech mimo kostel a při kázáních v kostele, svatovojtěšské
také při korunovacích. Když Hus zaváděl i jiné a při jiných příležitostech boho
služebných, vydán byl r. 1408 zákaz proti tomu a dovoleny zůstaly jen ony čtyři.
Přes zákaz počet písní, pokud prameny je dochovaly, vzrostl do r. 1415 na 17 a
jeden nápěv, na nějž se zpívaly modlitby Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím a Desa
tero. Vedle těchto písní skutečně zpívaných máme z oněch dob také překlady hymen
latinských, které však se nezpívaly; nemajíť stejného rozměru slokového.

Husité, podobojí, jednoty bratrské a později luteráni počali lidové zpěvy du
chovní pěstovati ve větších rozměrech, jelikož jejich bohoslužba namnoze spočívá
ve čtení a výkladu Písma sv. a zpívání písní a žalmů, a tím byli i katolíci pohnuti
k napodobení. Tak vznikly různé písně duchovní a v druhé polovici XVI. století
zpěvy rorátní, a Šimon Lomnický vydal r. 1580 Písně nové na evangelia nedělní
a v r. 1595 kancionál. |

Ke konci XVI. století sestoupilo se na Moravě několik horlivých kněží a
složili velké dílo: „„Kancionál, t. j. Sebrání zpěvů pobožných““. Roku 1600 je kar
dinál Dietrichstein, biskup olomoucký, schválil. Obsahuje 866 stran. Texty pokažené
opravili dle staršího znění a vymýtili vše, co nebylo čistě katolické. Hlavním red
aktorem byl Rozenplut, jenž býval i v Brně farářem u sv. Jakuba.

Roku 1618 vydal v Praze člen Tovaryšstva Ježíšova, Scipio Berlička, postillu
S písněmi, jež si získala velké obliby. :

Dále vydal r. 1622 Hlohovský v Olomouci velký kancionál. I ten byl od kar
dinála Dietrichsteina schválen a zaveden ve chrámích a na školách.

echové v království teprv r. 1631 podobnou práci větší vykonali. Pak vyšel
r. 1642Dekakord vPraze; sbírka Michny, varhaníka v Jindřichově Hradci; sbírka
světícího biskupa Dlouhoveského v Praze (velké dílo s notámi) a jiné. I Koniáš
vydal „Cytaru Nového Zákona“ v Králové Hradci, která pak byla několikráte otisk
nuta a mnohé písně z ní zpívány až do nedávna.

„Hlavní však kancionál katolický, jenž až po naše dny nepozbyl vážnosti své, jesi
kancionál, který kněz Tovaryšstva Ježíšova Matěj Václav Šteyr r. 1683 vydal ná
kladem Dědictví Svatováclavského v Praze. První vydání obsahuje 850 písní, páté
1000, všechny s nápěvy. — Šteyrův kancionál stal se všeobecně oblíbeným. S ve
likou -péčí Šteyr propracoval starší sborníky a vybral z nich všechno, co se mu
obsahem hodilo, nehledě, kdo které písně původcem. Tudíž se v kancionále tom
vyskytují i písně jinověrců. Ovšem, že každá píseň podrobena přísnému soudu, než
se jí místa dostalo, ale tolik Šteyr rozumným svým postupem dovedl, že lidu če
skému staré oblíbené písně nebyly odcizeny. I jest to zjev opravdu vysoce zajímavý,
že jako za věku XV. od kališníků zachovány byly staré církevní písně, tak na
začátku XVII. století opět spatřujeme obezřelé uchraňování toho, co mezi tím při
rostlo na poli církevního zpěvu.“ (Tak dí Jireček.)

b Po něm vydán byl r. 1719 veliký kancionál Božanův s nápěvy i průvodemasovým.
Hlavními pěstiteli duchovní písně lidové byly ve větších městech spolky čili

bratrstva literátů. — —
Mocný tento proud byl násilně zastaven za císaře Josefa II., jenž vydal nový

pořádek bohoslužebný a nařídil, aby rozšiřován byl zpěvník, vydaný katechety
vídeňskými z rozkazu císařovny Marie Terezie. Zpěvník ten, obsahující také písrě,
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které měly býti vzorem (normou) písní bohoslužebných, a proto normálními sluly,
byl německý. I zdálo se, že jeho zavedení u nás nestane se skutkem. Nežprávě
u nás na Moravě, jež r. 1777 rozdělena byla na dvě diecese, byl zaveden v českém
překladě v obou diecesích, i v českých částech pruského Slezska, a tak se stalo,
že do zpěvů našich českých přibyl silný přítok písní německých, které celkemstály
pod našimi co do ceny hudební i básnické — zvláště v chatrném rouše — v jakém
hudebněi literně nám byly podány. Některé farnosti se proudu tomu ubránily, jiné
opět obě vody spojily, jiné přijaly proud nový docela.

Muž, jenž přeměnu tu provedl, jmenuje se Tomáš Fryčaj. Narodil se r. 1759
v Kelči. O Kancionále počal pracovat r. 1788 v arcidiecesi olomoucké a pokračoval
r. 1801 v diecesi brněnské. Zemřel jako farář v Obřanech u Brna r. 1839. — Zá
kladem jeho díla jest kancionál katechetů vídeňských, jejž přeložil; ke každému
novému vydání (jichž se dožil osm) přidal buď své vlastní písně, buď od jiných,
starších i novějších „„veršovců“ složené (nejvíce překladů) ; pozornost zvláštní vě
noval písním katechetickým, to jest jednajícím o Bohu, o ctnostech a o povinnostech
různých stavů, a písním pohřebním. — Modlitby vložil jen nejnutnější : ranní, ve
černí, mešní, k svátosti pokání a oltářní, litanie církevní a tak zvané mravní (dle
Raiterovy modlitební knihy), pobožnosti k průvodům o Křížových dnech a o Božím
Těle. Teprve v osmém vydání přidány jsou církevní modlitby na všechny neděle.

Fryčaj pořídil r. 1813 také „„Novou pobožnost školní““, překlad Engelberta
Jahna. —

Ke kancionálu svému pak r. 1835 vydal „„Melodiena katolický kancionál
(15 kr. k. m.), 135 nápěvů s průvodem varhan na 8 stránkách fol. mědirytiny.

Tak dostalo se nám ponejvíce z pramenůcizích písní, jež u nás zdomácněly
a staly se, pokudjsou pěkné, i naším milým majetkem. Fryčaj pak ovládal se
svými pokračovateli celé století.

Prvním pokračovatelem byl Tomáš Bečák, superior kníže-arcibiskupského
klerikálního semináře a přísedící rada kníže-arcib. konsistoře v Olomouci. Jeho
„Katolický kancionál“ je rozšířený Fryčajův.

Rozmnožil modlitby ranní a večerní z breviáře a ze sv. Gertrudy, přidal dvojí
křížovou cestu, druhou pobožnost pro Křížové dny, prosebné pobožnosti (tyto dle
Macana) o zachování úrody, o déšť, -o jasné počasí, odvrácení škodlivého povětří,
moru, v čas války, drahoty, za odvrácení protivenství od církve, v čas pádu do
bytka, díkůčinění za žeň, po válce, po moru, několik litanií, modlitby k některým
svatým a za různé osoby a pro nemocného.

Co do zpěvů přidány nešporní pobožnosti na různé slavnosti Páně a Panny
Marie ve způsobu žalmů, hodinky o Neposkvrněném Početí Panny Marie, písn“
Kněkterým svatým a písně mariánské (nejvíce poutnické), a antifony rorátní z Krá
lové Hradce (dle Škroupovy harmonisace).

Hudba ke kancionálu Bečákovu vydána byla v knize, jež má titul: „Nápěvy
ke katolickému kancionálu od Tomáše Bečáka, s doprovázením varhan uspořádal
A. Blahoslav. R. 1852““.V úvodu sděluje Bečák, že za základ a vzor práce r.ěli
chorální knihu královéhradeckou a Škroupovy Rorate, z nichž něčehopoužito, a
děkuje všem, kteří k uskutečnění jeho úmyslu své síly propůjčili; zvláště p. Aloisu
Blahoslavovi, který už od několika let z pouhé lásky k dobré věci neúnavnou pil
ností a šlechetnou obětavostí na dokonání díla (po hudební stránce) pracoval. —

Písní je 225; některé mají více nápěvů, jež zvláště se nepočítají; následují
chorály nešporní a písně pro dítky školní (od Fr. Lorena). Celkem je sbírka proti
Fryčajově značně obohacena — asi o 125 nápěvů, průvod má čtyřhlasý, ač místy
chybný. Mnohá píseň prozrazuje v nápěvu i v průvodu rozpaky. Texty ovšem
také jsou s nápěvy namnoze na štíru. Přes to však stojí vysoko nad Fryčajem,
z něhož převážná většina písní sice pochází, ale je přepracována.

Tomáš Bečák zemřel, dosáhnuv 41 let, r. 1855 v Olomouci, jak oznamuje
v 7. vydání jeho kancionálu r. 1856 Fr. W., farář v Přemyslovicích.

Nástupcem Bečákovým v diecesi brněnské stal se Fr. Poimon, který vydal
„Úplný kancionál katolický““, v jehož titulu čteme : |

„Ze sebraných písní uspořádal, modlitbami a ponaučeními opatřil Frant. P.
Poimon, koop. u sv. Tomáše v Brně. V Olomouci 1856“.

Věnován je sv. bb. vyznavačům Cyrillu a Methoději.
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Předmluva o vzniku knihy té vypravuje :
„„Poroce 1848 jeví se i v svaté církvi uvolněné jarost v životě náboženském

a jako krásné kvítí vznikají rozličná bratrstva ke oti a slávě Boží a ke spasení
lidských duší; mnohé též pobožnosti zaniklé se obnovují a jiné dle potřeby časové
se uvádějí a šíří. Tať jest však také příčina, proč zpěvníky čili kancionály starší,
v nichž před rokem 1848 o bratrstvech a poutích a jiných pobožnostech ani zmínky
býti nemohlo, pro nynější okolnosti nevystačují a vydání nových, potřebám nynějším
vyhovujících, potřebné činí. To na mysli uváživ a byv i k tomu od nakladatele
vyzván, z jiných pak stran též pobádán, odhodlal jsem se. v práci tu uvázati a
kancionál tento uspořádati. — Vážné hlasy po několik roků se též ozývají, že za
potřebí jest naše duchovní písně protříbiti a mnohé vyměniti za nové. Potřebu tu
dobře cítě, avšak spolu nahlížeje, že síly jednoho člověka samého k uspořádání i co
do slov i co do nápěvů povšechně dokonalého zpěvníku sotva vystačí (moje aspoň
dokonce ne)... ponechám práci tu budoucímu některému sněmu provincialnímu....
Zde jsem vedle starších písní oblíbených položil opravené anebo jiné výbornější, aby
se z ponenáhla vyměňovat?mohly za staré“

Církevní hymny jsou překladem Frant. Sušila. I jiné písně pocházejí z jeho
péra. Jako autorové jsou dále uvedeni: Drkohlav, Pohan, Soukop.

Litanie, modlitby, V. R. při veřejných službách Božích užívané jsou porovnány
s latinským, římským a diecesním moravským rituálem i s breviářem, k pobož
nostem jsou místyuvedeny odpustky.

Pojmonův „„Úplný kancionál“ obsahuje mnoho nových písní a pobožností a
též zprávy o bratrstvech. Také písně ze starých pramenů se vyskytují. Jako kan
cionál, to jest zpěvník, dává více místa písním než pobožnostem, ač tyto jsou již
též velmi četné.

K seznání jeho bohatství uvádíme, že má 870 stran tisku dosti hustého, obsa
huje 638 písní vedle 35 žalmů, zprávu o 10 bratrstvech, 33 litanií, 30 pobožností
mnohdy velmi obsažných, na př. pobožnosti mešní zaujímají 38 stránek.

Nápěvů, ač předpokládám, že byly Poimanem též sbírány, nenalezl jsem. Snad
zůstaly rukopisem a proto zpívány dále písně, jež převzal z kancionálu Bečákova.

Přicházím k dílu velmi důležitému, ke ,„Kanctonálu Svatojanskému““,čili „Knize
duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnosti““.Vydán byl následkem usnesení
"synody české provincie z r. 1860, a tož z rozkazu arcibiskupa B. Schwarzenberka
k r. 1863, ku tisící ročnici příchodu sv. Cyrilla a Methoděje na Moravu, a vyšel díl
L.r. 1863,díl II. r. 1864a „Hlas varhan“ k nim r. 1864-5 náklademdědictví Svato
janského. Za základ položen kancionál Matěje Šteyra z r. 1683; aby pak nový kan
cionál obsahoval i písně novější, aspoň ty, jež valného nabyly rozšíření, nahlíženo
při jeho sestavování také v kancionály vydané od Bečáka, Poimona, Drbohlava,
v kancionálek královéhradecký, v duchovní písně Kamarýta, ve sbírky hymen a
písní Sušila, Štulce a Kuldy, takže lze říci, že nasloucháno bylo nábožným pěvcům
po všech krajích českoslovanských. — Redakci měl Vincenc Bradáč, kanovník u sv.
Víta v Praze. Výbor písní je hojný. Průvod varhan znamenitý s mezihrami pochází
od Josefa Můllera, varhaníka u sv. Mikuláše v Praze.

Kancionál Svatojanský přijat všudy s povděkem a od těch, kteří ho blíže
neprozkoumali, i.s jásotem a stal se pro ně nejčistším pramenem ryzího duchov
ního zpěvu lidového. Než není bez vady. Ač staré zpěvv byly v textu opravovány,
opravy neodpovídaly časovému pokroku. Sušilovy písně (ze sbírky vydané r. 1862)
a ještě více jeho překlady hymnů (z r. 1859) měněny na úkor přesnosti metra a
rýmu. Nápěvy taktem neshodují se vždy s přízvukem básní — i v písních nově
přikomponovaných! Místy je i pozorovat únavu a chvat při práci. I harmonisace
písní nestala se vždy v toninách, v nichž písně staré původně byly složeny. —
Hlavní a nedosti doceněnou zásluhou kancionálu Svatojanského však je a zůstane,
že upozornil na staré písně naše krásné a že jich vydáním umožnil, abychom se
k nim mohli vrátiti. Co na díle je nedostatečným, zůstalo k nápravě časům dalším.

Té doby v Německu vzmáhal se ruch v opravě církevní hudby umělé i lidové,
zvláště Fr. Wittem, jenž r. 1866 počal vydávati dva listy tohoto směru. Opravám
po prvé stránce v Brně věnoval se s úspěchem velikým P. Pavel Křížkovský a
po něm v obou směrech v Praze Ferd. Lehner, založiv r. 1874 časopis „Cecilii“
(„Cýrilla““)a brzy nato ispolky Cyrillské po vlastech našich, jež blahodárně působily.

Reformními těmi snahami jsa povzbuzen, odhodlal se Jindřich GeiBler v Olo
mouci a vydal za pomoci Holainovy r. 1878 k Bečákovu kancionálu nový průvod
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hojně rozmnožený pod titulem „„Zvukynebeské““.Práce ta jest výborná po stránce
hudební a sám Křížkovský, jenž té doby byl dómským kapelníkem v Olomouci,
ji pochválil a schválil. Jelikož však s prací hudební nepokročila také oprava textů,
nedoznala snaha zaslouženého výsledku, ač předčí kancionál Svatojanský harmoni
sací a vynecháním zbytečných a rušících meziher po každém verši, kterých Svato
janský kancionál užívá.

Od r. 1883 učiněn důležitý krok ku předu vydáním Holainových „„Plesů du
chovních““,kostelního zpěvníku pro mládež studující středních škol. V něm ponejprv
uvedena hudba v úplný souhlas s textem, to jest texty staré jsou přepracovány
a nové vzdělány tak, aby se shodovaly přízvukem s nápěvy. Úžito při tom pří
zvučné prosodie; básníkem byl hlavně Frant. Buček, farář v Kamenné Horce, dříve
kaplan ve Špičkách.

Téhož roku 1883vydal P. Placid Mathon, benediktin rajhradský, znovu „„Úplný
kancionál““Poimonův, jenž však proti původnímu nejevil pokroku valného a k němu
po dvou letech i nápěvy sebrané z kancionálu Svatojanského, ze Zvuků nebeských,
Plesů duchovních, Fryčaje, z Orgel-Buchu atd. ; nového je málo. Proto také kan
cionál ten podpory nenalezl.

Za to tím však více přáno bylo kancionálku, který po příkladu Lehnerově
(z r. 1875) sestavil r. 1886 Frant. Kolísek pro Cyrillské jednoty. Obsahuje písně
z kancionálu Svatojanského, z Plesů duchovních a z Bečáka (tohoto s průvodem
Zvuků nebeských). Ve sbírce této však není ani jediné písně původní. — Průvod
varhan sestavil a pěknými přede- a dohrami opatřil Fr. Musil.

Arcidiecese olomoucká brněnskou konečně r. 1888 předstihla úředním „„Úplným
kancionálem“, čili posvátnými zpěvy a modlitbami ku všestranné potřeběpři veřejné
bohoslužbě i soukromých pobožnostech. Uspořádán je dle kancionálu Bečákova.
Současně vyšel úřední Malý kancionál olomoucký pro mládež a Průvod varhan
k Uplnému kancionálu arcidiecesnímu od Ludvíka Holaina. — Dílo to co do řeči
je celkem správné, co do básní stojí na moderním stanovisku přízvučné prosodie,
co do hudby vrací se ke starým českým původním nápěvům, k nimž slova dobře
přiléhají. Podstatného se proti němu nedá namítati nic. Jen některé písně v textu
ponechává zůmyslně nezměněné (Nesem vám noviny, poslouchejte; velikonoční
Alleluja!; Bože, chválíme Tebe; Tisíckrát pozdravujemre Tebe), a jedna se vloudila
neopravená. Vedle obvyklého Bože, chválíme Tebe, klade přepracované s novým
nápěvem.

Nyní prý se pracuje o společném kancionále pro všechny diecese v Čechách.
Zásady, na nichž bude spočívat, částečně objasněny byly v „Časopisu katolického
duchovenstva“.

Tolik o zpěvích. Dodávám jen, že i čeští nekatolíci mají hojně písní a velké
sbírky. O těch může Tě poučiti Jirečkova Hymnologia bohemica.

Ohledněme se nyní po části modlitebbní !

III. Prameny české pro modlitby.
Pojednavše o zpěvnících, pojednati jest nám také o modlitebních knihách

a o těch, jež se zpěvy spojují také modlitby. I tu je hojný výběr.
Dle Jungmannových Dějin literatury české pocházejí nejstarší dosud známé

modlitby v české.řečize XIV. století a obsahují na 180 listech, mimo některé písně,
197 modliteb sebraných s ohledem na řeholníky. Dále zachovalo se i jiných modli
tebních knih, hodinek, litanií a z doby do r. 1409 asi desatero s obsahem vesměs
katolickým a od Husa do rozšíření knihtiskařství v Čechách, čili do r. 1526 asi
dvacatero. Knihy ty jsou vesměs rukopisné.

Poměrně velmi bohatý jest seznam modlitebních knih z „„doby zlaté““ českého
jazyka, totiž z doby od Ferdinanda I. do Ferdinanda II., jenž nekatolíky potlačil.
Zaznamenáno jest 75 děl, namnoze objemných — i rukopisných i tištěných. Pravím,
„poměrně velmi bohatý““, jelikož v dobách následujících ve všech knihách českých
z let 1414—1635 čenicháno bylo kacířství a z té příčiny byly sbírány a ničeny. —

Úpadek českého jazyka v letech 1620 až 1774 na hojnost modlitebních knih
neměl vlivu, protože lidu musily nahrazeny býti knihy odňatě. Nehledě k pobož
nostem bratrstev, zachovalo se na 150 modlitebních knih. Mezi nimi nalézá se
známý dosud „Zlatý nebeský klíč“ od Jiříka Ferusa z r. 1637, jenž má rozličná
vydání: Velký — Malý — nebeklíč.
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Pozdější čas až po rok 1846, do něhož spadá probuzení národní, přinesl nám
asi 180 děl, z nichž uvádíme : „Svatý denní pořádek křesťana katolického“', vydaný
z rozkazu kardinála Noailia a přeložený od alumnů domu kněžského v Brně před
r. 1782; Modlitební kniha císaře Josefa II., přel. od Štvána r. 1787 (má. 29 stran);
často vyšel překlad Eckhardtshausenovy knížky: Gott'ist die reinste Liebe; mnoho
modlitebních knih vydal Rautenkranc; také augustinián starobrněnský Neděle pře
ložil Dereserovu „„Katolickou modlitební knížku“.

Tolik dle Jungmanna.:
Výpočet není úplný a obsahuje nejen modlitební knihy katolické, nýbrž i ne

katolické. Ony mají rozhodnou převahu.
Mnohé pobožnosti a modlitby, jak jsme seznali, nalézají se také v kancionálech

(zpěvnících), takže můžeme říci, že kancionály pozdější jsou současně modlitebními
knihami. Co Fryčaj r. 1801 v tom směru začal, v tom Bečák a Poimon-Mathon
pokračovali a při tom setrval i úřední olomoucký kancionál.

Vedle těchto velkých kancionálů hemží se literatura novější kancionály míst
ními a menšími. Tidl-Beránek vydali obsáhlou „Posvěť se jméno Tvé!“ pro Újezd
u Sokolnic; Weinlich „Sláva Bohu“ pro Vranov, v modlitební části pečlivě a nově
pracovanou; Buřinský pro chrám Panny Marie v Kroměříži; Pobial, školdozorce,
pro Mor. Ostravu a širší okolí; Bačák pro Třešť;nejmenovaný pro Jimramov; Bádal
pro Velkou Byteš; Zvejška pro Telč; Doupovec pro Přísnotice; dále vyšel výtah
Vodičkův z Bečáka (r. 1893 měl 24 vydání) a zpěvníky pro školy střední, pro
školy nižší (Holain, Mathon, Venhuda) a sbírky církevně neschválené ve Velkém Mezi
říči, v Třebíči, v Novém Městě atd.

Zvláště pak dlužno tu uvésti Poutní knihu díl II., vypracovaný pečlivě od
bratří Korcových, která právě v části modlitební stojí na výši časové, užívajíc
pramenů církevně schválených, hlavně Raccolty čili sbírky modliteb odpustkových.
Kniha vydána Dědictvím Cyrillo-Methodějským r. 1893. Použili jsme jí v hojné míře.

Konečmě vydal (povzbuzen jsa Baudyšovým překladem mešní knihy) r. 1899
po čtyřleté námaze Vojt. Šrámek v Praze modlitební knihu „„Víra,naděje a láska“,
str. 1040 malé osmerky. Základní její myšlenkou jest církevnost modliteb (viz „„Blaho
věst““ r. 1870, str. 150 a 163). — Myšlenka tato sice není nová, nebot po Žaltáři
Davida krále z r. 1790, kde učiněn pokus modliteb ze žalmů a církevních mod
liteb sestávajících, vydal r. 1831 Přibil knihu: „Katolík slovy své církve se mod
lící“ a Císař, farář ve Vosově: „Výbor svatých a osvícených modliteb církevních“;
než práce Šrámkova daleko je předstihuje.

Také Beneš-Třebízský vydal modlitební knihu ,„„Pomněnky“'a v době poslední
Fr. X. Dvořák : „„Útěcha srdce“

Nám jedná se hlavně o kancionál velký, obecný, pro všechny věřící. Proto
neuvádíme vůbec anebo jen mimochodem modlitební knihy a zpěvníky vydané
za účely zvláštními, na př. pro bratrstva, poutě, májové pobožnosti, havíře, pocestné,
mládež, chovance ústavů civilních i vojenských, studující, vojáky, paní, panny,
malé dítky, školní dítky, pro osvícené křesťany, tovaryše, šestinedělky, hříšníky,
vzdělané panny a paní (,„Růže Sionská““ od Eug. M. Tupého) atd., ač v nich též
mnoho všeobecně potřebného se nalézá a které naopak také ve velkém kancionálu
hlavní látku hledají a nalézají.

IV Zásady a přání duchovenstva diecese brněn
ské v dekanátních konferencích roku 1903pronesená.

A.Ohledně modliteb.
V předmluvě k své modlitební knize „Víra, naděje a láska“

z r. 1898 praví Vojtěch Šrámek Ve mnohé rodině bývá modlitební
kniha celou knihovnou, t. j. jedinou knihou, ze které pokolení za
pokolením váží poučení. Blaze rodině, má-li knihu dobrou! Neboť
četba v knize dobré osvěcuje rozum, ušlechťuje mravy, plodí silnou
v Boha důvěru, těší a učí nás, čeho jest nám se držeti a čeho varo
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vatl; prospěje duši více, než hůl tělu zemdlenému, poněvadž jest
v ní nejen podpory, ale i posily hojně; prospěje více než přítel,
že radí vždy nezištně, hned a nestranně; vede člověka jako kazatel
a zpovědník, jako evangelium a Písmo, jako Kristus Pán, jenž
církví svou o nejvhodnější a nejmocnější modlitby nám se postaral.
Církev svatá má právo a povinnost sestavovati slova, tudíž mod
ltby, jimiž nejpříhodněji hovoří se s Pánem Bohem. Nejlepší tedy
knihou modlitební je, která obsahuje modlitby církve, abychom
s církví a jako církev, t. j. duchem i slovy církve sv. modliti se
mohli (Trid. sess. XXIT., č. 5.). Proto má modlitební kniha cenu
tím větší, čím podobnější jsou modlitby její modlitbám církve sv.,
modlitbám Písma, mešní knihy, brevíře, sv. Otců, t. j. modlitbám
všech pro všecky. Ne každý umí „v duchu a pravdě. modliti se ;
tuto přednost obdržela toliko duchovní matka a učitelka národů,
církev sv., od svého Božského zakladatele, Ježíše Krista“.

Zásadou tou však není vyloučeno vřaditi do modlitební knihy
také jiné dobré modlitby, od soukromých osob složené. Potřebují
však církevního posvěcení, čili schválení skrze biskupa.

B.Ohledně písní.

1.Onápěvu písníduchovních.
Když srdce vroucími city je rozníceno, šíří se mocně a cítí

hlubokou velebnost, lásku a milosrdenství Boží: tu již nepostačují
slova k vylévání zbožných citů — člověk zpívá.

Zpěv jeví se v církvi u trojí podobě: 1. Gregorianský, jenž
jest základem a jádrem všeliké hudby církevní. 2. Figurovaný,
jenž slouží církevním úkonům za slavnostní ozdobu. 3. Zpěv lidu
ve způsobu písně. Zpěv zastupuje společnou hlasitou modlitbu dle
slov sv. Pavla k Efes. 5, 18: „Naplnění buďte Duchem svatým,
mluvíce vespolek v žalmích a chválách a v písničkách duchov
ních, zpívajíce a plesajíce v srdcích- svých““. Dle toho musí ze zpěvu
vše býti odstraněno, což by důstojnosti jeho určení bylo na újmu.
Není tedy dosti na tom, aby se náboženský zpěv počínal a vyko
nával s myslí nábožnou, nýbrž duch nábožnosti musí se projevovati
již nápěvem. Prostota, velebnost, vroucnost a dojímavost jsou
vlastnosti, jimiž nápěv vynikej, aby se mohl právem nazvati zpěvem
církevním a vzdělávajícím. Co však světskostí, ješitnou honosivostí
a vůbec jen kratochvílí a zábavou páchne, anebo dokonce sprosté
jest, musí ovšem z kostela býti vyloučeno, jelikož zpěv takovými
živly prodchnutý účelu kostelního života se příčí, mysl k Bohu
povznášeti nemůže, nýbrž ji od Boha odtrhuje a tudíž služby Boží
neozdobuje, nýbrž jen hyzdí a snižuje. í

Co tu řečeno všeobecně, platí zvláště také o duchovním zpěvu
lidovém.

Při posuzování nápěvů, hodí-li se do kostela k bohoslužbě ve
řejnénebo soukromé,nezavládnižani přílišná přísnost ant
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lehkomyslnost, a buďtež při výběru šetřeny zvyky našich krajů
(koledy a pod.).

Nápěvy odpovídejtež povahou církevním dobám. Shodujte se
vždy s přízvukem textu. Nemůže-li se ponechati text některé písně,
kterou lid má rád pro její nápěv, budiž nápěv ponechán a text
opraven, nikoli však -píseň prostě vynechána.

Každý text měj svůj nápěv; nepoužívejž se nápěvu k rozma
nitým textům.

Mešní písně mějte aspoň po dvou nápěvech: jeden před po
zdvihováním, druhý po něm, pro větší rozmanitost.

K nápěvům nezpěvným, které se stávají záživnými teprve
průvodem varhan a harmonisací, buďte přikomponovány nápěvy
zpěvné.

Nápěvy příliš morosní a jednotvárné by měly býti nahrazeny
Živějšími.

Budiž pokud možno dávána přednost toninám tvrdým (dur)
před měkkými (mol).

2 Ovlastnostech textu písní duchovních.
Duší písně jsou slova; dle nich řídí se nápěv, tělo písně.
Text má a) míti svůj základ, kořen v katolické věrouce a učení

církevní obsahovati; b) souhlasiti s katolickou mravoukou; c) nemá
se příčiti duchu pokání, sebezapírání a oběti.

Po stránce zevní ať texty odpovídají pravidlům krasovědy, to
jest, a) musí správným pojetím a oduševněním látky, obratným
ovládáním formy v rozměru i rýmu, jednotností vnitř i vně, sou
hlasem myšlenky se slovem nésti odznaky krásy a umění; mají býti
skutečnými básněmi jadrného obsahu, které málem slov dovedou
říci mnoho a důležitého, a ne pouhými planými, prázdnými a roz
vláčnými rýmovačkami; b) při své povaze básnické mají býti též
lidovými, to jest co do slov a vazby správnými a všeobecně sroz
umitelnými a při tom vyhýbati se všem dvojsmyslnostem.

Text obsahuj všechny sloky, to jest v knize nebuď zkracován,
1 kdyby se všechny sloky nezpívaly.

3. Pravidla všeobecná o písních.
Přednost mají míti hymny církevní z mešní knihy, brevíře a

jiných obřadných knih. Starší písně mají míti přednost před novými
a všechny mají pocházeti od katolických skladatelů — básníků
totiž a hudebníků. Tato poslednější zásada, ač i v pražské synodě
r. 1565 byla vyslovena, nebyla zachovávána, jak jsme již sdělili
při výběru písní v katol. kancionálu Šteyrově z r. 1683.

Text a nápěv bez potřeby nebuď měněn.
Písně ať podávají výběr pro celý církevní rok a všechny po

třeby a pobožnosti veřejné a soukromé.
Původním písním buď dána přednost před překlady.
Průvod písní na varhany ať není příliš nesnadný a obsahuje

předehry, mezi- a dohry.
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C. Co má býti pojato do modlitební knihy
a zpěvníku!

1. Především kalendář. 2. Bohatý výběr pobožností co do
modliteb a zpěvů. Výběr má býti tak hojný, aby nahradil naše
dosavadní obvyklé modlitební knihy a zpěvníky kostelní, pojímaje
vše dobré, co bylo v nich obsaženo. Při výběru budiž přihlíženo

1 k tomu, aby odtud mohly býti čerpány modlitby a písně pro mládež.
Kdyby totiž bylo písní málo — brzy by byly nacvičeny a pro bu
doucnost zamezen by byl rozvoj a pokrok. 3. Buďtež voleny písně
a pobožnosti jen dobré a účelné a po případě buďtež přepracovány.
4. Kniha obsahuj všechny pobožnosti, které úředně (v kurrendách)
byly nařízeny nebo doporučeny. 5. Které jsou uvedeny v kate
chismu. 6. Které katechismus předpisuje, na př.: Co máme činiti
před sv. zpovědí a sv. přijímáním, co po nich.. 7. Pobožnosti
odpustkové z Raccolty (vlašské úřední sbírky). 8. Poučení potřebné
z katechismu a zvláštš z liturgiky. 9. Návod k rozjímání, anebo
buď tak zařízena, aby k rozjímání nabádala (na př. korunkami).
10. Jelikož má býti vodítkem a podkladem pro pobožnosti sou
kromé i veřejné, obsahuj pobožnosti obojí veřejné i soukromé.
K poslednějším patří četné litanie, které nejsou pro celou církev
schváleny a jež lze se modlit jen soukromě. 11. Nebuď zapomenuto
na nešpory, jež lid, kde jsou zavedeny, tak rád zpívá. 12. Při knize
ať je úplný rejstřík pobožností a abecední seznam všech písní.

D.Další požadavky.
1. Rozvrh látky ať je logický a přehledný. 2. Prameny buďte

všude uváděny, aby se vědělo, odkud byly pobožnosti a písně vzaty.
Knize to dodává ceny a po případě i vědeckosti. 3. Pravopis buď
nový a řeč stůj na výši času. 4. Tisk ať je čitelný (nikoli moderně
nečitelný) a pěkný. Celková úprava vnitř i vně úhledná. Papír tenký
a pevný, jako na příklad při Schott's Mebbuch (Herder, Freiburg),
který má 1000 stran a přece je dosti malý. Vazba trvalá a aspoň

jsou náhledy, má-li kniha obsahovati nápěvy. Odpůrcové not praví:
většina lidí jim nerozumí; zkušenost učí, že lid zpívá dle sluchu a
sluchem se učí; noty zdražují tisk. Přátelé not dí: Noty jsou dnes
školami známější, než bývalo, a namnoze se dle nich zpívá; kniha
je určena nejen pro ty, kteří jich neznají, nýbrž i pro ty, kteří je
znají; noty podporují u všech pamět tak jako tištěný text; výlohy
při velikém nákladu a dobrém využitkování místa nejsou rozhodují
cími. 6. Nebuď užíváno širokých (bílých) not.

E.Propria.
Mnozí si přejí: „Každému farnímu úřadu budiž dovoleno vydati

pro svou farnost proprium, uzná-li to za potřebné.
Na mnohých místech totiž jsou dobré, staré pobožnosti, které

lid má rád. Farář by je mohl sebrat, ke schválení před
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ložit, v téže velikosti jako modlitební knihu dát vytisknout a
k ní jako dodatek připojit. Myšlenka není nová. Mešní kniha, brevíř,
ano i katechismus mají propria.

Snad by se mohly při novém vydání knihy i do ní vřadit bul
do hlavního textu nebo na konec.“

V Kterak bylo vyhověno přáním konferencí a
vůbec požadavkům, které na modlitební knihu

a zpěvník mohou býti kladeny.
Především poručeno dílo ochraně blahosl. Panny Marie a sv. Cyrilla a Metho

děje, a vyžádáno k němu biskupské požehnání.
1

Pak pořízen základ, aby se nepracovalo bez plánu. Základem spolehlivým
pro kancionál drněnské diecese je seznam oněch tajemství víry a svatých, kterým
jsou zasvěceny farní chrámy, kostely filiální a kaple. Rámcem k nim je diecesní
kalendář, jak jest uveden v čele Propria pro provincii olomouckou, pokud týká
se diecese brněnské.

Sestaven tedy kalendář ten a dle schematismu diecesního vypracován seznam
titulů kostelů a kaplí, a vnesen též do kalendáře. V kalendáři označeny slavnosti
celé církve znamínkem „„—“,slavnosti nějakým způsobem diecesi zvláštní, značkou *
a kostely a kaple +. U svatých udána léta úmrtí co nejpečlivěji.

Shledáno, že následující kostelní patroni nemají v našem direktářiofficií: Fridrich
b. 18. VII., Coelestin I., p. m. 7. IV., 14 pomocníků 4. XII., Lotr dobrý 24. IV.,
Helena, cís. 18. V., Rudolf, m. 17. IV., Spasitel (může býti Vykupitel) 23. X., Vzkří
šení mládence Naimského, Zjevení se Ježíše Krista Maří Magdaleně, Korunování
Panny Marie. Tři poslední snad vůbecnemají officií a byly vykázány prvnímu XV.
neděle po Sv. Duchu, kdy se čte evangelium o vzkříšení mládencově, druhému
Boží hod velikonoční a třetímu Nanebevzetí Panny Marie nebo neděle v jeho oktávě.

Titulů kostelů a kaplí v diecesi je přes 140, mezi nimi 73 titulů kostelů far
ních a z těch jsou jen tři ve farnostech pouze německých.

Vedle seznamu diecesních kostelů a kaplí resp. jich patronů uspořádán seznam
poutních míst a milostivých obrazů v diecesi brněnské, avšak k nim nebrán ohled
zvláštní jako k poutním místům, protože. máme již svou poutní knihu.

Dle toho zřejma byla nutnost, aby v kancionále vypracovány byly pobož
nosti pro všechny zasvěcené svátky (i zrušené), pro patrony diecesní, pro sv. apoštoly
a pro všechny tituly a patrony kostelů farních, filialních a kaplí a ještě pro ně
které jiné svaté, kteří jsou u nás ctěni, ač kostelů nebo kaplí nemají. I na německá
místa bylo třeba vzít ohled, protože není jednoho, aby tam nebylo Čechů.

2.

Do kancionálu pojaty na vhodná místa také stručné zprávy o třetích řádech,
o zbožných spolcích a bratrstvech, náboženských podnicích, jež jsou v diecesi kano
nicky zřízeny nebo aspoň v kurrendách doporučeny. Seznam níže položený sotva
bude úplný, protože kurrendy obsahují zprávy nahodilé, nikoli soustavné.

Jsou to: Třetí řády. Mariánské kongregace. Apoštolát modlitby (nejsvětějšího
Srdce Jež.). Spolek Srdce P. Marie (Paříž) na obrácení hříšníků. K věčnému klanění
se nejsv. svátosti oltářní, a ku podpoře chudých kostelů. Živá křížová cesta. Sdru
žení ke stálé přímluvě za duše v očistci. Bratrstvo růžencové. Živý růženec. Spolek
sv. Rodiny. Sv. arch. Michaela. Sv. arch. Rafaela. Na uctění sv. Josefa. Na uctění
sv. Bonifáce. Nadace Leopoldina. Dětství Ježíšovo. Perseverantia sacerdotalis. Spolek
kněží ku klanění se nejsv. Svátosti. Tovaryšské spolky. Spolek křesť.matek. Bratrstvo
střídmosti. Apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje pod ochr. P. Marie. Apoštolát sv. Hof
bauera. Spolek na ochranunáb. v Německu. Spolek vzájemnosti duchovních s věří
cími. Spolek kněží ku sloužení mše svaté vzájemnému za zemřelé členy. Corona
aurea. Spolek sv. Cyrilla a Methoděje na sjednocení rozkolných Řeků, zvláště Slo
wanů. Spolek ku podpoře katolíků v turecké říši a na východě. Spolek sv. Cyrilla
a Methoděje na udržování pachol. semináře. Spolek P. Marie pro missie v střední
Africe. Spolek sv. Vincence z Pauly pro chudé. Bratrstvo P. Marie ustavičné po
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moci. Cyrillské jednoty pro pěstování církevní hudby. Dědictví sv. Prokopa, Jana,
Cyrilla a Methoděje, Maličkých, Zlatá kniha dívek českých. Dědictví sv. Ludmily.
Matice Velehradská. Koruna Soluňská. Spolek sv. Methoděje pro Čechy ve Vídni.
Družstvo Arnošta z Pardubic a jiné ještě.

8.

Po těchto předběžných pracích započato se sbíráním písní. Bylo potřeba pro
hlédnouti zpěvníky, kterých se užívá v diecesi, zvláště kancionálky menší, aby se
utvořil dle nich jakýsi základní fond písní oblíbených. Probrán Kolískův kancionálek
Cyrillský, Kytice Bádalova z Velké Byteše, zásilka písní Bernarda Pátka ze Křtin,
ředitele Tiraye a nadučitele Jeronyma Šašecího z Telče, Jakuba Pavelky z Rudíkova
a Přibyslavic, Možného z Třebíče, Šlesingra z Bučovic, Lehnerův a Venhudův kan
cionálek, kancionálek z Telče, Bačákův z Třeště, zpěvník farnosti Pohořelické, zpěvy
z pouti lurdské od Dra Al. Kolíska, Weinlichův kancionál Vranovský, kancionálky
z Nového Města, z Třebíče, Velkého Meziříčí, z Přívozu-Olešnice, kancionál Tidla
Beránka z Ujezdu a jiné.

Pak prohlédnuty Sušilovy básně a vybrány z nich a upraveny (s velkou pietou)
pro kancionál se hodící, a k nim hledány a skládány nápěvy. Mnohé ty písně byly
od Sušila zdělány pro kancionál Svatojanský. Také práce Vlad. Šťastnéhoprohlédnuty.

Když už tak byla značná látka pohromadě, teprv počato se soustavným studo
váním pramenů k písním. Jako příprava přečteny Konrádovy Dějiny posvátného
zpěvu (dva sv.), Nejedlého Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách 1904, Hostin
ského Jan Blahoslav a Jan Josguin, Jirečkova Hymnologia bohemica, Nejedlého
Počátky zpěvu husitského (do r. 1417) a různá jiná pojednání a zprávy.

Pak vzaty velké kancionály: Šteyr, Fryčaj, Bečák, Poimon-Mathon, kancionál
Svatojanský, Zvuky nebeské, Plesy duchovní, kancionál Olomoucký, a sestaveny
všechny písně dle skupin. Ty kancionály totiž jsou skutečnými prameny, obsahu
jíce písně nové nebo jinak upravené, kdežto ostatní naše novější kaniconály jsou
z nich pouhým výtahem. (Stačí tedy ony k výběru písní.) Při každé písni ozna
čeno, kde se nachází, má-li pěkný nápěv nebo text, na př.:

Ranní: „Noc temnou přečkavše,velicí i malí...“ atd.
Píseň tu má Šteyr str. 407, Slavíček z r. 1609, Fryčaj č. 125 s jiným nápěvem,

Bečák 7, Svatoj. 647, Zv. n. 2, Pl. 95, O1. 4. Původně má 18 slok. Nápěv Živý,
text pěkný. 7

Bedlivě prostudovány zpěvy rorátní.
Některé písně vzaty také z Božana a Pacžovského (rukopisu v Brněnském

bohosloveckém ústavě).
Z množství písní tak sebraných vyhlídnuty nejvhodnější a po případě pře

pracovány. První starost byla zjistiti nápěv a s ním i metrum pro slova. Rytmus
nápěvu v starších písních, které nemají nápěv taktovými čárkami rozdělený, nejlépe
se poznává, když se zkouší bez textu. Text jde obyčejně svou cestou — i protivným
rytmem. —

Nápěv zjištěný dostal se pak p. Fr. Musilovi, varhaníku na dómě a professoru
hudby na varhanické škole, jako hlavnímu hudebnímu spolupracovníku, a ten napsal
průvod varhan; načež hlavní spolupracovník básník dp. Jakub Pavelka, farář v Přiby
slavicích, nebo jiný přepracoval slova tak, aby se k nápěvu úplně hodila.

Písně bezvadné obojím směrem počínají teprv v Plesích duchovních a pokračují
v Olomouckém úředním kancionále. Texty bezvadné formou (bez hudby) počínají
Sušilem a z nich už jsou některé přijaty do Poimonova kancionálu. Sušil tedy je
první, který ukázal pravou cestu, Holain pak smířilnápěvy s texty, byv již súčastněn
při práci GeiGlerově (Zvuky nebeské). Kancionál Svatojanský toho ještě nedbal.
Viz na př. Urbs coelestis Jerusalem I. str. 365, kde text se rytmicky venkoncem
příčí nápěvu. A tak je u mnohých jiných písní nových téhož kancionálu.

Nápěvy málokdy měněny.
Co do textů užívá náš básník Pavelka přízvučné prosodie, nikoli časoměrné.

Několik slov tu musíme poznamenat. Za stara skladatel dělával nápěv i text; ne
šetřilo se v textu předně ani přízvuku, ani délky slabik. Blahoslav radí, aby délka
slabiky se shodovala s délkou noty, ale sám pravidla toho také nešetří. Pravidlem
ve skutečnosti bylo, sestavit tolik slabik. kolik jich noty žádaly. Tak vypadají starší
duchovní básně většinou a nové průměrně nebyly o mnoho lepší.

Přesně časoměrněpsal některé duchovní texty Sušil. Pokusil se na příklad o pře
pracování hymny „„Bože, chválíme Tebe““, v níž se zpívá:

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.
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Sušilův text se shoduje délkou slabik s délkou not. Starý text však je na

tomto místě přízvučný. Do kancionálu našeho přijata jen jedna píseň časoměrná
a to od Sušila na den Neposkvrněného Početí Panny Marie. Vyjímá se dosti dobře,
ač přízvuk textu nesouhlasí s přízvukem nápěvu.

Básně naše tedy jsou přízvučné. V tom směru na sta písní předěláno. Práce
ta byla přeobtížná, ale náš kancionál nesměl zůstati za Olomouckým a za Plesy
duchovní-ni, které tuto cestu pravou, Sušilem ukázanou, Lehnerem v kancionálku
vytouženou a v rorátech uskutečněnou, nastoupily. Staré písně tím neutrpí, protože
starý nápěv, který má obyčejně rozhodující cenu, zůstává, a k němu přičiňují se
slova dřívějšího obsahu, ale lepší formy. Píseň jen získá; — ovšem, je-li básník
povolaný a ovládá-li řeč tou měrou, že i rýmy má dobré.

Jen něco málo písní zůstalo netknutých, ač forma jejich se zásadami vytče
nými nesouhlasí; některá totiž nechána jako vzorek z dob starších a některá proto,
že je hluboce zakořeněna v lidu, na př. „„Otčenáš, milý Pane“, „„Bože, chválíme
Tebe““,„Tisíckrát“, ač vedle nich obyčejně položili jsme také text nově upravený.
— V Olomouckém kancionálu také bylo necháno několik takových písní.
K návrhu Vladimíra Šťastného byly tehdy roztříděny písně na 1. umělé, Ž. ná
rodní čili znárodnělé a 3. kramářské. Kramářské vynechány nebo nahraženy, umělé
uvedeny v souhlas s pravidly básnictví a se svými nápěvy, na písních znárodnělých
měněno co nejméně. (Tehdy pracovali o písních: nejvíce P. Fr. Kyselý [to jest
P. Bruno Sauer] z řádu sv. Norberta, pak Jan Soukop, VI. Šťastný, Dr. Josef
Kachník, Fr. Buček a mnozí jiní.). —

Když seskupiny písní upravovaly, přihlíženobedlivě i khymnám církevním. měli
jsme vedle starších překladů po ruce hlavně překlad Sušilův z r. 1859, druhé opra
vené a rozmnožené vydání. Překlad ten však také již nevyhovuje, ač obyčejně je
dvojí, jeden časoměrný, druhý přízvučný; přízvučný nemívá téhož rytmu jako ori
ginál. časoměrný už je vůbec za nevhodný pro češtinu prohlášen. Také sám v sobě
překlad je mnohdy nesrozumitelný pro slova hledaná a nově tvořená a jiné vady.
P. Pavelka tedy hymny znovu přeložil,*) ponejvíce slovněji a srozumitelněji než
Sušil, ovšem také jeho prací někdy používaje, což je vždy udáno.

Co do nápěvů musili jsme řešiti otázku, jak daleko smí a má se jít. aby
nebyly kostela nedůstojny. V.té příčiněvedou se ostré spory o jednotlivé písně zvláště
mezi Němci. Mezi námi některým zdají se nápěvy k „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“
a „„Vzpomeň,ó královno milá“ nevhodnými. — Naší zásadou bylo, přijmouti písně
takové dle hesla: „„In dubiis libertas““, a komu se nelíbí — ať jich nezpívá.

Sv. Otec Pius X. v zásadě spor ten rozhodl, an svým „„Motuproprio“ ze dne
22. listopadu 1903 učí, že má liturgický zpěv býti svatým, umělým a všeobecným
(aby totiž neurážel příslušníky jiných národností). Pius X. sice mluví jen o zpěvu
liturgickém, latinském, zásady ty však musí platit i o duchovní písni lidové. Budiž
svatou, umělou a všeobecnou. Stupnice dle Pia X. je: nejlepším je chorální zpěv
Rehořský, pak zpěv vícehlasý v slohu Palestrinově, a konečně i jiná hudba moderní
1 instrumentální; vyloučen sloh divadelní a koncertní a konversační (pro zábavu).

Pius X., jsa sám hudebníkem, mluví velmi rozumně a svobodomyslně. Pře
neseme-li vlastnosti hudby liturgické na lidovou píseň duchovní, značí svatý —
zbožný, umělý — správně složený a doprovázený, všeobecný — neurážející jiné
národy. Poslední vlastnost písně je pro nás důležitá, protože nám nebere naše ná
rodní zvyky a zvláštnosti, nýbrž je schvaluje, na př.: koledy vánoční, živější písně
poutní a mariánské. Naši poutníci římští nedávno také okázale zpívali po Italii
i v Římě „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ a před sv. Otcem Lvem XIII. také „,„Bože,
co's ráčil“ s polským nápěvem — polce podobným, a nikomu nenapadlo, že by ná
pěvy nebyly vhodnými, ba naopak, kde kdo je chválil, i sv. Otec. Nebuďme papež
štější než papež. — Sloh moderní v kostele dovolený vztahuje se vlastně na har
monisaci, nápěv písně buď prostý.

*) S naším svolením některé hymny církevní překladu Pavelkova vřazeny
od Dra Kupky do jeho „Čírkevního roku“.
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V novém kancionálu Brněnském zachovány byly v té příčině také zásady
v konferencích děkanských vytknuté a při tom vždy přednost dávána byla písním
domácím a rázu slovanského, což hudebníci znalci snadno vycítí. Některé jsou
ovšem vzaty z pramenů německých a j.

hrnný počet písní v našem kancionále je 728; a některé mají více nápěvů,
až deset, což není čítáno. Odkud jsou vzaty, či kdo je skládal nebo předělával,
je skoro u všech poznačeno. Bližší a přehledný výkaz o spolupracovnících těch a
o pramenech viz v úvodě Průvodu varhan pod titulem: Zpráva o pramenech a skla
datelích písní v Průvodě „Cesty k věčné spáse“ obsažených. Z té zprávy poznáš i
básníky našich duchovních písní, i řadu velikou hudebníků. Uvedeme jen ty, kteří
přímo pro náš kancionál pracovali. Pavelka složil původních textů 100, přepracoval
166, přeložil 93 a přehlédl Sušilovy básně původní i překlady; VI. Šťastný napsal
jednu večerní píseň, je však dřívějšími básněmi čestně zastoupen (14 původními,
5 překlady); F. Pěčka z Vídně má 3 původní písně a 5 úprav; Josef Navrátil, jinak
Rudolf Stupavský, má 4 nové texty a 5 úprav; Dr. Alois Dvořák revidoval hymny
církevní i písně jiné a překládal; J. Ev. Nečas napsal též několik básní. Hudebníci pro
kancioná) přímo pracovavší jsou mnohem četnější než básníci: Fr. Musil složil hudbu
k 44 písním a harmonisoval 350 nápěvů; J. Schuderla v Brně složil 1 píseň; Ant.
Forster v Lublani 8; R. Bauer v Brně 2; J. Nešvera v Olomouci 3; A. Petzold
v Olomouci 1; F. Pořiska v Nové Říši harmonisoval a zaslal 2; Ant. Vorel v Brně
1; J. Čapka-Drahlovský v Přerově složil 1; Josef Šerý ve Slavkově 1; B. Pátek ve
Křtinách 8; Ed. Bartoníček v Mor. Ostravě 1; J. Bádal ve Velké Byteši složil 65
písní, 3 nápěvy, 2 upravil a 7 harmonisoval; M. Ryšánek v Brně složil 2; Ez.
Ambros v Prostějově 1; M. Janíček ve Zbejšově 3; V. Blatný v Brně 2; Alois
Ručka v Dačicích 1; C. M. Hrazdira, kapelník v Brně 2; H. Hopp v Hodoníně 3;
a l harm.; A. Slesinger v Bučovicíchsložil 4; V. Kudr v Rožné 4; M. Smolka v Brně
1; Antonín Hromádka v Brně 4; Jar. Svoboda ve Velké Meziříči 2; L. Kožušníček
v Napajedlích 4; K. Orel v Brně 1; B. Wiedermann v Brně 1; Jos. Charvát v Brně.
a pak v Boskovicích složil 79 písní nových nejvíce na texty Sušila; J. Tiray z Telče
také zaslal své práce atd.

Nemalé nesnáze způsobilo zavedení nového, vlastně starého, tradicionelního
chorálu řehořského svatým Otcem Piem X. Všechno bylo v díle našem dle chorálu
medicejského provedeno, a nyní musilo býti předěláno. Práce pak stížena také tím,
že chorál nový je znenáhla, po něčem vydáván, takže se musí vyčkávati, až co
zase přijde. Ještě dnes nemáme psalmodii novou; bude tedy nutno připojiti ji až
na konci díla našeho. Pro zatímní potřebu, pro přechodní dobu, ponechali jsme
při žalmích zpěvy dosavadní.

4.

Když byl výběr písní skončen, počato s modlitbami. Počínánosi při tom jinak
než u písní, totiž opačně. Za základ položeny pobožnosti církevní z missálu (mše
o Nejsv. Trojici, o P. Marii, na vzývání Ducha sv., na poděkování, zádušní), z bre
viáře (nešpory hojné pro všechny zasvěcenésvátky a patrony farních chrámů,officia
vánoční, zádušní) z agendy ajejího přídavku, modlitby odpustkové z Raccolty a
Beringera, pobožnosti doporučené v kurrendách (od r. 1835 až do dneška), a pak
teprv přišly na řaduvelké kancionály a modlitební knihy latinské, české a německé.

Jako při chorálu Řehořském nastaly změny zavedené sv. Otcem Piem X., tak
také v breviáři; i musili jsme v době tisku mnohé měniti. Pomocnou ruku ochotně
při tom poskytl Jan Tkaný, kooperator ve Studené, jenž bedlivými studiemi látku
si znamenitě osvojil.

Něco již nemohlo býti opraveno v tisku, protože již bylo vytištěno. Jsou
to nové antifony2., 3. a 5. k nešporám nedělním na str. 235, 250, 264 a 278. —
2. antifona má nyní zníti; Velicí (jsou) skutkové Hospodinovi: vyhlédám ke všem
vůlem jeho. 3. antifona: Kdo se bojí Hospodina, v přikázáních jeho bude chtivý
velmi. 5. antifona: Bůh zajisté náš jest na nebi; všecko, cožkoli chtěl, učinil.

Ostatní změny mohly býti zavčas provedeny před vytisknutím.
Starost působilo rozhodnutí, kterého překladu Písma svatého má býti po

užito pro žalmy a jiné výňatky z Písma svatého v obřadech, jež ponejvíce z Písma
svatého jsou složeny. Bylo by pošetilo, překládat takové věci znovu na svou pěst
a zodpovědnost. Za nejlepší dosud stávající překlad uznává se přes některé zastara
losti text vydaný dědictvím Svatojanským, jenž proto přešel i do nádherné Zlaté
Bible, vydané záložnou Svatováclavskou. Všechna místa v obřadech a pobožnostech

*
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se nalézající byla vyhledána dle verbální konkordance v Písmě sv., což byla práce
velmi úmorná, a přepsána oním překladem. Předností toho překladu je jeho doslov
nost s Vulgatou a shoda se smyslem, který do textů vkládá církev svatá.

Žalmů jsme v kancionále také dle zásady „ut versio sit fidelis“ (což bývá
kladeno za podmínku k získání odpustků) neměnili, nezkracovali, nerýmovali, jak
se namnoze dříve dělo pod záminkou, aby byly lidu srozumitelnějšími. Lid si na
znění znenáhla zvykne a smysl hlavní pochopí. *)

Zvláštní péče věnována církevním modlitbám, jež zaujímají místo mezi básní
a prósou a vynikají svým slovosledem hledaným. Této zvláštnosti orací bylo i v pře
kladu vyhověno, aby nebyl setřen jejich původní útvar. Čeština tu mnoho umož
ňuje svou pružností.

Druhá důležitá otázka se namanula při litaniích, mají-li totiž do kancionálu
přijaty býti i litanie, které nejsou pro celou církev schváleny. Otázka ta tuším už
byla definitivně rozhodnuta kongregací officií 18. dubna 1860, jež dí: nebuďtež vy
dávány (v modlitebních knihách) bez prohlídky a schválení ordinaria (biskupa) a
nebuďtež veřejně v kostelích, modlitebnách a při průvodech říkány nebo zpívány
bez dovolení a schválení kongregace ritů. Viz o tom kurrendu diecesní č. 13, r. 1871.

Dle toho stanoviska má biskup právo, aby dovolil litanie tisknout jakékoliv,
když je byl prozkoumal a schválil; nesmí se však takové litanie veřejně říkati a
zpívati v kostelích, modlitebnách a při průvodech beze schválení a dovolení kongre
gace ritů; soukromě však se jich užívati může. Když se tedy (po našem názoru)
na takovou litanii (která není pro celou církev schválena) vytiskne: „Pro soukro
mou pobožnost““, a užívá se jí jen v mezích dovolených, je vyhověno předpisům
kongregace. Vždyť kancionál má obsahovati pobožnosti nejen pro veřejnou boho
službu, nýbrž také pro soukromou pobožnost.

Roku 1880sice kongregace napomenula biskupy, aby nestvrzovali modlitebních
knih, v nichž jsou obsaženy litanie, které nejsou od kongregací prohlédnuty a schvá
leny, avšak po dvou letech (1882)authentický smysl tohoto napomenutí vyložila
takto: Napomenutí, o němž je řeč, týká se jen litanií, kterých se má užívati při
liturgických a veřejných pobožnostech, avšak biskupové mohou, ba musí i jiné
anebo nové litanie zkoumati, a když za vhodné uznají, schváliti; avšak jen pro
soukromé a mimoobřadné modlení (29. října 1882. Viz kurr. z r. 1886, str. 103).

Když se konečně v té příčiněznovu brněnský ordinariát na kongregaci obrátil,
dostal za odpověď : Buďte zachovány předpisy a biskup ať se postará dle svého
rozumu o odstranění zlozvyku, to jest, aby litanií pro celou církev neschválených
se užívalo při veřejných bohoslužbách a společných pobožnostech (kurr. r. 1897,
str. 34—37), jak svrchu uvedeno. v

Do úplného vydání „Cesty k věčné spáse“ jsou litanie obojího druhupojaty;
ve výtazích však nacházejí se jen litanie pro celou církev schválené.

*) Dokud nebude zdělán nový text úřední a závazný pro všechny diecese Čech,
Moravy, Slezska, zůstane text Svatojanský jako text poloúřední a nejvíce obvyklý
hlavním překladem. Na něm skoro nic nebylo změněno od té doby, kdy F. Pro
cházka jej vzdělal, kdy vydán byl r. 1804 normální školou, kdy opravován byl po
zději. A nebude-li spočívat nový překlad na těchže zásadách jako Procházkův, sotva
vyhoví; zejména musí být slovný dle Vulgáty a připouštět smysl, který textu církev
přikládá. Za tím účelem (což tuto s důrazem pravím) musí, než se s překladem
počne, býti sestaveny všechny citáty a texty Vulgaty, které se v missálu, breviáři,
agendách atd. vyskytují a musí býti stanoven jejich smysl a pak teprv může býti
počato se soustavným překladem, při čemž stále musí býti přihlíženo ke smyslu
jednotlivých míst, již dříve zjištěnému.

Spolupříčinou, proč drželi jsme se textu Bible Svatojanské, je také okolnost,
že se ho drží i nový katechismus i kurrendy diecesní (tyto s malými výjimkami!),
a musíme doznati, že jsme byli sražení s úmyslu — změnit něco, dvěma místy.
Chtěli jsme změniti slovo „„sežral“na „,pohltil““,ale našli jsme „sežral“ v katechismu
str. 20; pak Emitte — „,„vypusť“chtěli jsme změniti na „vyšli“, než našli jsme
„vypusť“ v kurrendách; slovo „„vypusť“patrně přijato ve smyslu, jak „vypouštěl“
Noe z archy holubice, v jejíž podobě Duch svatý viditelně sestoupil na Ježíše při
křtu v řece Jordáně. (Viz I. Mojžíš., kap. 8.).



XXI

Při části modlitební byl nejvíce nápomocen Alois Krejčí, katecheta ve Velkém
Meziříčí,spolupracovník pilný a vždy ochotný, pak Ant. Tomandl, nyní farář v Paso
hlávkách; velice prospěla Poutní kniha bratří Korců. Také Jos. Cejpek, kaplan
u sv. Tomáše v Brně, poskytl pobožnost pro Velký pátek.

5.

Do doby, kdy o dílé bylo pracováno, spadá také zavedení nového pravopisu
Duchovenstvo žádalo, aby řeč stála na výši doby. Aby požadavku tomu bylo vy
hověno, podvolil se k revisi díla c. k. professor Otakar Hanuš z druhé české státní
reálky v Brně. Odborník ten vedle vzácných vědomostí má také tu potřebnou vlast
nost, že snese různé slohy jednotlivých spisovatelů, jen když odpovídají pravidlům
slohovým. Každý totiž člověk jinak myslí a různost ta se více méně odráží v řeči
i v skladbě jazyka. Jsou pak spisovatelé, kteří nestrpí odchylnost od vlastního zvyku
ve vyjadřování myšlenek a rozvrtají každou knihu, když není v ní rčení po jejich.
— Od pravopisu obecného dovolili jsme si jen nepatrnou odchylku, píšíce Boží
(s velkým B), nikoli boží, a při přímém oslovení Boha Ty, Tvůj, nikoli ty, tvůj.
Ve výtazích pro školy ovšem psáno je boží a ty, tvůj.

6.

Aby obsah byl logicky uspořádán, žádáno od některých konferencí.
Byly prozkoumány n.nohé knihy modlitební a zpěvníky a nebylo mcžno po

užiti žádného rozvrhu beze změny. Dáno tedy naší knize rozdělení zcela nové, má za
základní myšlenku naše vykoupení, které skýtá knize titul „„Cestak věčné
spáse“. Je následující v hlavních rysech :

1. Bůh, jeho vlastnosti, Nejsv. Trojice, stvoření světa, andělů, lidí, pád lidí
a potřeba vykoupení.

2. Dílo vykoupení v rámci církevního roku se zřetelem ke svátkům Páně.
3. Kterak byl užitek vykoupení nám zachován: církev, mše sv., svátosti, sváto

stiny, křesťanská spravedlnost (10 přikázání Požích, 5 církevních, čiň dobré, ctnosti,
dobré skutky, z nichž modlitbě v užším smyslu věnováno větší místo).

4. Výsledek vykoupení, jevící se při posledních věcech: Příprava k smrti,
smrt, zádušní pobožnosti, soud soukromý, peklo, očistec, nebe (přinebi úcta k Panně
Marii, andělům a svatým), soud poslední, věčnost.

Do těchto hlavních, logicky seřazených skupin, dala se veškerá látka zařaditi.
Kdyby bylo látky méně, stačil by rozvrh, jak jej má Olomoucký kancionál

po Bečákovi.
7.

Vyplněním požadavků duchovenských konferencí nabyl kancicnál ve svém
úplném vydání velmi bohatého obsahu a s ním také velikého objen.u. Byly tedy z něho
pořízeny: 1. Výtah pro školy střední. 2. Výtah pro školy nárcdní a měšťanské (jeden
s notami, jiný bez not). 3. Výtah menší pro lid, a dále ještě vyjde 4. Výtah větší
pro lid. — Lze pak poříditi dle potřeby i jiné výtahy.

8.

Co do proprií je též hojnost látky v hlavnímčili „„Úplnémkancicnálu“; cdtud
bude lze propria sestavovati jako doplňky k „„Velkém.uvýtahu pro lid“ pro jednot
livé farnosti, jak si toho mnozí přejí. Po případě může tu práci opatřovati zvláštní
stálý výbor podle pravidel a zásad, na nichž založen jest „Úplný kancionál“. Výbor
by mohl i dalším požadavkům vyhovovati; neboť čas přináší nové potřeby.

9.

I požadavku, aby udán byl původ písně, bylo vyhověno, pokud vůbec bylo
možno. Badání v tom směru u nás ještě je opozděné. Vzat zřetel k pracím: Jirečka,
Konráda, Nejedlého a Hostinského. Nejedlý dospělteprv k r. 1417;Hostinský probral.
Blahoslava (Kancionál Ivančický); Jireček má Hymnologii do XVIII, století; Konrád
bohužel v starších věcech není dosti kritický a byl od Nejedlého překonán.

Léta na písních namnoze značí dobu, kdy byla píseň k nám uvedena.
10.

Ačkoliv obsahuje kancionál mnoho písní, ať si nikdo nemyslí, že zahrnuje
všechny písně starší. Je tu jen výběr z nich. V úvahu bylo vzato daleko přes 2000
písní a přes to bylo nutno poříditi nových velmi mnoho.
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11.

Mnohý bude zaražen tím, že písně četné u nás užívané dostaly přepracovaný,
tedy změněný text. Obtíží při jich zavádění ať se neleká; dobrou vůlí a vytrva
lostí dají se časem překonat. Bude-li po ruce dosti zpěvníků a počne-li se se ško
láky, půjde to hravě. Kancionál ovšem bude úředně zaveden závazně do jisté ne
dlouhé lhůty; aby se však úplně vžil, k tomu bude potřeba dlouhé doby. Mnoho
bude záviseti na poměru školy ke kostelu.

V první řadě sluší díky vzdáti nejdůst. p. biskupovi Pavlu hr. z Huynů, jenž
od prvopočátku zájem velký pro tuto práci jevil a zprávy po celé hodiny pozorně
sledoval. Proto také dílo mu bylo věnováno. Dále se o ně bedlivě staral vldp. Jan
Vojtěch, předseda hudební komisse diecesní. Pak zasloužené buďtež díky vzdány
nejdůst. biskupské konsistoři, která za referátu Dra Josefa Pospíšila vypracování
díla nařídila a umožnila tím, že s velkou peněžní obětí hlavnímu redaktorovi kan
cionálu vymohla dvouletou dovolenou, bez níž by pro pokročilé stáří svých sil nebyl
mohl soustřediti na práci tuto. Pak milým hlavním spolupracovníkům : dp. Jakubu
Pavelkovi, faráři v Přibyslavicích u Třebíče, jenž svým věděním stojí na výši času
a básnickým nadáním v popředí nejlepších našich duchovních poetů; jeho překlady
latinských hymen jsou srozumitelné, přepracování písní starších i nové básně jsou
stejně ladné a jadrné, při všech je mluva ušlechtilá; pro ty své přednosti zajisté
písně jeho brzy naleznou obliby a stanou se obecným majetkem národa. Pak panu
Františku Musilovi, professoru hudby při varhanické škole a varhaníku na dómě,
jenž ze své skladatelské činnosti je po vlastech našich znám; jeho harmonisace
písní jsou jednoduché, odpovídající náladě písně a svědčí také o znalosti starých
tonin církevních, bez nichž se nebylo lze obejíti. Oba s ochotou neutuchající praco
vali horlivě a s nadšením. Dále buďtež vzdány díky skladatelům J. Bádalovi a
Jos. Charvátovi i spisovateli Al. Krejčímu, A. Tomandlovi a všem ostatním spolu
pracovníkům ; pak spisovatelům a nakladatelům děl, kteří k jich použití laskavě,
ba velkomyslně dali svolení.

Díky vzdáváme také oněm, kdož dílo umožnili nebo usnadnili půjčením knih,
přede všemi vldp. regentu v alumnátě Antonínu Adamcovi a alumnům, pak Dru
Vychodilovi a klášteru Rajhradskému, vldp. radovi Weinlichovi na Vranově, museu
Františkovu, zemskému archivu, dp. radovi Fr. Mikšánkovi ve Vel. Němčicích, panu
Tomáši Mityzkovi, řediteli kůru ve Vev. Bytyšce (zapůjčil Božana), duchovenstvu
ve Velké Meziříči a přemnohým jiným.

Dílo bude za pomoci blahosl. Panny Marie a sv. věrověstů našich Cyrilla a
Methoděje, jejichž ochraně bylo poručeno, brzy ukončeno. Kéž za jejich další po
moci prospěje v hojné míře církvi i vlasti a kéž modlitby a písně jeho znějí ne
ustále ke chvále Boží a ke cti jeho svatých.

V BRNĚ r. 1912.



Stručný obsah I. svazku.

ČÁST L
Strana

O BOHU, STVOŘENÍ, PÁDU ČLOVĚKA A POTŘEBĚ VYKOUPENÍ 1

A. O Bohu a jeho vlastnostech . 1—6
B. O nejsvětější Trojici 6—13
C. O Bohu Otci, Stvořiteli 14—27
D. O Vykupiteli Ježíši Kristu . 28—48

(O Duchu svatém viz níže při svátcích svatodušních.)
Vložka o nešporách s mariánskými antifonami 50—61

ČÁST II

DÍLO VYKOUPENÍ NAŠEHO V RÁMCI CÍRKEVNÍHO ROKU.

Církevní rok a kalendář 60—77

Doba vánoční.
a) Advent „78—120
b) Vánoce, čili Narození Páně 121—207
c) Po vánocích:

Dětství Ježíšovo. Zjevení Páně. Po oktávě zjevení Páně. Jméno Ježíš.
Sv. Rodina. Nešpor ITI.-—VI. neděli po Zjevení Páně. Očišťo
vání Panny Marie. Útěk do Egypta. Vzkříšenímládence naimského.
Proměnění Páně 208—248

Doba velikonoční.
a) Čas předpostní 249—252
b) Čas postní:

S třemi pobožnostmi křížové cesty, Pašijemi podle Matouše a Jana;
Uctěním Ukřižovaného (krucifixu) a kříže (Nalezení a Povýšení
sv. Kříže). 253—397

c) Velikonoce, čili Zmrtvýchvstání Páně 398—428
d) Nanebevstoupení Páně 429—435



Doba svatodušní.
Strana,

a) O svatém Duchu 436—458
b) O nejsvětější Trojici. 458—470
c) O Božím těle 471—485
d) O nejsv. Srdci Ježíšovu 485—508
e) Neděle po sv. Duchu až po advent 508—511
f) Výročí posvěcení chrámů Páně. 512—517

Poznámka : Podrobný obsah věcný a abecední rejstřík písní bude podán na
konci třetího svazku.

Upozornění!
Sv. Otec Pius X. konstitucí „Divino afflatu““ zahájil opravy v bre
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jiným tři autifony nedělních nešpor, totiž druhá, třetí a pátá. Jelikož
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DON



Část I.

O Bohu, stvoření, pádu člověka
a potřebě vykoupení.

A. O Bohu.

Rozjímání o jsoucnosti, bytosti a jednosti Boží..
1. Jsoucnost Tvou, o Bože, poznávám svým rozumem z viditel

ného světa. Nemohuť za to míti, že by se byl svět sám učinil anebo
že by pořádek a účelnost v něm byly samy sebou povstaly.
Naopak rozum mi praví, že musí býti bytost, která svět učinila a
v něm vše zřídila dle jistých zákonů a účelů. Proto volám s Písmem
svatým: „„Řekl nesmyslný v srdci svém: Není Boha“ (Žalm 13, 1.)
a „„Marní zajisté jsou všickni lidé, v nichžto není známosti Boha
a kteří z těch věcí dobrých, kteréž se vidí, nemohli poznati toho.
jenž jest, aniž skutků jeho pozorujíce vyrozuměli, kdo by byl jejich
umělým 'učinitelem““ (Moudr. 13, 1.).

2. Poznávám a vyznávám dále, že jsi, o Bože, bytost, která
je Sama od sebe a nekonečně dokonalá. Jsi sám od sebe, své
bytí, své nejdokonalejší vlastnosti nedostal jsi od nikoho jiného,
na nikom nezávisíš a nikým nemůžeš býti omezován; naproti tomu
vše, co mimo Tebe jest, své bytí má od Tebe a Tebou je za
chováváno. Proto jsi nejvyšší velebnost, jediný, pravý Pán, a vše
ostatníje majetkemTvým.—Tyjsinekonečnědokonalý,
to jest bytost, která má nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší vůlí
a všechny možné dobré vlastnosti bez míry a počtu v nejvyšším
stupni. Proto jsi také nejvyšší dobro sám v sobě a svými dokona
lostmi jsi nekonečně blažený. Než také pro mne jsi nejvyšším dobrem
a jenom spojení s Tebou může mi poskytnouti blaženosti, nad kterouž
si nemohu přáti ničeho lepšího a vyššího. — Rozumu mému přispěl jsi
ku pomoci, označiv pojem bytosti své Mojžíšovi jménem Jehovah,
"to jest: „Já jsem, kterýž jsem““,jakobys řekl: „Jsem od sebe, jsem
nekonečně dokonalý a nejvyšší dobro“.

Pro svou nekonečnost jsi však pro nás, obmezené, konečné
tvory, nevyzpytatelný a nepochopitelný.

3. Bytostí svou, o Bože, jsi jediný ; nemůžeť býti více by
tostí, které by byly nejdokonalejšími. I jednotu zjevil jsi nám, řka
ústy Mojžíšo i: „Slyš, Israeli, Hospodin náš, Hospodin jeden

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 1

K. E.
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jest“ (V. Mojž. 6, 4.), a prorokem Isaiášem: „Já jsem Hospodin, a
mení Boha kromě mne.“ (Kap. 45, 18 a 21.)

A proto v nejhlubší pokoře vyznávám a vždy vyznávati budu
první základní pravdu katolické víry: „„Věřímv Boha jednoho“.
Amen

K. E. Rozjímání o vlastnostech Božích.
Abych Tě, o Bože, lépe poznal, budu rozjímati o vlastnostech

Tvých, jež na osvícení rozumu našeho sám jsi nám zjevil, ač na
mě 1 svým rozumem přijíti můžeme.

1. Jsi pouhý duch, bytost, která má nejdokonalejšírozum
a nejdokonalejší svobodnou vůli, ale těla nemá. Svatý Jan (4, 27)
učí: „Bůh jest duch“. Jelikož my ve své chabé obrazotvornosti
nedovedeme si ducha představit, přijal jsi ve styku s námi různé
tvářnosti na sebe, na příklad tvářnost hlasu, keře hořícího, člověka.
Avšak Ty jsi duchem, a mluví-li samo Písmo svaté o oku, uších, rukou
Božích, činí tak jen podobenstvím, aby nám srozumitelnými učinilo
některé Tvé dokonalosti; oko na příklad znamená vševědouenost,
ruka spravedlnost. — Duchem býti jest předností, protože duch
nemůže podléhati mdlobám tělesným, na příklad nemocem, smrti,
nežádá potravy, tepla a nezná mnohých jiných potřeb.

2 Ty jsi věčný: vždy jsi byl, jsi a budeš vždy ; nemáš
počátku, jsa sám. od sebe od věčnosti, a nemáš konce. „„Prvé než
učiněny byly hory a než jest způsobena země a okršlek zemský,
od věků až na věky jsi Ty Bůh“. (Žalm 89, 2.).

Zpozdilé by bylo, kdybych více sloužil a líbiti se Vynasnažoval
bytostem pomíjejícím než Bohu věčnému. Odstup to ode mne!
Volám se svatým Pavlem: „Králi věků nesmrtelnému, neviditel
nému, samému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen.“ (I. Tim.
1, 17). —

3. Tys, o Bože, nez měnitelný, jsa od věčnostido věč
mosti sám v sobě vždy týž. ,„U Tebe není proměnění, ani z pro
měnění zastínění“ (Jak. 1, 17). Co u Tebe 'bylo nebo je dnes dobrým,
zůstává dobrým navždy a neměníš nikdy náhledů svých jako činí
Hdé, haníce dnes, co včera„chválili.

Nebudu spoléhati na lidi nestálé, nýbrž na Boha. ,Blahosla
vený ten, jehož naděje jest v Hospodinu“ (Žalm. 145, 5).

4. Tys, o Bože,všudy přítomný, jsi všudy,na nebi i na
zemi, a na všech místech současně. ,„„Kamžpůjdu od Ducha Tvého
a kam před tváří Tvou uteku ? Jestliže bych vstoupil na nebe, tam
jsi Ty: pak-li bych sstoupil do pekla, přítomen jsi“ (Žalm 138, 7.8.).

Nebudu se tedy nikde báti, jsa všudy pod Tvou ochranou
„„Bychť pak chodil uprostřed stínu smrti, nebudu se báti zlého
neb Ty se mnou jsi“ (Žalm 22, 4.). Vystříhám se však také všeho
zlého pro přítomnost Tvou: „Kterak tedy mohu tozlé učiniti a
hřešiti proti Bohu svému *“ (I. Mojž. 39, 9.).“

5. Tys, o Bože, vševědoucí, víš všecko, minulé, přítomné
1 budoucí, víš 1!naše nejtajnější myšlenky. „„Neníťžádného nevidi
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telného stvoření před očima jeho: ale všecky věci jsou náhé a od
kryté očím toho, o kterémž jest řeč naše“ (Žid. 4, 13.). ©

Nebudu hřešiti a jen dobré konati budu před Bohem, jenž vše
ví; v utrpení pak a bolu bude mi útěchou, že ten, jenž na nebesích
jest, o mně ví a na mne pamatuje.

6. Tys, o Bože, nejvýš moudrý, pořádaje všecko tak,
že vždycky dosahuješ svých nejsvětějších úmyslů. O

Moudrost Tvou spatřuji v zařízení světa. Vše na světě je dle
jistých zákonů upraveno co nejkrásněji a nejúčelněji. Jak umělé a
účelné je stéblo, květina, strom! Jak účelné je každé zvíře, od červa
až po slona, od pestrého motýla po orla ve vzduchu! Jak podivu
hodnéje tělo lidské! A stopuji-li, jak na světě vše děje se na pravém
místě a v pravý čas, musím zvolati s Davidem: „Jak velicí jsou
skutkové Tvoji, Hospodine! Všecky věci s moudrostí jsi učinil!“
(Žalm 103, 24.).

Moudrost Tvou vidím dále v řízení lidských osudů (na př.
"egyptského Josefa, Mojžíše, Amana). Musím se svatým Pavlem do
znati: „O hlubokosti bohatství moudrosti i vědomosti Boží ! Jak
jsou nevyzpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! Nebo
"kdo poznal smysl Páně ? Aneb kdo byl jeho rádcem ?“ (K Řím.
11, 33. 34.). |

7. Tys, o Bože,všemohoucí; stvořils nebe i zemii všecko,
což jest; můžeš všecko, cožkoli chceš.

„Všecko, cožkoli chce, Hospodin činí na nebi, na zemi, v moři
i ve všech propastech““ (Žalm 134, 6.). „„Nebude nemožné u Boha
žádné slovo“ (Luk. 1, 37.). 0

Ty pak, o Bože, činíš vše z ničeho, bez nástroje, pouhou svou
vůlí. Zlého však nečiníš, protože honechceš.

Jelikož jsi, Bože, nejvýš moudrý a všemohoucí, budu vždy
spokojen s Tvými úmysly a důvěřovati Tobě i v největších tísních
dle rady žalmistovy : „Vyjev Hospodinu cestu svou, a naději měj
v něm: a on (všecko dobře) učiní“. (36, 5.). :

8. Tys, o Bože,nej výš svatý, chceša miluješ jenom dobré
a zlého nenávidíš. „Já jsem Hospodin, Bůh váš; svatí buďte, nebo
já svatý jsem““. (ITI. Mojž. 11, 44.).

Vynasnažím se, abych činil jen dobré, co s vůlí Tvou a s Tvými
dokonalostmi se srovnává, a varoval se zlého, co se vůli Tvé příčí.

9. Tys, o Bože,nejvýš spravedlivý ; dobréodměňuješ
a zlé tresceš, jak kdo zasluhuje, ne-li zde na zemi, tedy jistě na
onom světě. „Bůh odplatí jednomukaždému podlé skutků jeho;
neboť u Boha není přijímání osob“; dí sv. Pavel (k Řím. 2, 6. 11.).

Ty, o Bože, jediný můžeš býti a jsi spravedlivý, neboť jsa vše
vědoucí, znáš velikost zásluh a vin ; jsa všemohoucí,můžeš
náležitě odměňovati a trestati; jsa svatý, chceš každému udě
Jiti, co mu patří. Úplná odplata dána bude ovšem teprv na
onom světě; než, spravedlnost Tvá, o Bože, přece již zde se jevi,
neboť dobré odměňuješ pokojným a utěšeným svědomím, zlé tresceš
strachem, úžkostí a výčitkami svědomí, onoho vnitřníhohlasu, který
nás k dobrému nabádá a zlého varuje a kterým Ty sám k nám
mluvíš. — :
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Vždy budu poslušen hlasu svědomí svého jako hlasu Tvého,
o Bože, a vystříhám .se zlého, abych nepropadl trestům, neboť :
„Hrozné jest upadnouti v ruce Boha živého“ (Žid. 11, 31.), a ne
ochabnu v konání dobrého dle slov sv. Pavla: „„Dobré činíce, ne
ustávejme; nebo časem svým žíti budeme neustávajíce“ (Gal. 6, 9.).

10. Tys, o Bože,nejvýš dobrotivý, jsi pln láskyke
svým tvorům; všecko dobré máme od Tebe buď bezprostředně, nebo
prostřednictvím jiných. Sv. Jakub (1. 17.) dí: „Všeliké dání vý
borné a každý dar dokonalý s hůry jest, sstupující od Otce světel“.
A sv. Pavel praví (I. Kor. 4, 7.): ,„„Aco máš, čeho bys nebyl (od
jinud) vzal? Pakli jsi vzal, proč se chlubíš, jakobys byl nevzal *“

11. Tys, o Bože, nejvýš milosrdný, rád hříchyod
"pouštíš a zlé od nás odvracíš. Čtemeť u Ezechiele proroka (33,11.):
„Živě jsem já, praví Pán Bůh: nechci smrti bezbožného, ale aby
se obrátil bezbožný od cesty své, a živ byl“.

Jak mnoho dobrého jsi nám, o Pane, již prokázal! Budu za to
vděčný a přičiním se, abych i já byl dobrotivý Kkjiným a milo
sřdný dle napomenutí (Luk. 6,35.): „Buďte milosrdní, jakož i Otec
váš milosrdný jest“.

12.Tys,o Bože,nejvýš pravdomluvný a věrný;
vše, co mluvíš, je pravda, a co přislibuješ nebo čím hrozíš, splníš.
„Není Bůh jako člověk, aby klamal: ani jako syn člověka, aby se
měnil. Řekl tedy a neučiní? Mluvil a nenaplní ?“ (TV. Mojž.23, 19.).
„Pravé jest slovoHospodinovoa všickni skutkové jeho jsou věrni.“
(Žalm 32, 4.).

Ty, o Bože, jsi pravda a zdroj pravdy. Proto chci vždy pevně
věřiti slovům Tvým, důvěřovati slibům Tvým a báti se Tvých
hrozeb. Sám pak též chci býti pravdomluvný a věrnýv řečech
i slibech. .

13. Tys, o Bože,nejvýš shovívavý, netrestávášhneď
po hříchu, nýbrž poskytuješ času k pokání. „„Smilovávášse nade
všemi, nebo všecko můžeš, a přehlídáš hříchy lidské pro pokání“
(t. j. abychom činili pokání). (Sir. 11, 24.). Tak jsi čekal na pokání
člověčenstva za časů Noe, na pokání ninivetských a obrácení se
Jerusalema.

Čím je v světě člověk ? Bublina jen pouhá!
A přec Nejvyššímu vladaři se rouhá.
Bůh jej slyší, bleskům velí, ať ho minou.
Drží pod roúhačem lásku nad roklinou ;
slov mu nepřetrhne, dechu nezastaví — —
Bože, lásko věčná, jak jsi shovívavý !!)

Nebudu však s pokáním otáleti. „„Nebo.milosrdenství i hněv
(někdy) rychle přicházejí od něho a na hříšníky hledí hněv jeho““
(Sir. 5, 7.).

sk **

Raduji se z toho, že jsi, o Bože, nejvýš dokonalý, a miluji Tě
nade všecko. Ty jediný můžeš srdce mé oblažiti. „„Comé jest na
nebi (krom Tebe) ? A bez Tebe co jsem chtěl na zemi ? Bůh srdce

1) J. Ev. Nečas. 1906.
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a)

mého a díl můj jest Bůh na věky“ (Žalm 72, 25. 26). Zvláště však
připomínám si a vyznávám druhou základní pravdu katolické víry,
že jsi, o Bože, spravedlivý soudce, který dobré odměňuješ a zlé
tresceš

1. O vlastnostech Božích.

Dříve: Ó nejsvětější Trojice božská,
Slova Jakuba Pavelky. — Nápěv u Šteyra.
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sla - ví říš, Tě

2. Věkověčný, nehynoucíBože!© Bezpočátku,nestvořen-Tytrváščasukaždého,| tisíc
let Ti jako den - a konce nemáš
žádného.

3. Bez proměny, doko
nalý Bože! - Kdy vše vzniká,
zaniká, | vše podrobeno promě
nám, Tvá moc stejně veliká 
a beze změny Ty jsi sám.

4. Všudypřítomný, ÓóPane,Bože!© Nenímístavprostoře,© byTebetamonebylo.Všudechvísevpokoře— mé
srdce, by Tě slavilo.

5. Svrchovaný,vševědou
cí Bože! - Co se dálo kdy, vše
znáš, - co děje se v tu hodinu, 
v budoucí čas prohlédáš l
v duše taj a hlubinu.6.| Svrchovaný,nejvýš
moudrý Bože! - Svaty jsou
Tvé záměry, jichž vezdy mou
dře dosáhneš; - v Tebe pln jsem
důvěry, - neb jenom blaho moje
chceš.

7. Svrchovaný.všemohou
cí Bože! - Slovem pouhým stvo

svatý Bože! 

ctí-me v ú-cty plá - po- le.

řils svět, - jen chceš, a učiněno
jest. - Andělů zpěv, lidský ret, 
tvor všeliký Tvou hlásej čest !8.© Svrchovaný,nejvýš

Miluješ jen
dobro, ctnost, jsa jejich zdroj
i jasný vzor; - nenávidíš nepravost,| ježspásenašínaúkor.

9. Svrchovaněspraved
livý Bože! Zlatá váha je
Tvůj soud, jíž vážíš každýlidskýčin,© chtěmzdydobru
poskytnout, trest vyměřuješ
našich vin.

10.SvrchovanědobrotivýBože!© SrdceTvojepřesvaté
jest plno lásky k tvorům všem;

v ruce Tvojí bohaté slast,
blaho všichni naleznem.

11.Svrchovaněmilosrdný
Bože! - Ujímáš se ubohých, - ač
proti Tobě hřešíme, - odpouštíš
nám každý hřích, - když upřímně
ho želíme. |12© SvrchovaněpravdomluvnýBože!| SlovoTvé
jest-pravdy zdroj, - Tvé sliby
vždyjsou splněny! - Tužby
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naše,Otče,skoj:© Óspasnás,Těpoznávat,Těvroucněctít,
Pane vznešený! - dej nám v nebes radosti - tvář

13 Svrchovaně.dokonalý Tvoji v slasti věčnézřít!Bože!| Učnássvětlemmilosti
2. O dobrotivosti Boží.

Slova z „„Poutní kmhy“, str. 720. — Hudba Svatoj. kanc. č. 730.£) — Jiný nápěv
dle písně : Tvůrce mocný nebes, země, č. 9.

1. Tvůrce, světa Ře-di - te - li, zdro-ji da-rů vše - li-kých,
před okem tvým obor ce - lý le - ží svě-tů ve - li-kých;

S
vševíš,cose© vša-dydě-je,jasnýmdnem|je| To-běnoc,beTte ==rov víš,cona-šímsrd-cemchvě-je,anámspěješ| napo-moc.

2 Ty jsi pánem všeho toho, pro nás zrno klíčí - podle Tvého
cokoli zde zovu svým, - ať to rozkazu, dobrotu Tvou svět
málo, ať to mnoho, - Ty's to námlíčí - v přemilostném obrazu.
dal, já vděčně dím; - od Tebe to 4 Vroucí prosbě, která plyne
kvítí skvělé, - jež jsi nasel po- - z duše Tobě oddané, - povždy,
dle cest, - i má duše, žití celé velký Hospodine, - slyšení se do
pouhý dar Tvé ruky jest. stane; - nepřihlížíš v smilování 3ZásobaTvámírynemá,kvelikostilidskýchvin,© blazeštědrotyjevToběsklad,roz-© mi:Ty'sbezpřestání-Otecmůj,
umný tvor i tvář němá - z darů a já Tvůj syn
Tvých svůj kojí hlad; v zemi

Dle katechismu.?)

B. O nejsvětější Trojici.
Věřím a vyznávám následovně:

Jeden toliko jest Bůh, avšak v Bohu jsou tři osoby. Ty tři
božské osoby se jmenují první Otec, druhá Syn, třetí Duch svatý.
Každá božská osoba je pravý Bůh: Otec je pravý Bůh, Syn je pravý
Bůh, Duch svatý je pravý Bůh; přece však jest jeden toliko Bůh.

1) Dovolení k použití Svatojanského kancionálu dáno bylo následujícím
rozhodnutím : „,„Kctěnému dopisu z 9. t. m. sděluji, že kníže-arcibiskupská kon
sistořzdejší ničeho nenamítá, byste z kancionálu, Dědictvím svatojanským vy
daného, dle své libosti volně čerpati mohl. — Ředitelství Dědictví svatojanského
v Praze, dne 14. září 1905. Dr. Jan Sedlák.“*

2) Katechismů použito pro kancionál brněnský s povolením episkopátu ra
kouského dle listu P. T. kardinála Gruschi ze dne 4. ledna 1908 a ústředního
ředitelství c. k. školního knihoskladu ze dne 18. února 1908, č. 77.
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Tři božské osoby jsou jeden toliko Bůh, protože mají všecky
jednu a touž nedílnou bytnost a přirozenost a tudíž i tytéž božské
vlastnosti. í

Tři božské osoby se takto od sebe rozeznávají: Otec jest od
věčnosti sám od sebe; Syn jest od věčnosti od Otce zplozen; Duch
svatý od věčnosti od Otce i Syna zároveň pochází.

Jednotlivým božským osobám připisují se zvláště tyto skutky:
Otci stvoření, Synu vykoupení, Duchu svatému posvěcení.

Tři božské osoby dohromady se jmenují nejsvětější Trojice.
bh.

Poznámka. Nauka o nejsvětější Trojici je třetí základní pravdou naší svaté
víry, a je pravdou pouze zjevenou ; rozum náš nikdy by na ni nepřišel, ba je pro
rozum nepochopitelná, ač se mu nepříčí. Sv. Bernard praví: „Nejsvětější Trojici
chtíti vystihnouti, je opovážlivostí, věřiti v ni, je zbožností, vyznávati ji, je ži
votem a blažeností“.

*
*

Fředsevzetí. Věřím [v nejsv. Trojici, protože jsi Ty, ó Bože,
věčná pravdo, pravdu tu zjevil, a budu ji vždy ochotně vyznávati
znamením 'sv. kříže, říkaje: Vejménu Otce i Syna i Ducha svatého,
a často velebě ji chvalozpěvem: Sláva Otci.i Synu i Duchu sva
tému, jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.
Amen. Také všechny neděle v roce slaviti budu dle úmyslu církve
jako svátky nejsv. Trojice.

Vyznání víry sv. Athanáše (1 378).
(Obsahující nauku o nejsvětější Trojici). Přeložil K. E.

Kdokoliv chce býti spasen, především jest mu potřeba, aby se
držel katolické víry. |

Kterouž nebude-li každý celou a neporušenou zachovávati, ne
pochybně na věký zahyne.

Víra pak katolická jest tato: abychom jednoho Boha v Trojici
a Trojici v jednotě ctili.

Ani nemísíce v jedno osoby, ani podstaty nedělíce.
Jiná totiž jest osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého. —
Avšak Otce i Syna i Ducha svatého jedno jest božství, stejná

sláva, souvěčná velebnost.
Jaký Otec, taký Syn, taký Duch svatý.
Nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený Duch svatý.
Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch svatý.
Věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch svatý.
A přece ne tři věční, nýbrž jeden věčný.
Jako ne tři nestvoření, ani tři nekoneční, nýbrž jeden nestvo

řený a jeden nekonečný.
Podobně všemohoucí Otec, všemohoucí Syn, všemohoucí Duch

svatý.
A přece ne tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.
Tak Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý.
A přece ne tři Bohové, nýbrž jeden jest Bůh.
Tak Pán Otec, Pán Syn, Pán Duch svatý.
A přece ne tři Pánové, nýbrž jeden jest Pán.
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Neboť jako křesťanskou pravdou jsme nuceni vyznávati, že
jednotlivě každá osoba jest Bohem a Pánem, tak katolická víra
nám brání, abychom řekli, že jsou tři Bohové nebo Pánové.

Otec od nikoho není učiněn, ani stvořen, ani zplozen.
Syn od Otce samotného jest — ne učiněn, ani stvořen, nýbrž

zplozen.
Duch svatý od Otce a Syna není učiněn, ani stvořen, ani zplozen,

nýbrž vychází.
Jeden tedy Otec, ne tři Otcové; jeden Syn, ne tři Synové;

jeden Duch svatý, ne tři Duchové svatí.
A.v této Trojici nic není dřívějšího nebo pozdějšího, nic většího

nebo menšího, nýbrž všechny tři osoby jsou si souvěčné a soustejné.
Takže skrze všechno, jak už svrchu jest řečeno, i jednota v Tro

jici i Trojice v jednotě ctěna býti má.
Kdo tedy chce býti spasen, ať tak věří o Trojici.
Avšak potřebno jest ku věčné spáse, aby také věřil ve vtělení

Pána našeho Ježíše Krista. |
Jest tedy víra pravá, abychom věřili a vyznávali, že Pán

náš Ježíš Kristus je Boží Syn, Bůh a člověk.
Bohemzplozen jest z podstaty Otce před věky a člověkem

narodil se z podstaty Marie v čase.
Dokonalý Bůh, dokonalý člověk; z duše rozumné a z těla lid

ského pozůstávající.
Stejný s Oteem podle božství, menší než Otec podle člověčenství.
Jenž ač jest Bohem a člověkem, přece ne dva, nýbrž jeden

jest Kristus.
Jeden pak ne přeměnou božství v tělo, nýbrž přijetím člově

čenství k Bohu.
Jeden docela ne smíšením přirozenosti, nýbrž jednotou osoby.
Neboť jako duše rozumná a tělo jeden jest člověk: tak Bůh

a člověk jeden jest Kristus.
Jenž trpěl pro spásu naši, sstoúpil do pekel, třetího dne vstal

z mrtvých.
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živých i mrtvých.
K jehož příkladu všichni lidé opět vstáti mají s těly svými,

a vydají ze skutků vlastních počet.
A kteří dobré činili, půjdou. do Života věčného ; kteří však

zlé, do ohně věčného.
Tať jest víra katolická, v kterouž nebude-li každý věrně a pevně

věřiti, nebude moci býti spasen.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen

Vyznání víry o Bohu trojjediném a jeho vlastnostech
Z rozjímání sv. Augustina, kap. 12. (+ 430). Př. K. E.

O nejvyšší Trojice, podstatou jedna a nerozdílná Velebnosti,
Bože náš, Bože všemohoucí! Oslavuji Tě já poslední sluhů Tvých
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a nepatrný úd církve Tvé oslavuji Tě, ctím Tě náležitou obětí
chvály dle své vědomosti a možnosti, kterou jsi mně tak maličkému
uděliti ráčil. A jelikož nemám zevnějších darů, jež bych mohl oběto
vati, — ten, jenž ve mně jest, dar chvály z milosti Tvé obdržený,
hle milerád a radostně obětuji Tobě z víry neošemetné a svědomí
čistého. (I. Tim. 1, 5).

Věřím tedy v "Tebe z celého srdce, králi nebe i země, Pane, a
ústy vyznávám, že jsi Otec i Syn i Duch svatý v osobách trojí
A v podstatě jeden, pravý Bůh všemohoucí, jedné přirozenosti jedno
duché, beztělé, neviditelné a neomezené a že není nad Tebe nic
vyššího, nižšího nebo většího, nýbrž že jsi každým směrem bez
vady dokonalý, bez mnohosti velký, bez jakosti dobrý; bez času
věčný, beze smrti živý, bez slabosti silný, beze lži pravdivý, bez
rozlohy všudypřítomný, bez místa všudy celý, bez roztažitosti vše
naplňující, bez překážky všudy se naskytulící, bez pohybu vše pře
stupující, beze stavu ve všem zůstávající, bez nutnosti vše tvořící,
bez námahy vše řídící, bez vlastního počátku všemu počátek dáva
jící, beze změny vlastní vše proměnlivé tvořící ; ve velikosti ne
konečný, v síle všemohoucí, v dobrotě nejvyšší, v moudrosti ne
vystižitelný, v úmyslech hrozný,. v soudech spravedlivý, v myšlen
kách nejtajnější, ve slovech pravdomluvný, ve skutcích svatý,
v milosrdenství bohatý, vůči chybujícím nejtrpělivější, ke kajíc
níkůmnejmilostivější, vždycky stejně věčný a ustavičný, nesmrtelný
a nezměnitelný, jehož ani vzdálenosti nerozprostraňují, ani úzkosti
míst nestěsňují, aniž schránky jaké omezují, jehož vůle se nemění,
kterého styky neporušují, ani smutné věci neznepokojují, ani veselé
nechlácholí. Jemuž ani původ nedá počátek; ani časy vzrůstu, ani
nehoda, konec, nýbrž jenž před věky a ve věcích a po věky věčně
Žiješ a jemuž je neustálá chvála, a věčnásláva, nejvyšší moc a zvláštní
čest, stálé kralování, bez koncePanování, po nekonečnéa neubývající
a nesmrtelné věky věkův. Amen

3. A) Chvalozpěv: Tě Boha chválíme. |
Slova sv. Ambrože 7 397 a sv. Augustina 7 430. — Nápěv dle církevního upravil K. E.

6==—©1.TěBo© hachvá-lí| me,*TěPánanaše-hovy-zná-váme.
=

2. Tebe Ot - ce věč-né - ho, *vele bí ve-škerá ze - mě.3.Toběvšichnian-dělé,*"Toběnebesai| všeckymocnosti,
4. Tobě Cherubíniio Še-ra-fí| ni*nepřestá

vajícím hla-sem pro-zpě-vu - jí.5.Svatý,| sva-tý,sva-tý* jestPánBůhSabaoth.
6. Plná jsou

nebe sa a ze - mě *slávy Tvé ve-leb - no - sti.
7. Tebe slavný

kůr a - po - štol - ský, *Tebechvaliteb-ný po-četpro-ro-ků,8.Tebejasnému-čed-ní| ků*vojskovy-chva-lu| je.9.Tebepo| ce-lémsvě-tě*sva tácír-kevvy-zná-vá.
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10.Ja - 
11. "Tvého cti

nejhodnější-ho pra - vé - ho *a je

ko-žto Ot - ce * nesmír né ve-leb-no - sti.

di - né-ho 8y - na.12.I sva-té— ho*DuchaU-tě-ši-te-le.
13.Kriste, krá-li slá - vy,*Ty jsi věč -ný Syn Ot - ce.
14. Ty jsi k vy- |svoboze© nína-še-mu*člověčen| stvínase-bevzal.15.Ane-© hro-ziljsise*živo- ta| pa-nen-ské-ho.
16. Tys přemohl o-sten smr - ti *a věřícím ne - be-sa o-te- vřel.17.Tysedíšnapra-vi-ciBo-ží*vslá vě© Ot-cesvé-ho.18.My vě| ří-me,*ženássou-ditpřij-deš.
19. Žádáme Tě tedy,

pomoz svým slu-žeb-ní-kům,* které jsi dra-hou kr-ví vy-kou-pil.
20. Popřejž,

abychom vslávě věč - né*k Tvým

21. Spasiž, o
22. A
23. Po

25. Račiž nás,
Pane,

[nebo přes noc tu - to]*
26. Smiluj se nad-ná-mi, Pa - ne, *smi
27. Staň se, Pane, nad

svatým
Pa-ne, lid svůj,*a požehnej dě - dic-tví své - mu.
pa-nuj nad ním*a vy-vy - šuj

vše - cky dni*dobro 
24.AchválímevždyckyjménoTvé*i až

přes den ten - to*od hří - chů

při - čte-ni by - li.

je až na vě-ky.
ře.- čí-me To - bě.

na - vě-ky vě - kův.

o-stří - ha ti.

luj -se nad ná- mi!

námi milo - sr-den-ství Tvé, *jakož jsme dou - fa -li v Te - be.
28. V Tebe jsem, Pa-ne, dou -fal,* nebuduť za - han-ben na vě - ky.

Poznámka. Zpívá-li se Te Deum na poděkování, připojí sel):
V. Dobrořečme Otci i Synu i

Duchu svatému. (V čas veliko
noční: Alleluja!)

R. Chvalme a nade všecko
vyvyšujme ho na věky. (Alle
luja!)

Modleme se
Ó Bože, jehož milosrdenství

není počtu a dobroty nesmírný
jest poklad: nejmilostivější ve
lebnosti Tvé za prokázaná dobro
diní díky vzdáváme, Tvé smilo
vání vždy vroucně vzývajíce;
abys, jenž prosícím, čeho žádají,
uděluješ, nás neopouštěl a odměn
budoucích schopnými učinil. —
Skrzé Krista Pána našeho

R. Amen.

V. Benedicámus Patrem et
Fílium cum sancto Spíritu. (Al
leluja!)

R. Laudémus et superexalté
mus eum in sáecula. (Alleluja!)

Oremus
Deus, cujus misericórdiae non

est nůmerus, et bonitátis infi
nitus est thesáurus: plíssimae
majestáti tuae pro collátis donis.
grátias ágimus, tuam semper cle
méntiám exorántes; ut, gul pe
téntibus postuláta concédis, eós
dem non déserens, ad práemia
futúra dispónas, Per Christum
Dómiňum nostrum.

R. Amen.

1) Čárky na samchláskách latinských značí přízvuk. Slova dvojslabičná.
mají přízvuk na slabice první.
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(Modhtbou touto zakončuje se chvalozpěv Te'Deum, následuje-li mše svatá;
zpívá-li se chvalozpěv po mši svaté a končí-li tím celá pobožnost,

V. Boží pomoc zůstaň vždycky
s námi.

R. Amen. R. Amen.

3. B) Tě Boha chválíme.!)

V. Divínum auxílium máneat
semper nobíscum.

JI
G2 „I —IL
|- m

===
1. Tě Bo-ha chvá K- me, * Tě Pána našeho

O
TO

vy-zná -vá-me.

P

ulE4=EF <. m=
C E.E =

rá2. Te-be Otce věč-né-ho * velebí ve-ške- ze- mě.
5 1 Aa.

LTE é5-HHger o-—Eeene == m!
„ To- bě všichni An-dě-lé, * Tobě nebesa i všecky moc-no-sti,
. To-bě Cherubíni a Sera-fí -ni * něpřestávajícím hlasem pro-zpě-tu-jí.
. Sva-tý, svatý, sva- tý * jest Pán Bůh Sa - ba-oth.
„ Pl- ná jsou nebesa a ze-mě *
. Te- be slavný kůr apo-šťol-ský,
. Te- be jasné mučed-ní - ků
„ Te- be po celém svě - tě
. Ja -kož-to Ot -ce
. Tvé-ho cti nejhod - něj -ší - ho

37
8
4
5
6 slávy Tvé
"7 *

8 *
9 *

10 *
11 *
12. I sva-té-ho *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19

Tebe chvalitebný
vojsko
svatá,
nesmírné
pravého a jedi
Ducha
Ty jsi
člověčenství
života
a věřícím
v slávě
že nás

. Kri-ste, Králi slá - vy,
. Ty jsi k vysvobozenína -še - mu
„ A nehrozil
„ Tys přemohl osten

. Ty sedíš na pravici Bo-ží„„My vě - - ří - me,
Žádáme Tě tedy, pomoz

svým služeb - - ní-kům, * které jsi drahou
20. Popřej, abychom vslávě věč-né *k Tvým Svatým

jsi se
smr-ti

ve-leb-no - šti.
po-čet pro-ro-ků,

vy-chva-lu -je.
církev vy-zná - TÁ.

ve-leb - no-sti.
né-ho Sy - - na.
U -tě - ši - te - le.

věč-ný Syn Oř-ce,
na se -be vzal.
pa-nen-ské - ho.
ne- be -sa. otev-řel.
své-ho Ot ce.

sou-dit při jdeš.

kr-ví vy - kou-pil.
při-čte-ni by - li.

£av
L

„K -A
7 4— = 

——i = .G7 |=JÍ

21. Spa-siž, Pane, lid svůj, * a požchnej

mď»
r

TTS Tra!

=
dě-dic-tví své-mu.

pT9

a '

2 ELP LLÉĚLE:
j : di CIE—e

22.. A

==
pa - nuj naď ním * a vyvyšuj je až na vě-ky.

A. ; +
„U >=)= = = JFE== EfFr=HÍ | |
e/ £
23. Po vše cky dm * dobroře čí-me To- bě.

*) Nápěv dle V. tonu, při čemž upozorniti dlužno na malou terci
při závěru, t. j. d h. Rovněž dbáti jest přízvuku českého, jenž naznačen jest
ležatým písmem. Kde se nápěv při jednoslabičných slovech na konci první po
loviceveršemění,je všude notamizvlášťudáno.

přidá se ještě) :
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n 1 —
m —— : 5 K o „ -F = aK=-> T C

24. A chválíme vždycky jméno Tvé * i až na vě-ky vě-kův.
-A —
26 [mm| m 6-=1
9m -IE E 2

25. Račiž nás, Pane, přes den tento * od hříchů o stří. Aa- ti.
(noc tuto)

26. Smi-luj se nad námi, Pane, * smiluj se nad ná-mi.
LT S-IN 2.6 To E =

27. Staň se nad námi, Pane! ©
milosrdenství Tvé,

28. V Tebe jsem, Pane,
* jakož jsme

doufal, * nebuduť
dou-fa-li v Te-be.
zahanben na věky..

4. Tebe Bože chválíme.
Slova dle textu znárodnělého upravil J. P. Nápěv ze zpěvníku Marie Teresie 1774.

-=|
ml

65 Í: 11 Ť 37

ou
1. Te - be, Bo že, chvá

skut-kům Tvým se di
-hh
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2. Tobě pějí andělé, - Cherubíni, Serafíni,| duchůsborypřeskvělé,-nebes,
země měštěníni. - Právem odevšech jsizván:| „„Svatý,svatý,svatýPán!“

3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, - který
řídí lidstva rody, - pomáhá z běd všechapsot.| Nebe,země,vzduchivody
plny jsou cti, chvály Tvé, - svědky moci
velebné.

4. Apoštolů slavný sněm, - úcty hodní
prorokové, - V zanícení posvátném - pějí
Tobě písně nové, - mučňů voje bělostné
- k nim se druží radostné.

5. Širý země okrsek - prozpěvuje díkaslávu,| slabéděti,statnýrek| před
Tebou svou sklání hlavu, - v církve Tvojíjednotě© Tvésekořídobrotě.

6. Tebe, Otče na nebi, - velebnosti neskonalé,© SynaTvéhovelebí,© Pána
světů, tvorů krále, - ctí i Ducha svatého,

Těšitele milého.
7. Kriste, Ty jsa slávy Král, - Otce

jediný Syn věčný, tělos lidské na sevzal,© bysdluhsplatilnekonečný,
v lůnos Panny sestoupil, hříchů
nás vykoupil. h

8. Osten smrti ulomiv, - získals nebe
pro věřící, - a vstav z mrtvých, v nebi'sživ,© seděOtcipopravici,odkudvsoudnýpřijdešden,© sboryduchů
provázen.

9. Milostiv buď sluhám svým,- jež jsi
obmyl krví svojí, - blahým světlem nebeským| osvěcujnásvnašemboji,
nechať s Tvými svatými - v nebi pějem
blahými!

10. Hospodine, spas svůj lid, dě
dictví vždy žehnej svému, - zákonvjej
svými řiď, - milostí se skláněj k němu,
chraň ho vždy a zastávej, k trůnu
svému vzlétat dej !11.Našísnažnoutouhoujest| Tebe
a Tvé jméno vzývat, - Toběstále vzdávat
čest, - slávu Tvoji vroucně zpívat; - jen
rač hříchu chránit nás - dnes i po ve
škeren čas!42.Račse,Pane,smilovat,© jakož
prosíme vždy Tebe, - bychom věčně
vyznávat - mohli, dosáhnouce nebe :
„„Kdožv Tědoufal samého,- neopustils
žádnéh o!
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5. Bože, chválíme Tebe.
Nápěv č. 4. Text znárodnělý.

1. Bože, chválíme Tebe, - Pane, moc
Tvou velebíme, - kterouž znázem i nebe,

skutkům Tvojim se divíme : - když se
vše v světě mění, - Ty sám jsi bez pro
měny.

2. Vše, co jen chválit může, - Cheru
bíni, Serafíni, - chválí Tě, velký Bože! 
nebes, země měštěníni : - ode všech jsi
nazýván - „„svatý, svatý, svatý Pán“

3. Svatý Pán Bůh Sabaoth : - svatý,
jenž řídí národy, jenž pomáhá z bídapsot.© Nebe,zem,povětří,vodyplnéjsoucti,chvályTvé,| nebvše
dílo Tvoje je.

4. Apoštolů slavný sněm - a proroků
řád veliký - odsílá v plesání svém 
k trůnu Tvému vroucné díky! - Kolikmučedlníků,© tolikchvalořečníků.

5. Po všem okrsku země - Tobě,, Otče,
velcí, malí, - již jsou Tvé svaté plémě,
vděčně prozpěvují chvály ; - vzdávají
čest i Synu - na trůnu sedícímu.

6. Též i Duchu svatému, - jenžto svatá
naučení - uděluje každému, - a v smutku
jest utěšení, - lid křesťanskýse klaní,
všude chvála jeho zní.7.Ty,OtcevěčnýSynu,| vtělivsejsisstoupilsnebe;© chtěsmazatnaši

Modlitba jako svrchu na straně 10.

vinu - vydals na smrt kříže sebe! 
Milost hojnou námsdobyl, - od hříchů
osvobodil.

8. Tebou jest všem, již věří, - nebes
brána otevřena, - a kdo Tobě důvěří, 
zástupcem Tě u Otce má ! - Že přijdeš
svět souditi, - máme vždy mít v paměti.

9. Buď milostiv sluhám svým, - po
žehnej dědictví svému, - řiď nás světlem
nebeským - a povyš až k trůnu svému,
ať Tě,plni vděčnosti chválíme na věč
nosti.10.Přispějzatímkprcmoci© drahou
krví vykoupeným; - chraň a zastaň svou
mocí, přičti nás k svým vyvoleným; 
pak po časném kvílení přiveď nás vše
k spasení.

11. Zdeť bude naše zření - Tebe a
Tvé jméno vzývat; - čest a díkůčinění povšeckydniTobězpívat;| račodhříchůchránitnás© jakdnes,takpo
všecken čas.12.Pane,smiluj,smilujse!| Buď
s námi Tvé požehnání ; - oč Tě prosíme,
staň se - podle našeho doufání ! - KdožvTědoufalsamého,© neopustilsžád
ného.

ó. Tebe Boha chválíme.

Nová parafrase Te Deum od J. P. 1908. — Nápěv č. 4.

1 Tebe Boha chválíme, - Tebe
Pána vyznáváme, - Tebe Otceslavíme,© úctou,láskoukTobě
pláme, - nebesa Tě zářivá - i zem
širá uctívá.2.Toběpějíandělé,| Cheru
bíni, Serafini, - duchů sbory pře
skvělé - jasné nebes vesvatyni:
. Svatý, svatý, svatý Pán,

slávy Tvé pln světa lán.
3. Apoštolů slavný sněm,

proroků řád Tebe slaví, - Tebevroušebělostném© mučedníkůchválídavy,© Tebecírkevve
lebí, - jež nás vede ku nebi.

4. Otče moci nezměrné, - Syna
Tvého jediného - ctíme v lásce
důvěrné, - též i Ducha přesva
tého, - jenž jest věrných těšitel,
- věčné pravdy učitel.

5. Ty jsa věčné slávy král,
Kriste, věčný Otce Synu, - svo
bodu bys lidem dal, - nehrozilsesPannyklínu,© ulomiljsi
smrti hrot, - v nebi chystáš duši
hod.

6. Na Otcově pravici - sedíš
v nebes jasné výši, - přijdeš mocízářící© souditvšechněchsvěta
říší, - tehdy rač se smilovat, 
za něž ráčils krev svou dát.

7. Ke svým svatým přičti nás,
- dej nám v slávě přebývati, 
dědictví své, lid svůj spas, - rač
mu, Pane, požehnati, - spravuj
a řiď národ svůj, - na věky jej
vyvyšuj

8. Chválíme Tě den co den, 
stále ctíme Tvoje jméno; - hříchu,
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Pane,chraňnásjen,-aťjestmilosrdenstvíTvé,Pane,| kéž
čisto Tvoje věno, - nad námi se se od nás nevzdálí, - ale vždyustrniž,-vroucínašeprosbyslyš!© námjasněplane,-vToběťnaše9.JakjsmevTebedoufali,douťfání,© nebudemesklamáni.

Modlitba jako svrchu na straně 10.

Poznámka: Slavnost nejsvětější Trojice s dalšími pobožnostmi
a písněmi viz o I. neděli po sv. Duchu.

C. O Bohu Otci, Stvořiteli.

O stvoření, zachovávání a řízení světa.
Úvaha.

Ač jsi, o Bože, sám v sobě nekonečně, blažený a nikoho k
svému štěstí nepotřebuješ,přece jsi stvořil svět, a to k své
oslavě, abys své dokonalosti zjevil, a k dobru tvorů, abys je účast
nými učinil své přebohaté dobroty.

Písmo svaté počíná slovy: „„Na počátku stvořil Bůh nebe i
zemi““, to jest Bůh trojjediný z ničeho, pouhou svou vůli učinil
tvory neviditelné, duchy a viditelné, tělesné, a spojil oboje člověkem,
jenž pozůstává z duše i těla.

Ke tvorům viditelným stvořil jsi, Bože, napřed látku a pak.
jsi z ní během šesti dní (nebo i šesti delších dob) vyvedl jednotlivé
viditelné bytosti, tvoře moudře vždy napřed to, co je podmínkou
bytí a žití bytostí dalších — 1. světlo a tmu, 2. oblohu, vzduch,
3. vodu a pevnou zemi a co na ní roste, 4. pak uspořádal jsi čas,
dni, leta, sluncem, měsícem a hvězdami, 5. na to teprv učinil jsi
tvory živoucí: ryby a ptactvo, čtvernohá zvířata, a konečně člo
věka. Dne sedmého jsi odpočíval a den ten posvětil.

Písmo svaté o tom vypravuje (I. kn., Mojž. kap 1. a 2.):
„Na počátku stvořil Eůh nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná a tma

byla nad propastí a duch Boží vznášel se nad vodami.
I řekl Bůh: Buď světlo. A učiněno jest světlo. I viděl Bůh světlo, že

bylo dobré, a oddělil světlo od temností. A nazval světlo dnem a tmu nocí:
i stal se večer a jitro, den první.l)

Řekl také Bůh : Buď obloha uprostřed vod a odděl vody od vod. I učinil
Bůh oblohu a oddělil vody, kteréž byly pod oblohou, od těch, kteréž byly nad
oblohou. 'A stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem: astal se večer a jitro, den
druhý.

7 Řekl pak Bůh: Shromažděte se vody, kteréž pod nebem jsou, v místo jedno
a ukaž se sucho. I stalo se tak. A nazval Bůh sucho zemí a shromáždění vod na
zval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I řekl: Zploď země, bylinu zelenou
a činící síměa dřevo plodné nesoucí ovoce podlé pokolení svého, jehož by símě
v něm samém bylo na zemi. I stalo se tak. A vydala země bylinu zelenoua činící
símě podlé pokolení svého a dřevo nesoucí ovocea mající jedno každé símě podlé
tvářnosti své. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I stal se večer a jitro, den třetí.

Řekl pak Bůh: Buďte světla na obloze nebeské a ať dělí den a noc a jsou
na znamení časů, dnůilet, aby svítila na obloze nebeské a osvětlovala zemi.—

1) Tma byla před světlem a noc šla přede dnem; proto počítali Židé, jakož
1 potom církev katolická, dny svátků svých od jednoho večera do druhého.
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I stalo se tak. A učinil Bůh dvě světla veliká: světlo větší, aby panovalo nade
dnem, a světlo menší, aby panovalo nad nocí, i hvězdy. A postavil je na ob
'loze nebeské, aby svítila nad zemí a panovala uade dnem a nocí a dělila světlo
a tmu. A viděl Bůh, že to bylo dobré. I stal se večer a jitro, den čtvrtý.

Řekl také Bůh : Vydejte vody plaz duše živé a létavé nad zemípod oblohou
nebeskou. I stvořil Bůh velryby veliké a všelikou duši živou a hýbající se, kterou
vydaly vcdý v tvářnostech jejich, a všeliké létavé podlé pokolení jeho. A viděl
Bůh, že to bylo dobré. I požehnal jim řka: Rosťtež a množte se a naplňte vody
mořské a ptactvo ať se rozmnožuje na zemi. I stal se večer a jitro, den pátý.

Řekl také Bůh: Vydej země duši živou podlé pokolení jejího, hovada a země
plazy i zvířata zemská podlé tvářnosti jejich. I stalo se tak. A učinil Bůh zvířata
zemská podlé tvářnosti jejich, i hovada i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho.
A viděl Bůh, že to bylo dobré. I řekl: Učiňme člověka k obrazu a podobenství
svému : a ať panuje nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad zví
řaty i nade vší zemí i nad všelikým plazem, kterýž se hýbe na zemi. A stvořil
Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je.
I stalo se tak. A viděl Bůh vše, což byl učinil, a bylo velmi dobré. I stal se večer
a jitro, den šestý.

Tedy dokonána jsou nebesa a země i všecka okrasa jejich. A dokonal Bůh
dne sedmého dílo své, kteréž byl učinil, a odpočinul dne sedmého ode všeho díla,
kteréž byl dělal. I požehnal dni sedmému a posvětil ho.)

Bože můj! Ve své dobrotě nejen stvořil jsi svět; Ty jej také
zachováváš,to jest působíšsvou všemohoucností,že celý svět
a každý jednotlivý tvor tak dlouho trvá, dokud ty chceš, a také
svět spravuješ, to jest prozřetelnostísvou řídíša vedeš všecko
k'dobrému, takže nic se neděje bez Tvé vůle, nebo bez Tvého do
puštění. O zachování světa dí kniha Moudrosti 11, 26.: „„Kterak
by mohlo co zůstati, kdybys Ty byl nechtěl?““ A o řízení světa čteme
u sv. Matouše (10, 29. 30): „Zdaliž neprodávají dvou vrabců za
penízek ? A jeden z nich nepadne na zem bez Otce vašeho ? Vaši
pak (i) vlasové na hlavě všickni sečteni jsou“

I nehod a utrpení vedeš k dobrému, chtěje jimi hříšníky po
"trestati a napraviti, spravedlivé pak zkoušeti a jejich zásluhy pro
nebe rozmnožiti.

I hříchy dopouštíš, protože nechceš zbaviti člověka svobodné
vůle a protože i následky hříchův umíš obraceti v dobré.

Předsevzetí"“
Vždy budu pevně a dětinně důvěřovati ve Tvou prozřetelnost,

o Bože, která se mnou smýšlí ve všech případech dobře, a nikdy
-reptati nebudu proti řízení Tvému ; neboť ,milujícím Boha všecky
-věci napomáhají k dobrému“ (k Řím. 8, 28).

"Krátká služba (hodinky) ke cti Boha Otce, Stvořitele.
K jitřní.

Tě Boha chválíme, Tě Stvořitele nebe i země vyznáváme,
V. Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Bohu Otci jakož byla na počátku, i nyní i vždycky

-a na věky věkův. Amen. Alleluja. (Místo alleluja říká se od neděle
-devítníku až po velikonoce : Chvála Tobě, Pane, králi věčné slávy.).

t) Aby i člověk ten den od práce přestal a službou Boží jej posvěcoval.
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Překlady hymnů J. Pavelky 1906—7. — Hudba Jana Bádala 1900.
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Tys pů-vod vše- mu svě -tu dal.2.Jenžránospiatésvečerem| jsi 4.Aťnebestlučenavrata,-kdemzda

velel nazývati dnem : tma noci k nám se chystá bohatá, - kéž zlu se všemu vy
se valí již, - hlas proseb úpěnlivých slyš! hneme a bez poskvrn se stkvějeme.

5. To, přelaskavý Otče, dej, - to Sýnu3.Aťmyslíkletouzločinem© sese© Otcirovnýpřej,-iDuše,Rádcevý
životem neminem, - jež věčnost s očí tečný, jenž Král jsi světů pověčný.ztratila© avinamisestížila.Amen.

V. Dobrořečme Bohu Otci.
R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona Dobrořečenía jasnost a moudrost a díkůčinění,

čest a moc i síla Bohu Otci na věky věků. Amen.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se Dej nám, prosíme, všemohoucívěčný Bože,

abychom, kteříž věříme, že jsi Otec nezplozený, Bůh pravý, Stvo
řitel nebe i země, viditelných věcí všech i neviditelných: Tobě se
také v plnění přikázání Tvých vůlí i skutkem povždy líbili, jenž
Bůh jsi na věky věkův. Amen.

K primě.
Tě Boha Otce atd. (jako svrchu k jitřní až po hymnu).

7b. Immense coeli Conditor.

1. O Tvůrce nebes veliký, vod roz- starý blud nás neuvrhl opět v
dělils proud všeliký, by nevířily v smě- trud.
sici, - a nebe dals jim hranicí! 4. Své světlo víra rozmnož v nás,

2. Ty určil nebeským jsi běh, - Ty dej v srdce ném své záře jas, jež mar-
tokům zemským dal jsi břeh, by vláha nost všecku potírá, - jež žádným bludemhorkomírnila© aspálenazemnebyla.nezmírá.

3. Teď vylej, Otče, v hojnosti - nám 5. To, přelaskavý Otče, dej (aid., jako
trvale dar milosti, by novým klemem svrchu).

V. Dobrořečme Bohu Otci.
R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.

1) Hymny této malé služby vzaty jsou z nešpor celého týdne. Pocházejí
z 6. století. Církev jimi rozjímá o stvoření světa, vhodnou pokaždé prosbu přiči
ňujíc. V neděli zpívá o stvořených dne prvního věcech, v pondělí o díle dne
druhého atd.
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Antifona Požehnánbudiž Hospodin Bůh israelský,kterýž
sám činí divy, a požehnáno (buď) jméno velebnosti jeho na věky

V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
M.odleme se: Dej nám, prosíme (jako svrchu na konci

jitřní).

K terci.
Tě Boha Otce atd. (jako svrchu k jitřní až po hymnu).

7c. Telluris alme Conditor.
1.OTvůrcezeměpřemilý,-Tyvody,pláčemvšechenhřích| ápotřelhlavu

jež ji tížily, - jsi svedl v jednu hlubinu - vášní zlých ;
a stvořil souše pevninu,

2. by símě vhodné rodila, - se zlatem
květů zdobila, plod hojný z sebe vy
-dala - a pokrm živný skýtala.

3. Své milosti smyj pramenem - nám 5. To, přelaskavý Otče, dej (atď., jakorányvduchusklíčeném,© byspláchlsvrchu).
V. Dobrořečme Bohu Otci.
R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona Požehnaný jsi, Pane Bože Otče,na obloze ne

beské a chvalitebný a slavný a nade všecko vyvýšený na věky.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se: Dej nám, prosíme (jako na konci jitřní).

4.byposlušenTvýchrozkazů| Se
chránil zlého úrazu, - ať blahem pravým
zaplesá, - v strach přede smrtí neklesá.

K sextě.
Tě Boha Otce (jako svrchu k jitřní až po hymnu).

Td. Coeli Deus sancfissime.

1.O Bože nebes přesvatý, - jímž světu člověk poznává, kdy který měsíc na
záře rozžaty, - by plály žárem ohnivým stává.
- a zdobily jej leskem svým; 4. Noc ze srdce rač zďhnati - a skvrnu2.jímžtakésluncezanícen— kruhSsdušesmazati,zbavnašichvinnásžhavývečtvrtýbyldenadányřádytěžkýchpout,| račřetězhříchůro
měsíci i pro hvězdy s ním svítící, zetnout.3.bynociidnulhůtudal,byčas© 5.To,přelaskavýOtče,dej(atd.,jakogesprávněurčoval,© znak,poněmžsvrchu).

V. Dobrořečme Bohu Otci.
R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona: Bohu Otci chvála a věčná sláva, přede všemi

věky, nyní i navždy.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se: Dej nám, prosíme (jako svrchu na konci

jitřní).

K noně.
Tě Boha Otce (jako svrchu k jitřní až po hymnu).

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.



— 18 —

7e. IMagnae Deus potenfiae.

1. O Bože moci vznešené, - jenž tvoryzvodyzrozené© jsidílemvmořipo
nechal, - a dílem do vzduchu jsi vzal;

2. Fy do vln mořských potápíš, - Ty
vznášíš v nadoblačnou výš, - již z též se
vlasti zrodili, - by místa různá plnili;

3. kdož sluhou Tvým se nazývá, 

V. Dobrořečme Bohu Otci.

jejžvlrakrveotmývá,| dejneznat
hříchu proviny, - se nebát emrti hodiny;

4. ať trest nás za hřích nestíhá, - aťpýchaduchanezdvihá,© bysklíčený
duch nevadl a pyšný duch by nepadl.

5. To, přelaskavý Otče, dej (atd., jako
svrchu).

R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona Alávachvály zněj v ústech všeho stvoření Bohu

Otci, a rozléhej se chválou neustálou.
V. Hospodine; uslýš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se: Dej nám, prosíme (jako svrchu na konci

jitřní).

K nešporám.
Tě Boha Otce atd. (jako svrchu k'jitřní až po hymnu).

7í. Hominis superne Conditor.

1. O Tvůrce lidí nejvyšší, - jenž
vládneš světa nad říší, - jenž velíš, aby
dala zem - vznik plazů, zvířat rodům
všem,2.iživočišivelicí© Tvýmpovelením
žijící, jak časové se střídají, - nám ve
službu se dávají:

3. vzdal vše, co v chtíčů zaplání - nás

V. Dohrořečme, Bohu Otci.

mocíkezlupohání,| amravynaše
ovládá a ke skutkům se přikrádá ;

4. dej mzdu nám v nebes radosti, - dej
poklady nám milosti, a rozvaž poutarozbroje© autužsmlouvypokoje.

5. To, přelaskavý Otče, dej (atd., jako
svrchu).

R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona: Požehnán budiž Bůh Otec, Stvořitela Ředitel

všech věcí, nyní i vždycky, i po nekonečné věky věkův.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.

, R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se: Dej nám,

jitřní).
prosíme (jako svrchu na koncš

Ke kompletáři.
Tě Boha chválíme, Tě Stvořitele nebe i země vyznáváme.
V. Obratiž nás, Bože, Spasiteli náš.
R. A odvrať hněv svůj od nás.
V. Bože, ku pomci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci, jakož byla na počátku. atd.

7g. Scrutafor alme cordium.
1. Jenž srdce, Bože, pronikáš - a malou

naši sílu znáš, - všem, kdož se vrátí s lí
tostí, - dej odpuštění s milostí.

2.Mypřemnohojsmezhřešili,| než
odpusť, Otče, rozmilý, - nám chorým
odpuštění dej, - své světlo v naše srdce
vlej.
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3. Tě ráno ctíme písní chval - i večer 4. To, přelaskavý Otče, dej (aid., jako
když zem v lokty jal, dej, ať kdys svrchu).
duch náš na nebi - Tě se svatými velebí.

V. Dobrořečme Bohu Otci.

R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky.
Antifona: Tě Boha chválíme,Tě Pána vyznáváme. Tebe

Otce věčného velebí veškerá země.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.

„R. A volání mé přiidiž k Tobě.
Modleme se: Dej nám, prosíme (jako na konci jitřní).

Píseň sluneční sv. Františka z Assisi,
v níž chválí a velebí Eoha za vše, co stvořil.

Přel. J. Pavelka 1899.

Poznámka. Svatý František + 1226. V písni té nazývá slunko bratrem,
měsíc (lunu) sestrou, a tak všecky tvory oslovuje způsobem, jenž druhdy vráji
byl obvyklý; odtud má původ názevtéhož zpěvu. Mohl to, poněvadž v duši
jeho, hříšného úmyslu zbavené, rajská ona důstojnost vládla, jížto se mimo
volně veškeré tvorstvo podivuje.

Svrchovaný, všemohoucí, dobrý Pane !
Tvoje jsou chvály, sláva a čest a všeliké požehnání.
Tobě samému přísluší i
a žádný člověk není hoden Tebe jmenovat,

Chválen budiž, Bože, můj Pane, za všechny své tvory, zvláště
za bratra slunce;
jež rozžehá den a osvěcuje nás v něm ;
jest krásné a září velikým leskem,
Tvým, Pane, jesti obrazem. 

Chválen budiž, můj Pane, za sestru lunu a hvězdy,
na nebi jsi je vytvořil jasné a krásné.

Chválen budiž, můj Pane, za bratra vítr,
a za vzduch a mraky a jasné i každé počasí,
jimiž dáváš svým tvorům výživu.

Chválen budiž, můj Pane. za sestru vodu,
která jest. velmi prospěšná a pokorná a drahocenná a čistá.

Chválen budiž, můj Pane, za bratra oheň, jímž osvěcuješ noc;
i on jest krásný a příjemný a přesilný a mocný.

Chválen budiž, můj Pane, za matku naši zemi
která nás nosí a živí a rodí rozličné plody a pestré květy a rostliny.

Chválen budiž, můj Pane,
za ty, kteří odpouštějí z lásky k Tobě,
a snášejí nemoci a soužení:
blahoslaveni, kteří trpí v pokoji,
neboť od Nejvyššího budou korunováni.

(Chválen budiž, můj Pane, za sestru naši, smrt tělesnou:
které žádný člověk nemůže uniknout.
Běda tomu, kdo umírá v hříchu smrtelném.
Blahoslaveni, kteří jsou ve shodě s Tvojí nejsvětější vůlí,
neboť smrt druhá jim nebude moci uškoditi.
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Chvalte. a oslavujte mého Pána a dobrořečte jemu :
a služte jemu s velikou pokorou.

8. Důvěra v prozřetelnost Boží.
Slova Fr. Sušila (překlad). — Hudba Fr. Musila 1906.

nG
1. Moc

LE HESEEAEHAELTH3
ně světem Pán Bůh vládne, vzdejme se mu do-ce - la,EEE HELE

ne - boj - me se stra-sti žád-né, byť moc pekla skřípě- la;

kdo se v Bo-hu spo -ko jí,

2. Mocně řídí Pán vše věci,
a vši zlobu poráží, - v ohnivé on
plamen peci - rosou s nebe ovlaží.
- Vše má v rukou nebes král,
kdož by se jižzlého bál!

3. Tyrdou-li nás stezkou vodí,posílá-lipohromy:© Ónechť
pořád s námi chodí ono blahévědomí:© CoBůhkoná,dobrojest;| vzdávejme.muvevšem
čest.

ja - ko ská-la

EHF=<
ob - sto-jí.

4. Bůh zná dobře, co nám
schází, - onvše slzy počítá,
on nás všady doprovází, - a vždy
pomoc poskýtá; - láska jeho ve
liká - všem svůj poklad odmyká.

5. Mocně světem Pán Bůh
vládne, - vzdejme se mu docela,
- nebojme se strasti žádné, - byť
moc pekla skřípěla; - kdo se
v Bohu spokojí, jako skála
obstojí.

O, Důvěra v Boha.

Slova upravil J. P. Viz Bečáka č. 54.
Lze zpívati při tiché mši svaté i mimo ni i při průvodech.

-p-8 njmHGELoop
v

1. Tvůrce moc-ný ne- be, ze- mě a Co svět se jme- nu

4é T ZAZ 1 WHAI 3 ZZN NI

L
je; je-hožmocvšetvor-stva| plé-měv ši-rémsvě-tě| zje-vu- je:Te-bePá-napá| nů

„n A

„U„M: +
bu <ř: A3

vzý-vám, kte- rý síd -Jí na. ne bi, Tvo- ji
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slá - vu

2. Bých byl srdce šlechetného,
milost Tvá mi pomoc dej,

v povinnostech stavu svého
poklesnout mne nenechej. - Sta
rosti-li duši tíží - v trpkých
zkouškách života, - kéž Tvé oko
na mne shlíží, - chrání mne Tvá
dobrota. í

3. Stihne-li mne nedostatek, 

čest a

k Tobě budu volati, setřešúzkost,sejmešzmatek,| když
Tě budu vzývati; „neb chceř,
bychom jako k Otci - k Tobě
v strastech volali, - v Tvojí lásce,vTvojímoci| útočištěhledali.

4. Svět-li na mne bouři zvedá,
k Tobě jen se uchýlím, - pomoc
Tvá mi klesnout nedá, v obětvrahůmzavilým;| neboťslyšíš
moje lkání, - patříš na mé úzkosti,
- ruka Tvá mne mocně chrání, 
vytrhne mne z Žalosti.

5. Srdce-li mé zkormucujepříkořímzlostnepřátel,| víra
má mne posiluje, - důvěru bych
v Tebe měl. Když je nejhůř,
Tý jsi při mně, Ty mi nedáš
zhynouti, ulehčíš mi strastíbřímě,© nedášpodnímkles
nouti.

6. Nestrachuj se, srdce moje,modlitbousepozvedej,© utišíť
Bůh strach i boje, - důvěrně vždy

zpívám, Te-be

ným smrti pocelem,

duch můj vé- le- bí.

k němu spěj. ,„Bůh má tvrz a.útočiště!““1)© Davidvesvých
žalmech pěl, - veda voje na bo
jiště, - ku vítězství směle šel.

7. Nebudu se nouze báti, - nebBůhomnepečuje,© byťmne
přítel nechtěl znáti, - on se ke
mně snižuje; - bídu-li a protivenství© mělbychnasetrpké
vzít, - je to osud člověčenství, 
jemuž chci se podrobit.8.Není-limiusouzeno,© bo
hatství si nežádám, - maje srdce
spokojeno, - v tom než bohatstvívícmám.| Cestouliduzávist
ného - nedej, Bože, bych se dal,
- ale rač mne chránit všeho, 
čím bych Tebe rozhněval.

9. Trpké-li mne pomyšlení - na
smrt blízkou sklíčilo, - toho, že
již léku není, srdce by se dě
silo: - potěš mnev té těžké chvíli,

abych vzpomněl s radostí,
smrt že dovede mne k cíli,
k bráně věčné blahosti.

10. Až mi zesinají líce - mraz
zhasnou

moje zřítelnice, - v ústech jazyk
ztuhne něm: - neopusť v té
hrozné době, - Otče, svého stvo
ření, - ale přiviň v nebi k sobě, 
neb jsi moje spasení!

10. Bůh naší ochranou a pomocí.
Dle žalmu 120. (Levavi oculos). „Pozdvihl jsem očí svých k horám“,

Slova Fr. Sušila 1802, i J. P. — Hudba Jos. Charváta 1905.PAD =—=5ME
1. Důvěr-ně své o - čizvedám, kdeje ssvatá vý-ši-na, odtud:

ODM
T A h BČ*= =a==

po - mo -ci vždy hledám
1) Žalm 17, 3.

>I KA I T
ÚTÁÍÍN Y ea- ŤHEY6E LEO m

od Ho-spo-di - na.
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2. Hospodin jest moje spása, 
vůdcem jesti mojich cest. - Zjevněmiťovesmírhlásá,| jehož
Tvůrcem jest.

3. Hospodin tě 'podepírá, 
klesnouti ti nedává, - tam, kde
oko Páně zírá, - všecko dozrává.

4. Ejhle, toho, jenž tě stráží, nikdynejmedřímota,| vrahu,jenžzlenatěvráží,© zbraně
ztroskotá.

5. Bůh tě stráží, on vždy bývá
sluhám pevnou obranou,

s trůnu svého na tě vlívá - mi
lost žádanou.

6. Před zlým horkem tebe
chrání - za dne statnou pomocí,
- všemu zlému jíti brání - k tobě
za noci.
-7 0n tě zastaň, přispějtobě 
ku pomoci v úzkostech, - vzda
lovat rač v každé době - vše zlo
od 'tvých střech.

8. Kam jen kráčíš, všady vchá
zej - dobrým Bohem ostříhán, 
stále tebe doprovázej - požehná
ním Pán.

Obětování sebe Bohu.
(Dle sv. Ignáce z Loyoly,)

Přijmi, ó Pane, a přivlastní sobě všecku mou svobodu, pamět,
rozum a vůli! Cokoli zovu svým, všecko dals mi Ty; Tobě, ó Pane,
opět všecko vracím; vše náleží Tobě; nalož s tím, jak se Ti za
líbí. Daruj mi tolikolásku a milost svou, a budu s dostatek bohat,
aniž sobě čeho více žádati budu.

Odevzdání se do vůle Boží.

Dějž se, budiž chválena a na věky nade vše vyvyšována nej
spravedlivější, nejvyšší a milování nejhodnější vůle Boží ve všech
věcech.

Race. *) Odpustky 100 dní jednou za den. Odpustky plnomocné jednou za
rok získají, kdo se tak modlí každodenně, v kterýkohv libovolně zvolený den. Podmínky| zpověď,sv.přijímání,modhtbanaúmyslsv.Otce.Odpustkyplnomocné
v hodině smrli získají ti, kdo se tak modlili častěji v životě, když hodně připravem
přijmou smrt s odevzdaností do vůle Boží. (Pius VII. 19. května 1818).

Odpustků lze získati 1 pro duše v očistci.

11. Co chce Bůh můj, chci já také.
Dříve : Co chce můj Bůh, to libuji.

Slova upr. J. Pavelka 1905. — Šteyr (obecná).-i i ii a al thm I -|| A ft 0m m L
i P „ Ř L 8 l nd—di- i i 4 —| 1 „©ďUhli„Le<6P--4iaemJEJN O„I8

(oů L l 4 „1 © = j „+ L 6 M i= h E = = ď*
?

1. Co chce Bůh můj, chci já ta -ké, s ním se ve všem srovnávám,vů-lisvo-jivdo-běvša-kévů- li je-hopoddávám,6=== =
li - to-vat;atakči-ně,© u-jduvi-ně,nemámče-ho

1) Raccolta znamená „„Sbírku““ pobožnosti spojených s cdpustky, schválenou
od svaté Stolice.



co si pře-je, ať

2. Co chce Bůh můj, chci jástále,© nanicnechcireptati,
v radosti i trpkém žale, - jejž mi
ráčí seslati; - ať mi hana, chvála
vzdána, - hojnost nebo nouzi
mám, hořké, sladké, drsné,
hladké pokorně vše přijímám.

3. Co chce Bůh můj, ať se
stane! - V zdraví jako v chorobě
+ láska jeho stejně plane, - v bo
hatství i chudobě. - Abych sto

1 když blaha dopřeje,

se dě-je, tak chci žít a u-mí-rat.

4. Co chce Bůh můj, toho žá
dám, - neboť vždy jest Otec můj;
- důvěru v něj všecku skládám,
- v něm mám pevný základ svůj;
- 1 když švihá, - trestem stíhá, 

chci jej
ctíti, jemu žíti, - v něm je moje
naděje.

5. Co chce Bůh můj, po tom
toužím,- milost ždaje jedinou: 
ať vždy Tobě věrně sloužím 
duší čistou, nevinnou, - v smrtinal,brzyskonal,© chce-liBůhchvíli,Panemilý,| bychbylmůj,takseděj;| dá-lizdraví,hodenkTobějít,-sTeboudobrézprávy,-buduzatoctítivěčně,nekonečně|— bezpečena

jej. blažen žít.

O andělích.

1. Nejznamenitější tvorové Boží jsou andělé. Jsou pouzí
duchové, to jest tvorové, kteří mají rozum a svobodnou vůli, ale
těla nemají. Andělů je velmi mnoho; svatý Jan dí ve svém
Zjevení (5, 11) „„A byl počet jejich tisícové tisíců““, a prorok
Daniel praví (7, 10) „Tisícové tisíců sloužili jemu a deset tisíckrát
sto tisíců stálo před ním““ Dělí se na devět řádů nebo kůrů,
jež se jmenují: andělé, archandělé, knižatstva ; mocnosti, síly,
panstva; trůnové, cherubíni a serafíni (Ef. 1, 21; Kol. 1, 16).

Bůh je stvořil, aby se mu klaněli, jej milovali, jemu sloužili
a lidí ostříhali. Jelikož jich Bůh užívá jako poslů, slovou „„anděly“,
to jest „„posly““;tak poslal Bůh archanděla Gabriele k Zachauiáši
a k Panně Marii s poselstvími.

Když Bůh anděly stvořil, byli dobři a blaženi; byli obdařeni
posvěcující milostí a mnohými dokonalostmi; měli dokonalejší rozum
a vůli než lidé. Než všichni andělé milosti Boží nezachovali; mnozí
ji hříchem pýchy ztratili, ani chtěli býti jako Bůh. Za to na věky
byli zavrženi a do pekla odsouzeni. Dobré anděly v boji proti zlým
vedl archanděl Michael, zlé anděly vedl satan: nebo lucifer (světlo
noš); zavržené anděly nazýváme dďábly. Anděly, kteříž v dobrém
setrvali, Bůh odměnil věčnou blažeností v nebi. í

2. Andělé dobří jsou plni lásky k Bohu a k nám lidem, prosí
za nás, povzbuzují nás k dobrému, ochraňují nás na těle i na
duši, a vyprovázejí duši naši do nebe.

Tak dí archanděl Rafael Tobiášovi: „Když jsi se modlíval
s pláčem a pochovával mrtvé: jáť jsem obětovával modlitby tvé
Pánu““ (Tob. 12, 12). A Bůh slíbil lidu israelskému: „,Aj já pošlu
anděla svého, kterýž by šel před tebou a ostříhal na cestě a uvedl
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tě na místo, kteréž jsem připravil tobě. Šetřiž ho a poslouchej
hlasu jeho““. (II. Mojž. 23, 20, 21).

Anděly, které Bůh ustanovil zvláště k naší ochraně, jmenujeme
anděly strážci; jsme povinni je ctíti a vzývati, jejich vnuknutí po
slouchati a jim vděční býti.

3. Ďábli jsou plni nenávisti k Bohu a závisti k lidem; proto
snaží se škoditi nám na těle i na duši a hříchem uvésti nás do
záhuby.

Na duši nám škoditi se snaží, vnukajíce nám zlé myšlenky a
žádosti a popouzejíce nás pokušením ke zlým skutkům. Tak po
koušel ďábel Evu, Joba i Ježíše Krista, a proto napomíná nás sv.
Petr: „Střízliví buďte a bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev
řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral, jemužto odpírejte silní u víře“
(I. Petr 5, 8). .

Z božího dopuštění může nám ďábel škoditi i na těle (jako na př.
Jobovi), ano může tšla lidského užívati za obydlí a nástroj. Za
dob Ježíše Krista bylo vskutku mnoho lidí ďáblem posedlých, jež
Písmo svaté rozeznává od obyčejných nemocných. (Mat. 8, 16.).

Předsevzetí Následovati budu andělů dobrých: vyna
snažím se býti čistého srdce, poslušný, zbožný, bohabojný a bliž
nímu nápomocný ke všemu dobrému. — Chrániti se budu, abych
hříchem nepodobal se duchům zlým a abych sváděním ke hříchu
nebyl dokonce pomocníkem jejich.

Pobožnosti k sv. andělům najdeš v poslední části této knihy,
kde se jedná o nebi.

Rozjímání o člověku, jeho důstojnosti a účelu.

1. Mezi viditelnými tvory na zemi je člověk nejznamenitější,
neboť Písmo svaté (Žalm 8, 6) učí: „„Učinilsho málo menším andělů“.

Když byl Bůh ostatní tvory stvořil, řekl na konci šestého dne:
„„Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému““. „„Učinil tedy
Hospodin Pán člověka z hlíny země a vdechl v tvář jeho dechnutí
Života, i učiněn jest člověk v duši živou““ (I. Mojž. 1, 26 a 2, 7).
Tělo lidské Bůh uměle vytvořil z hlíny a duši stvořil, vdechnuv ji
v tělo, to jest spojiv ji vnitrně s tělem, aby je oživila. Prvního
člověka nazval Bůh Adamem (mužem ze země). Z jeho žebra pak
vytvořil mu Bůh pomocnici podobnou a Adam nazval ji Evou
(matkou všech žijících). Od nich pochází celé pokolení lidské.

Tělo lidské je hmotné, lze je smysly poznati, pozůstává z částic
a proto může se rozpadnouti — je smrtelné. Tšlo dle vůle Boží má
býti nástrojem duše ke skutkům dobrým.

Duše lidská je duch, tvor jednoduchý, a proto nemůže se roz
padnouti — je nesmrtelná.) Že duše lidská je nesmrtelná, jest.
pátou základní pravdou naší svaté víry.

2. Důstojenství člověka zakládá se na duši, ač i tělo jeho jest
znamenitějšínež těla zvířat.Duše totiž stvořena jest dle

') Bůh jediný je věčný, nemá ani počátku ani konce. Duchové jsou ne
smrtelní, majíce počátek a nemajíce konce. Těla jsou pomíjející, majíce počátek
i konec.
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obrazu Božího, je Bohu podobna, a to tím, že jest nesmr
telný duch a má rozum a svobodnou vůli. Tato vlastnost patří k ne
vyhnutelným čili přirozeným vlastnostem duše lidské a proto jest
každá duše lidská přirozeným obrazem Božím. Duše se jednou od
těla oddělí a bude dále žíti bez těla, jež se rozpadne.

Tak zvaná duše zvířat není duchem; je s tělem, jemuž životní
sílu dává, úplně spojena a umírá s tělem.

Podobenství člověka k Bohu umožňuje mu, že ovládá ostatní
tvory na zemi, jichž dle vůle Boží je pánem.

3. Účel, ku kterému Bůh nás lidi stvořil, je, abychom ho po
znávali a ctili, jej milovali a jemu sloužili a tak na věky spasent
byli. —

Svatý Jan napsal v evangeliu (17, 3): „Tentoť jest pak život
věčný, aby poznali Tebe samého pravého Boha, a kteréhož
jsi poslal, Ježíše Krista“. — První podmínkou k dosažení života
věčného tedy jest, abychom poznali Boha, Stvořitele a Obživitele
svého; koho neznáme, po tom netoužíme. Povinností naší dále jest,
abychom si nauky naší svaté víry o Bohu a o jeho svaté vůli osvo
jili z katechismu, nebo posloucháním slova Božího, čtením nábožen
ských knih a o nich rádi rozjímali.

Z nauk těch seznáme, že Bůh jest naším nejvyšším, neobme
zeným pánem, jenž nás stvořil, řídí a zachovává, a bezděky budeme
jej ctíti, a to úctou největší, budeme se mu v nejhlubší pokoře
klaněti.

Poznáme také, že Bůh jest bytost nejdokonalejší, dobro ne
konečné sám v sobě i pro nás, a budeme jej proto nade vše milo
vati, jak nařízeno u sv. Matouše (22, 37): „Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší myslr
své“. —

Poznáme též vůli Boží, a vykonávajíce ji budeme mu slou
žiti; vždyť služba hlavněv tom spočívá, abychom činili, co svým
představeným, rodičům atd. na očích vidíme. Odevzdáme se tedy
do vůle Boží a podrobíme mu celou vůli svou a všechny své žá
dosti, činíce jen to, co on chce, a vystříhalíce se všeho, čeho nechce.

Bůh pak toho nežádá zadarmo. Slíbil nám za to život věčný,
blaženost, jaké ani neisme s to řádně pochopiti a které svými při
rozenými silami nemůžeme dosáhnouti, takže Bůh nám k tomu
propůjčiti musil a ve své neskonalé lásee vskutku propůjčil nad
přirozené prostředky milosti své, abychom jimi do nebeských ra
dostí vejíti mohli.

Předsevzetí Činím předsevzetí,že všechnosvé myšlení
a snažení, mluvení a jednání podřídím účelu svému poslednímu.
Bože, posilni mne milostí svou, abych předsevzetí tomu dostáti
mohl. Amen.

Stav prvních lidí v ráji, jejich pád, zaslíbení Vykupitele.

Vedle předností přirozených může míti člověk ještě dary jiné,
které nepatří k jeho podstatě. Ztratí-li je, zůstane přece člo
věkem. I takové nadpřirozené dary dostali naši prarodiče od Boha.
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na duši i na těle, aby jimi dosáhnouti mohli cíle nadpřirozeného.
Adam a Eva byli docela dobří a blažení již na světě.
„L Měliposvěcujícímilost, byli svati aspravedlivi a tak i nad

přirozeným obrazem Božím, byli dítkami Božími a měli nároky na
nadpřirozenou blaženost v nebi; byli obdařeni velikými vědomostmi
a vůlí nakloněnou k dobrému. 2. Žili v ráji, byli prosti všeho utr
pení a také dle těla nesmrtelni.

Dary ty obdrželi nejen pro sebe, nýbrž i pro potomstvo.
Než, první lidé (jako andšlé) nezůstali dobří a blažení. Zkoušce:

byvše podrobeni, „aby nejedli v ráji ovoce stromu poznání dobrého
a zlého““,prohřešili se davše se svésti dáblem, jenž jim štěstí nepřál, a
stali se nešťastnými na duši i na těle. Tak 1. ztratili milost posvěcující
a přestali býti nadpřirozeným obrazem Božím, přestali býti dítkami
Božími, pozbyli nároků na nadpřirozenou blaženost v nebi a stali
se hodnými věčného zavržení; rozum. jejich se zatemnil a vůle jejich
naklonila ke zlému; 2. byli vyhnáni z ráje a mnohým utrpením
a smrti podrobeni,

Jejich hřích byl těžký — pýcha, že chtěli býti jako Bůh, ne
věra — věřili dáblu a ne Bohu, neposlušnost — nezachovali při
kázání Božích, nevděk — k největšímu svému dobrodinci. Proto
tak přísně byli potrestáni.

Hřích ten přešel i na nás, jejich potomky, jako hřích dědičný,
jehož jsme se v prarodičích dopustili. Každý člověk přichází na
svět ve stavu, v jakém byli prarodiče naši po svém pádu. Jediná
Panna Maria zůstala zvláštní milostí uchráněna dědičného hříchu.

Kdežto andělé padlí zavrženi byli navždy, smiloval se Bůh nad
lidmi, a aby mohli býti spaseni, slíbil hned Adamovi a Evě Vy
kupitele. Tím jest Ježíš Kristus. Přišel až za 4000 let po pádu prv
ních rodičů, když byli lidé již poznali bídu hříchu. Matkou Vyku
pitele jest Panna Maria ; proto byla uchráněna hříchu dědičného.

Při díle vykoupení našeho hlavně se jednalo o získání milosti
posvěcující. Tou stáváme se svatými, dítkami Božími a dědici krá
lovství nebeského.

Vykupitel pak musil býti Bůh a spolu člověk, aby mohl trpěti
za nás a aby zásluhy jeho byly nekonečnými. Neboť člověk sám
— jsa v nemilosti — pomoci si nemohl a pouhý člověk-vykupitel
by taktéž nebyl mu mohl prospěti, protože by obět jeho nebyla
ceny nekonečné, jíž potřebovala nekonečná vina hříchu.

12. [Toc, moudrost a dobrotivost Boží zračí se ve stvoření světa
a zvlášť ve stvoření a vykoupení člověka a vybízí nás k lásce k Bohu.

Dříve : Probuď se v mysli, věrný.

Slova upr. J. Pavelka 1906. — Štyrsa 1559.
Edu

1. Srdce tvé kéž, křesťane, láskou k Bohu zapla-ne, když tu zříš
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ši-rou říš.

2. Stvořil Pán Bůh z ničeho 
„obor světa celého, - podivnou
moudrostí a mocí svou.3.Nebekrásnévelice,© kde
jest jeho stolice, - s anděly, - aby
se mu klaněli.

4. Pod ním stvořil širou zem 
za byt, matku tvorům všem,
přemocným - vytvořil jež slovem
svým.

5. Na obloze slunce zář, * pro
měnlivá luny tvář - a svit hvězd

hlásá svého Tvůrce čest.
6. U vláděse střídají, - k práci,

spánku vítají - den i noc - zvě
stujíce Boží moc.

7. Roční časy po sobě - v různé
chodí podobě, - teplo, mráz
přicházejí ve svůj čas.

8. Vodám hráze postavil,
v nich byt vodám připravil,dopůdy| zasilbylinodrůdy.

9. Voda v mraky vstupuje,
zemi deštěm svlažuje, - ovlahu 
skýtá lidem ku blahu.

10. Roste strom i trávy stvol,
- obilí se vlní kol, - pestrý květ
- krásou šatí širý svět.

11. Na poli klas uzrává, - ovocestrompodává,© tmavýbor
kryje témě strmých hor.

12. Živočichů plemena - v ro
dech, tvarech stvořena - pře
různých, obludných i pře
luzných.

13. Zeměplazi, hmyzové, - je
štěrky a hadové - k životu - po
vstávají v jásotu.

14. Vzduchem ptáci lítají,
švitoří a zpívají, - radostným 
slaví Boha zpěvem svým.

15. Zvířata pak čtvernohávytvořilBůhpřemnohá,| všeliká,© maličkáiveliká.

tvo-rů Bo-žích

16. Kam jen oko pozvedneš, 
divy divů zahlédneš, - ve -tvo
rech - Bůh moc svoji jeví všech.

17. Nejvíc plá moc odvěká vestvořeníčlověka,© vjehož
zrak - dal Bůh ducha svého znak.

18. Tělo jeho z hlíny vzal,
v ně však dechem duši dal - pla
noucí - jeho mocí živoucí.

19. Štípil pro něj blaha ráj, 
nejkrásnější světa kraj, - v lásce
své - králem jej všech tvorů zve.

20. Vše, co země zplodila,
vše, co voda Živila, - z milosti 
podává mu k radosti.

21. Vznikla v srdci žádost zlá,
- člověka jež přemohla: - po lupu
- v hroznou padl potupu.

22. Po oveci zatoužil, - nám i
sobě posloužil - ke zkáze,- k útra
pám a námaze.

23. Milosti jsa pozbaven, - dán
jest člověk bědám v plen, za
vřeny - věčné blaha prameny.

24. Smiloval se dobrý Bůh ; 
přišelnahradit náš dluh, - sprostit
vin - nekonečný jeho Syn.

25. Vykoupil nás ze zkázy,
zhojil duše úrazy, bychom zas
- vejít mohli v nebes jas.

26. Proto hlasně plesejme, 
Bohu díky vzdávejme, - srdečně

zpívejme mu povděčně.
27. Tobě, Bože, děkujem, srdcesvéTivěnujem,| spasení
v Tobě najdem blažení.
28. Uznáváme pokorně, - žes

vše stvořil výborně, - slávou
pláš, - svrchovaný Králi náš!

29. V Tobě naše naděje, - že
se duše zastkvěje - v nébesích 
s Tebou věčných u plesích.

30. Rač nás zlého chrániti, 
rač nás věčně spasiti, - korunu 
cti dát nebes na trůnu!



Napomenutí.

K hvězdám se upírá pohled mých očí —
V pravdě tam obrovské sěty se točí

tíhou své váhy,
jak jim dal dráhy

Stvořitel, vyslav je v dálky a šíře.

Jan Bv. Nečas.

Z prachu své nicoty, v pokorné víře
povznes se cd zemské hrvdy,
poznáním cdkládej bludy ;

darů svých duševních vzdělávej lán —
jak ti byl určil tvůj Tvůrce a Pán!

13. O duší lidské.

Slova Fr.
0

Sušila 1862. — Hudba Jos. Charváta 1905. ERLIPLLEa Ek
1. Dce-ro Bo-ží, du-še má, pomni, ja-ká slá-va tvá!

6 k —h — ;uv ET sa i iu —o [4 | L I Li 4 i „LA i A LA :IZ mom Wi ..Ve-lebzato| Pá-na,
2. Nejsi Ty jak jiiý tvor, 

s anděly jsi tvorů vzor, - v Boží
právě kráse - tvář tvá zastkvívá
se. —

3. Na pouhé kdys na slovovyšlotvorstvohotovo;© tvou
Bůh tvoře vnadu - vešel s sebou
v radu.

4. Jiné věci od látek - vzaly
jsou svůjpočátek; - ty pak, svě
tům v těchu, dech jsi z jeho
dechu.

5. A když svět ten způsobil,
zcela ti.ho podrobil, nad vším
tvorů stádcem - učinil tě vládcem.

6. Země, slunko, záře hvězd,
- a Gona tom světě jest, - všeckoněkdyvrázu© vezmehroznou
zkázu.

že ti v » ©ta čest dá-na.

7. Tebe, svojí krásy vděk, 
pro veškeren stvořil věk, - ač
svět v nivec padne, - květ tvůj
neuvadne.

8. By svou lásku projevil, 
krev svou za tě vycedil, - trpělúzkostmnohou,| trpělmukou
strohou.

9. Ó má duše milená,- jak jsiPánuvážená!| Nadtodáti
nebe, a v něm věčně sebe.

10. Tož se k chvále přihotov;
od andělů vypůjč slov, - rozžt.

jemu vhodně - hvězdy za po
chodně.

11. Pěj mu vroucím zápasem,
- buď vždy jeho ohlasem, - roz
kvěť se mu v službu, - k němu
jen měj tužbu.

Prosba.

Co pučí, raste, vane, lítá, jásá —
vše, Bože veliký, Tvou chválu hlásá !

Jan Ev. Nečas.

Ty kynem řídíš oběh velesvětů
a cd kořínku živíš kalich květů —

Co z hlubin prýští, co k nám sluncem Dej, Pane, aby teplem Tvého světla
[plane,

vše divy Tvoje vyhlašuje, Pane!
naše lidská duše žila, kvetla'
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D. O Vykupiteli Ježíši Kristu.

K. E. (dle 2. článku víry).

Ježíš Kristus, Vykupitel náš.
Duše prarodičů našich zůstala po pádu Bohu sice podobna,

jsouc jako před pádemnesmrtelný duch a májíc rozum a vůli;
avšak ztratila všechny dary nadpřirozené, zvláště milost posvěcu
jící, a nemohla dospěti cíle určeného, věčné blaženosti.

Ve svém nevystihlém milosrdenství smiloval se Bůh nad lidmi,
na něž na všechny hřích prvopočátečný a tresty jeho dědictvím
přešly, slíbil jim Vykupitele a slib splnil.

Vykupitel musil býti člověkem, aby za nás lidi mohl trpěti,
musil býti spolu Bohem, aby zásluhám svým mohl dáti cenu ne
konečnou na odčinění nekonečné urážky.

Z té příčiny přijala druhá božská osoba — Bůh Syn — člově
čenství z Marie Panny, čili vtělila se, a co se z Marie Panny na
rodilo, Synem Božím jest a nazváno bylo dle rozkazu Božího jménem
Ježíš, k němuž přidáno i jméno Kristus.

* *k*

Ježíši Kriste, Synu Boží, člověkem učiněný, klaním se Ti. —
Klaním se Ti, neboť jsi skutečným Ježíšem, to jest Spasitelem čili
Vykupitelem, protože jsi nás od hříchu a věčného zatracení vy
koupil a nám tmilost a spásu přinesl. Klaním se Ti, neboť jsi Kristus,
to jest Messiáš čili Pomazaný, protože všelikou důstojnost a moc
v sobě jsi spojil, která bývala mazáním svatými oleji udílena, totiž
důstojnost a moc nejvyššího učitele, kněze a krále, :) ano ještě více,
neboť „„Bůh pomazal Ježíše z Nazaretu Duchem svatým a mocí“,
jak praví Skutky apoštolské (10, 38).

Klanímse Ti, jednorozenýSynu Boží, to jest jediný
a pravý Synu Boží, klaním se Ti, Bože a spolu člověče,
jenž od věčnosti jsa Bohem, v čase vzal jsi na sebe 1 lidskou při
Tozenost, tělo totiž a duši a tak stal jsi se člověkem, čili jak dí
sv. Jan: A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi“, a
tak spojuješ v sobě dvě přirozenosti, božskou i lidskou, to jest máš
všechny vlastnosti božské a všechny nutné vlastnosti lidské.
Klaním se Ti, Ježíši Kriste, jenž ač obě přirozenosti,bož
skou a lidskou, v sobě spojuješ, přece jsi jen jedinou osobou, a to
božskou, v níž obě přirozenosti nerozlučně jsou spojeny. Klaním se
Tvémutělu i duši Tvé, neboťs niminerozlučně božství
je spojeno, klaním se i tělu Tvému m rt vé mu do hrobu ulože
nému, 1 duši od těla odloučené a do předpeklísstoupivší,
neboť 1 s nimi božství nerozlučně zůstalo spojeno.

Klanímse Ti, Pane náš, neboťBohem jsi a Vykupi
telem naším, a my tedy Tobě zcela náležíme.

1) Kristus učil 3 leta (od svého 30. roku do smrti své), obětoval sebe na
kříži a obětuje se stále při mši svaté, založil církev a řídí ji; je tedy učitelem,
knězem a králem,
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Víra má, že Bohem jsi, spočívá na pevných základech. Sám
Bůh Otec nebeský při křtu Tvém v Jordaně dosvěděil to řka:
„„Tentoťjest Syn můj milý, v němž jsem sobě zalíbil“ (Mat. 3, 17).
Ty sám jsi též před soudem, když Tě Kaifáš, kníže kněžské, za
klínal skrze Boha živého, bys soudu pověděl, jsi-li Kristus, Syn
Boží““, — vyznal a řekl jemu „„Já jsem““ (Mar. 14, 62), a vytrpěl
jsi za svědectví to smrt.

Slova svá, že Bohem jsi, dotvrdil jsi také skutky. Činil jsi ne
sčetné zázraky na tvorech tělesných (proměniv vodu ve víno, na
sytiv po dvakráte tisíce lidí několika chleby a rybami, utišiv bouři),
na lidech živých(uzdravuje nemocné), na lidech mrtvých (vzkřísiv
dceru Jairovu, mládence Naimského, Lazara), na zlých duších
(vymítaje ďábelství), a korunoval ty zázraky z mrtvýchvstáním
z vlastní moci. Prorokoval jsi zradu Jidášovu, zapření Petrovo,
útěk a pohoršení učedníků, své utrpení a umučení, z mrtvýchvstání
a nanebevstoupení 1 seslání Ducha svatého, předpověděl jsi zkázu
Jerusalema, rozptýlení národu israelského, rozšířenía trvání církve,
což vše se vyplnilo anebo dosud vyplňuje. Božství Tvé zračí se
také ve svatosti Tvého života, takže jsi svých úhlavních nepřátel
otázati se mohl : ,„„Kdoz vás bude mne trestati z hříchu *“ (Jan
8, 46). — ,

Také apoštolové, kteří s Tebou po celá léta obcovali a tedy
příležitost měli poznati Tebe, přesvědčeni byli o božství Tvém;
sv. Petr dvakráte to slavně vyznal slovy: „Ty jsi Kristus, Syn
Boha živého““, a sv. Tomáš, zvaný nevěřící, přesvědčiv se o Tvém
z mrtvýchvstání, zvolal : „Pán můj a Bůh můj (jsi Ty)“ (Jan 20,
28), a církev katolická vždy tak věřila, učila a nauku tu hájila,

Věřím a vím také, že jsi zaslíbeným Vykupitelem, ano se na
Tobě všechno vyplnilo, co o Vykupiteli předpověděli proroci a co
o Tobě naznačovaly předobrazy.

O Vykupiteli předpověděl Jakub (I. Mojž. 49, 10), že přijde,
až budou židé úpěti pod cizími vladaři, neboť řekl: „„Nebude od
ňata berla od Judy.a kníže z beder jeho, dokavadž nepřijde, který
má poslán býti, a on bude očekávání národů““. Daniel prorok (9,
25) předpověděl, že počne Spasitel učiti, když uplyne 483 let od
rozkazu, aby Jerusalem byl znovuvystavěn. !)

O okolnostech narození Vykupitele zvěstoval prorok Micheáš,
že narodí se v Betlemě, řka : ,„A ty Betleme, země Judská, nikoli
nejsi nejmenší mezi knížaty judskými; neboť z tebe vyjde vévoda,
kterýž by spravoval lid svůj israelský““ (Mat. 2, 5. 6); Isaiáš pro
rokoval, že narodí se z panny (Is. 7, 14), z královského rodu Da
vidova (Is. 11, 1); žalmista řekl, že přijdou králové od východu a
jemu dary budou obětovati (Ž. 71, 10), a Oseáš sdělil, že nějaký
čas ztráví v Egyptě (Os. 11, 1). |

O veřejném jeho působení bylo předpověděno, že počínati sí
bude jako prorok (V. Mojž. 18, 18), že bude veřejně učiti (Is. 61,
1. 2) a zázraky činiti. —- Isaiáš totiž píše (35, 4—6): „Bůh sám

1).Rozkaz ten dal pak perský král Artaxerxes Longimanus .r. 299 po vysta
vění: Říma. Ježíš pak počal učiti.v 15. rocé císaře Tiberia, tedy r. 782 po vysta
vění Říma (782—299 — 483).
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přijde a spasí vás. Tehdáž otevrou se oči slepých, i uši hluchých
otevřeny budou. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a rozvázán
bude jazyk němých“. Dále prorokováno bylo, že Vykupitel bude
knězem (Žalm 109, 4) a králem (Zach. 9, 9).

O utrpení a umučení Vykupitele vypravovali dávní proroci, že
bude za 30 stříbrných prodán (Zach. 11, 12), bit, tupen, uplván
(Is. 50, 6), odsouzen, na rukou a nohou proboden (Žalm 21, 17),
žlučí a octem napájen (Ž. 68, 22) a že o jeho roucho metán bude
los (Ž. 21, 19).

Než i o oslavení Vykupitelově byly zprávy prorocké zapsány,
že vstane z mrtvých (Ž. 15, 10), že vstoupí na nebesa (Ž.67, 19)
a pošle Ducha svatého (Joel 2, 28).

Přeodbrazy Vykupitelovy byly Mojžíš — předobrazem pro
roctví; Melchisedech — kněžství a království; Abel, Isaak, Josef,
David, beránek velikonoční, obět smírná, had měděný — obrazy
utrpení a smrti; Jonáš v břiše ryby — z mrtvých vstání.

Všechna ta proroctví a všechny předobrazy naplněny jsou
Tebou, Ježíšem Kristem, a nikým jiným a proto zaslíbeným Vy
kupitelem jsi Ty, Ježíši Kriste, a nikdo jiný.

Církev nám to vše vkládá do úst čtvrtou základní pravdou
našeho náboženství, řkouc, že druhá. božská osoba člověkem uči
něna jest, aby nás svou. smrtí na kříži vykoupila a věčně spasila.
Amen.

Stručný a přehledný životopis Ježíše Krista.
(Úvod k dílu vykoupení našeho).

Dle Fischera a Deharbea, bibl. dějin a katech. (3.—6. a 8. článek víry). K; E.

1. Za onoho času, když měl přijíti Messiáš, žila v Nazaretě
Maria Panna z rodu Davida krále. Zasnoubena byla s Josefem,
chudým tesařem. Jednoho dne vešel k ní archanděl Gabriel a řekl:
„Zdráva buď milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi že
nami““. Kterážto uslyševši, zarmoutila se nad řečí jeho a myslila,
jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí anděl: „„Neboj se, Maria, neb
jsi nalezla milost u Boha. Aj, počneš v životě a porodíš Syna a
nazveš jméno jeho Ježíš. Tenť bude veliký a Syn Nejvyššího slouti
bude a dá jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho a království jeho
nebude konce““. I řekla Maria k andělu: „Kterak se to stane ?““
A odpověděv anděl, řekl jí: „„Duch svatý sstoupí v tě a moc Nej
vyššího zastíní tebe. a protož i co se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží““. I řekla Maria „,,Aj,děvka Páně; staniž mi se podle
slova tvého““. (Luk. 1, 28—38).

2. Za císaře římského Augusta a krále judského Herodesa na
rodil se Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel světa, v Betlemě ve
chlévě z Marie Panny z královského rodu Davidova. A sv. Josef,
ženich Panny Marie, stal se pěstounem Ježíše Krista.

Narození Ježíše Krista zvěstovali: anděl pastýřům; hvězda
mudrcům na východě; mudrcové králi Herodesovi a zákonníkům;
Duch svatý starci Simeonovi a prorokyni Anně v Jerusalemě; Si
meon a Anna lidu v chrámě
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Dne osmého po svém narození bylo dítko obřezáno a Ježíšem
nazváno. Dne čtyřicátého bylo ve chrámě jerusalemském obětováno.
Po návratu do Betlema přišli mudrci (hvězdou upozornění a uve
dení), klaněli se jemu a zlato, kadidlo a myrrhu darem přinesli.
Úkladům Herodesovým ušel Ježíš útěkem do Egypta, a po smrti
jeho byl přinesen do Nazaretu.

Když mu bylo dvanáct let, šel se svými rodiči na slavnost do
Jerusalema, tam zůstal a byl po třech dnech od nich v chrámě
nalezen; pak se s nimi vrátil do Nazareta, byl jim poddán, pro
spíval věkem, moudrostí a milostí u Boha i u lidí a vedl život skrytý,
až začal konati svůj veřejný úřad učitelský.

3. Pán Ježíš začal konati svůj úřad učitelský, když mu bylo
třicet let. Přípravou k němu bylo: Jan Křtitel na poušti u Jordánu
kázal pokání a svědčil, že Ježíš jest Beránek Boží, který snímá
hříchy světa. Od něho dal se Ježíš v řece Jordáně pokřtíti. Při
křtu Duch svatý sestoupil na něho viditelně ve způsobě holubice
a Bůh Otec vydal hlas: „/Tentoť jest Syn můj milý, v němž jsem
sobě zalíbil“. Ježíš odešel, veden jsa Duchem svatým, na poušť
a tam se čtyřicet dní a nocí postil; byl pak pokoušen od ďábla
a andělé mu sloužili. í

Konaje úřad svůj učitelský, chodil ve své vlasti z místa na
místo a všude dobře činil; přijímal učedníky a vyvolil z nich dvanáct
apoštolů: Šimona Petra a jeho bratra Ondřeje,Jakuba a jeho bratra
Jana, Filipa a Bartoloměje, Matouše a Tomáše, Jakuba mladšího
a jeho bratra Judu Tadeáše, Šimona horlivce a Jidáše Iškariota;
učil pravdám, které věřiti a ctnostem, které konati máme.

Pravdu svého učení potvrzoval svatostí svého života, svě
dectvími sv. Písma, zázraky a proroctvími.

Mnozí uvěřili v Ježíše, ale ne všichni; zvláště nejvyšší kněží,
zákonníci a fariseové nenáviděli ho pro jeho učení. Když pak vzkřísil
z mrtvých Lazara, jenž už čtyři dny v hrobě byl ležel, a lid pro
volával: ,„Hosanna Synu Davidovu!““, u velikém hněvu umínili si,
že jej usmrtí.

4. Aby jako Beránek Boží za hříchy světa trpěl a umřel, odebral
se Kristus do Jerusalema.

V neděli před velikonocemi slavil vjezd do města, obklopen jsa
množstvím lidu, jenž, ratolesti palmové a jiné v rukou drže, volal:
„„Hosanna Synu Davidovu!“ V pondělí, v úterý a ve středu ve
chrámě učil a neúnavně napomínal židy ke všemu, co by je mohlo
spasiti. Ve čtvrtek konal se svými učedníky poslední večeři a usta
novil obět mše svaté a nejsvětější svátost oltářní. Pak odebral se
S nimi na horu olivetskou, kde padla smrtelná úzkost na něho,
takže pot jeho jako krůpěje krve na zemi tekl. Když se Jidáš zrádce
s tlupou pochopů ozbrojených k němu blížil, vydal se jim dobrovolně..
Svázali jej, posmívali se mu, týrali ho, uvrhli jej do žaláře.

V pátek ráno odsoudila nejvyšší rada židovská Syna Božího
k smrti a odevzdala jej pohanům. Pohanský vladař judský Pilát,
u něhož žalovali na Ježíše, že prý se rouhal Bohu a chtěl býti
králem židovským, neshledal na něm žádné viny a poslal jej k Hero
desovi Antipovi, knížeti galilejskému, jenž právě dlel v Jerusalemě.
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Herodes dal mu na potupu obléci bílé roucho a vrátil jej Pilátovi.
Pilát opět potvrdil nevinnost Ježíšovu, dal jej však přece bičovati.
Když jej pacholci vojenští krutě byli zbičovali, upletli korunu z trní
a vtlačili mu ji na hlavu. Aby v lidu vzbudil útrpnost, předvedl
jej vladař lidu řka: „Ejhle, člověk!““ Židé odpověděli: „Ukřižuj
ho!““Konečně, ze strachu před hrozbami židů Kristu nepřátelských,
odhodlal se Pilát a vydal jim Ježíše, aby byl ukřižován. A Kristus
nesl těžký kříž po ulicích jerusalemských k popravišti, které na
zývali Římané Kalvarií, židé Golgotou.

Tam ukřižovali jej a po jeho stranách dva lotry. Ruce jeho
1nohy přibili hřeby, šaty jeho rozdělili vojáci mezi sebou, o roucho
svrchní však metali los. Nejvyšší kněží a starší lidu posmívali se
mu, Ježíš vše snášel trpělivě a mírně a modlil se za své nepřátele.
Když palčivá žízeň jej trápila, podali mu octa smíšeného se žlučí.
V nejhroznějších mukách visel tři hodiny na kříži přibitý. Slunce
se zatmělo. Konečně zvolal velikým hlasem: ,„Dokonáno jest!“ a
„Otče, v ruce Tvé poroučím Ducha svého!““, sklonil hlavu a zemřel.

V témže okamžiku roztrhla se opona chrámová od vrchu až
dolů, země se třásla a skály pukaly. Hroby se otvíraly a mnozí
svatí, kteříž už, byli zemřeli, vstali a objevili se v Jerusa
lemě. Hrůza jala setníka a voiáky, kteří střežili Ježíše. „Jistě“
volali, „člověk tento byl spravedlivý, byl Syn Boží“. Jeden
voják, aby se přesvědčil, umřel-li Ježíš, otevřel jeho bok kopím,
a ihned tekla z něho krev a voda.

Tak Ježíš Kristus, jsa Bůh a spolu člověk, nekonečnou cenou
dokonale dosti učinil spravedlnosti Boží, vysvobodil nás od hříchu,
otroctví ďábla a věčného zatracení a zasloužil nám hoinou milost
a věčnou blaženost, a my můžeme všichni spasení dojíti. Tak na
plnil proroctví, dokázal, že je Bůh, a učení jeho že je též božské
a tedy pravé, a že 1 nás jednou z mrtvých vzkřísiti může a vzkřísí.

5. Na večer v pátek sňali Josef z Arimathie a Nikodem tělo
Ježíšovo s kříže a pochovali je do nového, ve skále vytesaného hrobu,
do něhož *eště nikdo položen nebyl. Ku vchodu přivalili veliký
kámen. Židé kámen připečetili a postavili na stráž vojáky, aby
nikdo neodnesl těla Ježíšova. Avšak třetího dne z rána při slunce
východu otřásla se země a Ukřižovaný vstal slavný a nesmrtelný
z hrobu. První, kterým vykoupení bylo zvěstováno, byly duše
spravedlivých, před Kristem zemřelých, které v předpeklí pokojně
a, bez bolesti očekávaly spasení. Duše Ježíšova, od těla se oddělivší,
k nim sstoupila a radostnou donesla zprávu. Během čtyřiceti dnů
často zjevil se učedníkům svým, dal jim moc odpouštěti hříchy
a ustanovil Petra hlavou církve slovy : „„Pasiž beránky mé,
pasiž ovce mé“.

6. Čtyřicátého dne po svém zmrtvýchvstání zievil se Kristus
všem učedníkům naposledy v Jerusalemě. Nařídil jim, aby odtud
neodcházeli, dokud by na ně nesestoupil Duch svatý. Pak vyvedl
je ven na horu Olivetskou. Tu řekl jim : „„Dána jest mi všeliká
moc na nebi i ná zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati
všecko, což jsem koli přikázal vám; a aj, já s vámi jsem po všecky

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 3
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dny až do skonání světa“. Když byl slova ta pronesl, pozdvihl
rukou svých, dal jim požehnání. I stalo se, kdýž je žehnal, bral
se od nich a nesen jest do nebe před jejich očima vlastní mocí a
tam sedí na pravici Boha Otce všemohoucího.

7. Kristus slíbil před nanebevstoupením učedníkům svým Ducha
svatého, učitele a utěšitele, který by ovoce vykoupení k nim obrátil.
Slib splněn o letnicích. Apoštolové byli shromážděni okolo 3. hodiny
(o 9. ráno) a modlili se společně. ,,„Istal se rychle zvuk s nebe jako
přicházejícího prudkého větru a naplnil všechen dům, kdež byli
sedíce. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheňa posadil se
na každého z nich: a naplněni jsou všichni Duchem svatým a po
čali mluviti rozličnými jazyky“. Petr, hlava apoštolů, předstoupil
před židy, kteříž se byli venku shromáždili. A vysvětloval jim, že
týž Ježíš, kterého ukřižovali a který vstal z mrtvých, je jejich
Pánem a Vykupitelem, v něhož mají věřiti. Řeč jeho byla tak po
žehnaná, že se jich tři tisíce dalo pokřtiti. Brzy nato šel Petr
s Janem do chrámu. Tam uzdravil Petr ve jménu Ježíšově chro
mého od narození. Po zázraku tom žádalo ještě pět tisíc židů křest.
Z obrácených v Jerusalemě a okolí povstala první křesťanská obec,
církev. — —

Slavnost nejsvětějšího Vykupitele
ustanovila církev sv. na. 23. října a na III. neděli v červenci.

' Církev předvádí nám v ty dny osobnost a celé dílo vykupitelské či spasi
telské Ježíše Krista, že totiž byl Bohem a spolučlověkem, a že působil jako král
založením církve katolické, jako učitel všech národů a jako velekněz, který se
obětoval na kříži a obětuje dosud při mši svaté.

Rozdíl v pojmenování Ježíše Krista „„Spasitelem““nebo „Vykupitelem““ spočívá
v tom, že slovo „Spasitel“ znamená více účel jeho vtělení, slovo „„Vykupitel“
cenu, kterou nás spasil.

Nejsvětějšímu Vykupiteli zasvěcena je kaple v nemocnici v Mikulově (spolu též
čtrnácti svatým pomocníkům).

Nejsvětějšímu Spasitel zasvěcenyjsou v brněnské diecesí kaple : v ústavu slepých
v Brně (farnost sv. Tomáše), v Brimičkách (farnost Opatov) a veřejná kaple ve
Sloupě. —

Modlitba církevní k nejsvětějšímu Vykupiteli.

Antifona. Aj, tento jest Bůh náš, očekávali jsme ho, a
vysvobodil nás: obdrželi jsme ho; plesati a veseliti se budeme v spa
sení jeho, alleluja!

V. Pane, útočiště učiněn jsi nám. .
R. Od národu do národu.

Modlitba: Bože, jenž jsi Jednorozenéhosvého Vykupite
lem: světa ustanovil a skrze něho, jenž smrt přemohl, nás milosrdně
pro život napravil: propůjč, abychom, dobrodiní ta si připomína
jíce, k Tobě stálou láskou lnouti a ovoce téhož vykoupení obdržeti
zasloužili. Skrze téhož Pána
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++Dobrá knížečka“ od Kašpara Dundy.

Tři korunky o lásce Pána Ježíše k nám,

jež zračí se v celém životě jeho.
(Hodí se i ke mši svaté. — V. říká vždy jeden, R. všichni.)

„Těch, kteří usilovnou prací snaží se poznati člověka a svět,
velmi mnoho jest; pramálo však těch, kteří se snaží poznati SynaBožího.© Zapřisahámevšeckykřesťany,cojichnasvětě,abyse,
co nejvíce mohou, přičinili, by Spasitele svého poznali, jaký jest„aceloudušíbožskémuSpasitelivděčníbyli.© Kteříjejopou
štějí, již tím sami sebe ve slepé vášni v záhubu vrhají a zároveň
způsobují, seč jsou, aby společnost lidská, velikou jsouc zmítána
bouří, opět klesla ve spoustu zla a pohromy, které Spasitel podle
lásky své od ní odvrátil“. ,,„.. V duše národů vrývati pravou zná
most Ježíše Krista, a písmem i slovem objasňovati jeho lásku, dobro
"diní a zřízení: to pokládejte za nejpřednější úkol svůj . ".
„I není v žádném. jiném spasení“. (Sk. 4. 12). . Kristus „„moc
Boží a Boží moudrost““, (I. Kor. 1.). |.„,cesta, pravda i život“.
(Jan 14.)... Tak napomíná a poučuje nás svatý Otec Lev XIII.
(Ct. „Encyklika1. listopadu1900). Budeme tedy rozjímati o lásce PánaJežíše k nám.

I.

1. V. Člověk po hříchu hynul a měl zahynouti na věky. Syn
Boží se smiloval. Sstoupil s nebe, aby učinil nápravu a člověka
spasil. A hle! „Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali“ (Jan 1.);
:Šel tedy do chléva mezi zvířátka! „Lišky doupata mají a ptáci ne
beští hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.““ (Luk. 9.)
Leží v jesličkách; trpí nedostatek, zimu, opovržení . . pro člověka.
Pán Ježíš, Bůh a spolu člověk, král věčné slávy, věčná moudrost,
svatost a dobrota, nevinný Beránek Boží!

R. Všeckyýnás měl na paměti, všecky nosil v srdci svém; všeckynásmiloval,zavšeckyseobětoval.© (Ef.5,Gal.2).„Sladkésrdce
Ježíšovo, budiž mou láskou!““ (Odpustky300 dní pokaždé.)

2. V. Osmého dne po svém narození, jak zákon žádal od hříšníkův, které Pán Ježíš spasiti chtěl (I. Tim. 1., 15), podrobil se
"obřízce a vycedil poprvé svou předrahou krev za viny naše Pán
Ježíš, Bůh a spolu člověk, král věčné slávy, věčná moudrost, svatost
a dobrota, nevinný Beránek Boží!

R. Všecky nás měl na paměti, všecky nosil v srdci svém; všecky
nás miloval, za všecky se obětoval!... „Sladké srdce Ježíšovo,
budiž mou láskou!“ (A tak se končí a odpovídá vždy i při následujících od
-stavcích.)

3. Dne čtyřicátého po svém narození nesen jest do chrámu
a tam se svolením své přesvaté matky jest pro spásu celého světa
obětován: Pán Ježíš, Bůh a spolu atd.

4. V. Ukrutný Herodes chce Pána Ježíše zabíti, tak jako. zabil
mnoho neviňátek; ale ještě nepřišla hodina jeho; ještě nevykonal,
co mu Otec nebeský uložil (Jan 17.); proto nyní umříti nesmí !
1 utíká v noci do Egypta: Pán Ježíš, Bůh a spolu.
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5. V. Ve dvanácti letech jde na slavnost do Jerusalema; tři
dni se zdržel ve chrámě; musil být: v tom, což Otce jeho jest.
(Luk. 2). Pán Ježíš Bůh a spolu

6. V. Třicet roků jest rodičům svým poddán, vede život skrytý;.
po 30 roků napřed sám koná, čeho od nás žádá: Pán Ježíš, Bůh
a spolu.

7. V. Šel za sv. Janem, vzav hříchy naše na sebe, a. jakoby
byl obyčejný hříšný člověk, dal se. od něho v řece Jordáně po
křtiti; hříšníky měl i tu na paměti: Pán Ježíš Bůh a spolu

8. V. Čtyřicet dní a nocí se na poušti postí, tak jako největší
kajícník, snáší i pokušení ďábelská pro spásu Adama, pro spásu
celého světa: Pán Ježíš Bůh a spolu

9. V. Chodil ve své vlasti s místa na místo, učil utěšitelným
pravdám, které věřiti, a překrásným ctnostem, které konati máme;
a všude jen dobře činil: Pán Ježíš, Bůh a spolu.

10. V. „Já jsem cesta, pravda a život. Pojďtež ke mně všickni,
kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím, a naleznete
odpočinutí duším svým. Toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhnu
ven““ (Jan 14, Mat. 11, Jan 6), volal ke všem: Pán Ježíš, Bůh a.
spolu. .

11. V. Tisíce lidí nasytil několika chleby a rybičkami dvakrát,
uzdravoval slepé, hluché, kulhavé, malomocné, nemocné všeho druhu
a 1 mrtvé křísil: Pán Ježíš, Bůha spolu..

WDP +12. V. Ujímal se hříšníků, vyhledával jich, jedl s nimi, a vida
jejich víru, pokoru a kajícnost, odpouštěl jim. ,„„Nepotřebujíťzdraví
lékaře, ale nemocní; nepřišel jsem volat spravedlivých, ale hříšných;
neboť neposlal Bůh Syna svého na svět, aby soudil svět, nýbrž aby
spasen byl svět skrze něho““ (Luk. 15, Mat. 9, Jan 3), říkal: Pán
Ježíš

13. V. Jsa prací a kázáním již unaven, bavíval se s dítkami;
často brával dítky do náručí, objímal je a vkládal na ně ruce, dával
jim požehnání. „„Nechteždítek přijíti ke mně a nebraňte jim; nebo
takových jest království Boží. Amen, pravím vám, neobrátíte-li se
a nebudete-li jako maličká pacholata, nevejdete do království nebe
ského. A kdo by přijal jedno takové pachole ve jménu mém, mne
přijímá; kdo by pak pohoršil jedno z maličkých těchto, jež ve mne
věří, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho
a on pohřížen byl do hlubokosti mořské““ (Mar. 10, Mat. 18, 19),

MPVtak jednal a napomínal: Pán Ježíš.
14. V. „„Všecko,cožkoli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte

jim. Milujte (i) nepřátele své, dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí.
Nebo milujete-li (toliko) ty, kteří vás milují, jakou odplatu míti
budete ? Zdaliž i publikáni téhož. nečiní ?““ (Mat. 7, 5.), káže dů
tklivě: Pán Ježíš .

15. V. Když na poušti tisíce lidu nasytil několika chleby a liď
se divil, řekl jim: „„Jáťjsem chléb živý, jenž jsem s nebe sstoupil..
Bude-li kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na věky; a chléb, kterýž
já dám, tělo mé jest, (jež vydáno) za život světa“ (Jan 6) ujišťoval:
Pán Ježíš



— 37 —

16. V. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a
já v něm, a kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný; a já ho vzkřísím
v den nejposlednější. Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li jísti
těla Syna člověka a píti jeho krve, nebudete míti v sobě života“
(Jan 6. 15), dokládal tak jasně a důrazně: Pán Ježíš.

17. V. Pán Ježíš se mnoho modlil. Všichni evandělisté o tom
vypravují. Když byl lid poučil, nemocné uzdravil, hříšníkům uleh
čení zjednal a dítky domů propustil: chodíval zvláště rád na horu
Olivetskou. Tu modlíval se za lid často celou Boží noc, takže apo
štolé a lid proto velice dojati byli. „„Bdětež a modlete se — kaž
dého času — abyste nevešli v pokušení. Duch zajisté hotov jest,
ale tělo nemoeno““ (Luk. 6, 12; 21, 36, 37; Mat. 26, 41), odpovídá
a 1 nás napomíná: Pán Ježíš...

IT.
NVPV18. V. Lid za Pánem Ježíšem odevšad se jen hrnul; závistiví

fariseové a zákonníci měli na to zlost. „„Coučiníme?““ pravili. „„Neb
tento člověk činí mnohé divy. Necháme-li ho tak, všichni uvěří
v něho!““ (Jan II). A věda, že ho chtějí zabiti, a že přišla již ho
"dina jeho, předpověděl dopodrobna učedníkům celé umučení své a
dodal, že třetího dne zase vstane z mrtvých. A když lid jerusa
lemský nad ním plesal, volaje: „„HosannaSynu Davidovu! Požehnaný
král israelský! Hosanna na výsostech!““, co činí Pán Ježíš ? Vida
město, plakal nad ním, řka: ,Ó, kdybys bylo i ty poznalo, a to
(aspoň) v tento den tvůj, co tobě jest k pokoji!“ (Luk. 19.). —
„Jerusaleme, Jerusaleme, kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé,

jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá, a nechtěl jsil“
(Mat. 23). A vešed do chrámu, dojat byl ještě více, vida, že i kostel
jest peleší lotrovskou! I počal vymitati prodávající a kupující v něm.
A ač dobře věděl, že ho fariseoóvé chtějí zabiti, učil ještě každý
den v chrámě. Jaká to šlechetnost! Zapomíná na sebe; spasiti chce
všecky; i na mne myslí: Pán Ježíš

19. V. Když naposled se svými učedníky beránka velikonoč
ního jedl, řekl: ,,S toužebností žádal isem tohoto beránkajísti s vámi,
prve než bých trpěl“. (Luk. 22.) Pak vstal, složil svrchní roucho
své a vzal bílý šat i přepásal se. Nalil vody do měděnice a umýval
nohy apoštolům a utíral je šatem, kterým byl přepásán. Apoštolé
trnuli a žasli nad pokorou a láskou Pána Ježíše. „Poněvadž já, Pán
a Mistr, umyl jsem nohy vaše, i vy máte jeden druhého nohy umý
vati. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám,
tak i vy činili“ (Jan 13), naporučil: Pán Ježíš.

20. V. Při této poslední věčeři pak, právě tu noc, ve které
zrazen byl, vzal chléb do svých svatých rukou, požehnal jej a pravil
nad ním: „/Totoť jest tělo mé““. Podobně vzal i kalich s vínem,
požehnal jej a pravil nad ním: „/Totoť.jest krev má Nového Zá
kona“. Obojí dal požívati apoštolům a dvakráte jim naporučil:
„To čiňte na mou památku!““ Tak proměnil Pán Ježíš chléb ve své
nejsvětější tělo a víno ve svou nejsvětější krev, ač způsoby chleba
a vína nezměněny zůstaly: a zároveň dal apoštolskému sboru rozkaz
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a moc, až do skonání světa, „„dokavad (k soudu) nepřijde“, aby
činili totéž, co činil sám: Pán Ježíš...

21. V. „V domě Otce mého jsou mnozí příbytkové: jdu, abych
vám připravil místo; a zase přijdu a vezmu vás k sobě samému,
abyste, kde jsem já, 1 vy byli. A já prositi budu Otce a jiného
Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky, Ducha pravdy
— nenechám vás sirotků © — (Jan 14.), těšil po ustanovení nejsv.
svátosti a po jejich prvním svatém přijímání apoštoly: Pán Ježíš

22. V. „„Přikázání nové dávám vám: abyste se milovali ve
spolek, jakož (já) jsem miloval vás. Totoť jest přikázání mé, abyste
se vespolek milovali, jakož (i já) jsem miloval vás. Toto přikazuji
vám, abyste se vespolek milovali“ (Jan 13; 15.), napomínal dále:
důtklivě: Pán Ježíš...

23. V. Modlil se za Petra, aby nezhynula víra jeho a on po
tvrzoval bratří svých; modlil se za ostatní apoštoly, aby byli svorni
a žádný z nich mimo Jidáše nezahynul; modlil se i za všecky ty,
kteří skrze slovo jejich uvěří v něho, a aby i oni všichni jedno
byli. „„Otče,chci, aby kde jsem já, i oni se mnou byli, aby viděli.
slávu mou, kterou jsi mi dal“ (Luk. 22, Jan 17.), úpěnlivě prosil.
Otce: Pán Ježíš...

24. V. Konečně šel se svými apoštoly na horu Olivetskou do
zahrady Gethsemanské. Tu počal se rmoutiti a teskliv býti, i řekl:
„Smutnáť jest duše má až k smrti!““ I padl na tvář svou a modlil
se, fka: „„Otče,chceš-li, přenes kalich tento ode mne; avšak ne má
vůle, ale tvá buď !“ I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve te
koucí na zemi. (Mat. 26, Luk. 22). Smrtelnou úzkost trpěl již ten
kráte i pro nás: Pán Ježíš .

25. V. Pilát, ač nenašel viny na něm sám,ani Herodes, chtěje
ukojiti zuřivost svedeného lidu, dal nevinného Pána Ježíšehrozně,
bolestně a hanebně zbičovati (Jan 19). Jeho krev řine se ze ste
rých ran a zbarvuje do kola zemi. Hanbí se, bolest má hroznou;
ale ani slovíčkem nenaříká. Mnohou ránu vytrpěl u sloupu i za
mne: Pán Ježíš. .

26. V. Byv odvázán ohlíží se Spasitel po svém šatě. Sedl si,
nebo pro bolest státi nemůže. Přikryv se nuzně, pláče krvavé slzy!
Ďábelští lotři však nedali mu pokoje. Z krvácejícího těla šaty mu
zase svlekli a „,přiodili jej pláštěm šarlatovým, a spletše korunu
z trní, vstavili ji na hlavu jeho“. Proudem tekou krvavé krůpěje
po tváři jeho. Třtinu mu dali do spoutaných rukou. Na posměch
ohýbají před ním kolena, volajíce uštěpačně: „„Zdráv buď, králi
židovský! A hle! Co činí ještě? Žezlo třtinové mu z rukou vytrhují
a bijí ho jim do jeho svaté, trním ovinuté a tak bolavé hlavy! —
I plvají naň a dávají mu poličky! (Mat. 27, Jan 19.). Ó jak peč
livě bylo toto svaté tělo Páně za dětství jeho chováno od panenské:
jeho matky! Jak pečlivě bděla nad jeho svatou hlavinkou, očkama,2v
jeho nejkrásnější tváří! Avšak jakou potupu nyní trpí: Pán Ježíš ..

27. V. Když Pán Ježíš tak hrozně ztrýzněn byl, neměli židé
na tom dosti; dotírali tak dlouho na Piláta, až ho k smrti od
soudil. „Nevinenť jsem já krví Spravedlivého tohoto; vy vizte!“
(Mat. 27) omlouvá se Pilát. Soud to na světě nejnespravedlivější!



Pán Ježíš mlčí, trpí, myslí i na nás, chce umříti za hříšníky (I. Tim.
1, 15; I. Kor. 15, 3): Pán Ježíš...

28. V. I pojali žoldnéři Pána Ježíše, svlekli s něho potupný
plášť a oblekli ho opět v roucho jeho (Mar. 15, Jan 19); i vložili
kříž na ramena jeho. Kříž byl těžký a Pán Ježíš tak bolavý! Padá
pod tíží jeho několikráte. Všude, kudy se ubíral, cesty svou pře
drahou krví zbarvil.. Ztýraná jeho podoba pohnula již 1 Piláta
k útrpnosti. Jak pak teprve bylo Marii, jeho přemilé matce, když
se s ním setkala a tak zuboženého viděla! Pán Ježíš mlčí, trpí,
myslí na nás, chce umříti za hříšníky: Pán Ježíš...

29. V. Jsa ustavičně bit a tupen, konečně kříž svůj dovlekl na
příkrou horu Kalvarii. (Jan 19). I připravili mu novou nevyslovitel
nou bolest: Se šatů ho nectně svlekli! Ó jak se styděl Pán Ježíš,
nejčistější panic, přeďtolika lidmi! Víno smíšené s myrrhou a žlučí
k pití mu podávali. To mu dali na jeho nářek: „Žízním!““
„Učiněn jsem v posměch všemu lidu svému“, naříká u proroka
(Pláč Jer. 3, 14), nyní však mlčí, pláče krvavé slzy, trpí a chce
umříti za hříšníky; myslí na nás; trpí i za mou nestydatost, mls
nost a nestřídmost:Pán Ježíš...

30. V. Nejhroznější bolest však mu připravili, když ho křižo
vali. Tři hodiny visí živý na kříži mezi nebem a zemí, a krev jeho
v proudech stékala na zemi. Hrozné bolesti má na rukou, na nohou,
na hlavě, na celém těle; a ještě větší na duši. A přece myslí jen
pořád na hříšníky: ,„Otče, odpusť jim; neboť nevědí, co činí!“ Ujímá
se lotra; své přemilé matce poroučí, aby byla matkou všem; za
všecký koná „„vslzách““ vroucné, „„poníženéprosby“ k Otci, a „vy
slyšen jest pro svou uctivost“ (Luk. 23, Žid. 5, 7): Pán Ježíš...

31. V. Jaká to zlomyslnost! Již byl mrtvý Pán Ježíš, a ještě
mu nedali hříšníci pokoje. Kopím probodli jeho nejlaskavější, nej
světější srdce! Ale božství jeho tím nezabili. Dobře tedy o tomto
hrozném nevděku věděl a velmi bolestně jej pocítil: Pán Ježíš

ITI.

32. V. „Já jsem pastýř dobrý; dobrý pastýř nechává devadesáti
devíti na poušti a jde po té ovci, kteráž se byla ztratila; dává 1
život svůj za ovce své. Mámť i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince; i ty musím přivésti a hlas můj slyšeti budou, a bude jeden
ovčinec a jeden pastýř; nebo Syn člověka přišel, aby hledal a spasil,
co bylo zahynulo““. (Jan 10; Luk. 15. 19). Tak mluvil, tak jednal:
Pán Ježíš...

33. V. „„Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste,
a já vás občerstvím, a naleznete odpočinutí duším svým. A kdož
koli ke mně přijde, já žádného nevyvrhnu““. Tak volá ten pastýř
dobrý ustavičně skrze svou svatou církev, „kteréž dobyl svou krví“,
a ve které svátostně přebývá po všecky dni a noci, a přebývati
bude až do skonání světa; nebo „za všecky umřel““,za všecky svou
předrahou krev vycedil, „„všecky spasiti chce“ (Mat. 11; Jan 6;
Skut. 20; Mat. 28; II. Kor. 5; I. Tim. 2): Pán Ježíš...

34. V. „„Obětován jest, protože sám chtěl““. (Is. 53, 7.). „Za
všecky umřel Kristus a z mrtvých vstal“ (IT. Kor. 5, 15.), a chce,
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„abychom hříchům. zemrouce spravedlnosti živi byli“ (I. Petr 2,
24), a všichni také „spolu s ním živi byli“ (I. Sol. 5, 10) v slávě
Otce jeho. „On jest obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše,
ale i za hříchy všeho světa““ (I. Jan 2, 2.). „Jedenf jest zajisté Bůh,
jeden také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
kterýž dal sebe samého na vykoupeníza všecky“ (I. Tim. 2, 5. 6).
Toto vykoupení všem přivlastniti a „„všeckyspasiti chce“ hlavně
pomocí apoštolův a jejich nástupců; proto po tři léta největší měl
péči o své apoštoly a za ně se také modlil nejvíce: Pán Ježíš.

35. V Vstav pak, jak předpověděl, třetího dne z mrtvých, ještě
po čtyřicet dní zvláště a nejvíce se obírál (Sk. ap. l, 3) s apo
štoly a vyzbrojil jje, a v nich i všecky jejich nástupce, toutéž mocí,
jakou sám měl: „„Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, i já posílám
vás. Přijměte Ducha svatého. Kterýmž odpustíte hříchy, odpou
štějíť se jim, a kterýmž zadržíte, zadržány jsou““, řekl apoštolům
všem; a Petrovi již dříve: „Ty jsi Petr (to jest skála), na té skále
vzdělám církev svou, a brány pekelnéjí nepřemohou. Já jsem prosil
za tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty někdy, obrátě se, potvrzuj
bratří svých“. A nyní po svéh vzkříšení dodal: „„Pasiž beránky
mé Pasiž ovce mé! . “ (Ján 20; Mat. 16; Luk. 22; Jan 21);
nebo „za všecky umřel i z nrbyvých vstal““, za všecky svou pře
drahou krev vycedil, „„všecky spasiti chce““: Pán Ježíš.

36. V. A když před svým odchodem do nebe s apoštoly šel na
posledy na horu Olivetskou, naporučil jim: „„Jdouce po všem světě
— až do posledních končin země — kažte evangelium všemu stvo
ření — učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce, 1 Syna, i Ducha
svatého, učíce je zachovávati všecko, což isem koli přikázal vám“
A proč tak učinil * Protože dobrýjest, „za všecky umřel 1z mrtvých
vstal““, za všecky svou předrahou krev vycedil, „všecky spasiěl chce“.(Mat. 16; Mat. 28; Sk. ap. 1.; I. Tim. 2) Pán Ježíš.

37. V. A jak těšil apoštoly před svým umučením, že nenechá
jich sirotkův a že opět z mrtvých vstane a že ho opět uzří: tak
těšil Pán Ježíš své apoštoly nyní, když se s nimi loučil, ještě více..
Poslední slovo, které tu promluvil k nim a zároveň k nám, bylo :
„Aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa!““ (Mat. 28).

. Je snámi Pán Ježíš jakožto Bůh, je s námi však ijakožto člověk,
s nezkrácenou močí, láskou a dobrotivostí, jak se ukazoval apošto
lům, hříšníkům, dítkám, bez rozdílu všem; ač pod jinou způsobou,
je s námi v nejsvětější svátosti, je s námi při mši svaté, zvláště je
s námi a přebývá v nás, kdykoliv jdeme k sv. přijímání; je s námi,PD
hledá nás, „„všecky spasiti chce““ Pán Ježíš.

(Končíse): V. Všecky nás měl na paměti, všecky nosil vsrdci
svém: všecky nás miloval, za všecky se obětoval. A činí tak dosud
ve své svaté církvi, v nejsvětější svátosti. A za to zá všecko my
svému přemilému Spasiteli a budoucímu soudci budeme snad ještě
spláceti nevšímavostí, nevděkem, bolestnými urážkami, abychom
přec zahynuli a spaseni nebyli jako Jidáš !

R. Žádný hřích, žádný nevděk již! .. Kristus Pán nás mi
loval a za nás se obětoval, Kristus Pán nás miluje a za nás se obě
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tuje dosud ! I my ho chceme milovati a za něho se obě
tovati!

Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

Růženec čili korunka
kecti331let věku Pána Ježíše na zemi.

Race. Tento růženec, zvaný růžencem Pámě, protože se modlí ke cti a chvále
Ježiše Krista, skládá se z 33 „„Otčenášů““na památku a uctění 33 let, které žil zde
na světě. Ke cti jeho pěti svatých ram připojuje se 5 „„Zdrávas Maria“ a růženec
se ukončí jedním „„Věřímv Boha“'. Při modlení jednothwých „Zdrávasů“*“a „Otčenášů““
„mají se rozjímali tajemství života, utrpení, smrhů atd. Pána našeho Ježíše Krista.
V jakém pořádku jednothvé „Zdrávasy“ a „Dičenáše“ po sobě následují, jakož %
způsob, jímž jednotlivá tajemství lze rozjímali, udáno podrobně dole. — Papež
Klement X. udělil brevem De salute gregis Domimci ze dne 20. července1674 k růženci
domu přemnohoodpustků, z mchž -pouzeuvádíme: Plnomocné odpustky jednou za měsíc
tomu, kdo se jej po celý měsíc modlí. Podmínky Zpověď, svaté přijímání a modlitba
na úmysl sv. Otce. Při modlení této korunky musí se však užívati růžence, jenž jest svěcen
oď mnichů kamaldulenských; anebo d kněze, jenž od sv. Otce obdržel k tomu zvláštní

povolení. Obyčejná plná moc světiti křížky, růžence atd. s papežskými odpustky
nestačí.

Ve jménu Otce i Syna atd.
Vzbuzení lítosti Ó nejlaskavějšíJežíši,srdečnělituji,

že jsem Tebe, nejvyšší a lásky nejhodnější dobro, svého Boha a
Spasitele, kdy hříchy svými urazil. Opravdové činím předsevzetí,
se polepšiti a Tebe nade všecko milovati.

První desátek.
Archanděl Gabriel zvěstuje nejblahoslavenější Panně Marii vtě

lení Syna Božího v jejím nejčistším životě. Zdrávas Maria.
1. Vtělený Syn Boží narodiv se z Marie Panny leží v jeslích.

Otče náš.
2. Andělé se radují prozpěvujíce Sláva na výsostech Bohu!

"Otče náš.
3. Pastýřové, jimž andělé narození jeho zvěstovali, klanějí se

jemu. Otče náš.
4. Osmého dne jest obřezán a nazváno jméno jeho Ježíš. Otče náš.
5. Tři králové se mu klanějí a obětují mu zlato, kadidlo, myrrhu.

Otče náš.
6. Jest obětován ve chrámě a předpověděn za Spasitele světa.

Otče náš.
7. Herodesem pronásledovaného nesou do Ecypta. Otče náš.
8. Nenaleznuv ho, Herodes povraždil nevinné dítky. Otče náš.
9. Svatý Josef a Matka jeho nesou ho zpět do Nazareta. Otče náš.
10. Dvanáctiletý Ježíš rozmlouvá s učiteli ve chrámě. Otče náš.
(Modlí-li se růženec za zemřelé, přidává se: Odpočinutí věčné dej jim,

Pane, atd.) .

Druhý desátek.
Ježíš poslušen nejblahoslavenější Panny, Matky své a svatého

Josefa. Zdrávas Maria.
1. Když mu bylo 30 let, pokřtěn jest svatým Janem v Jordáně.Otče náš.
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2. Postiv se 40 dní na poušti, přemohl pokušitele ďábla. Otče náš.
3. Zachovává a káže svůj svatý zákon života věčného. Otče náš.
4. Volá k sobě učedníky, kteří hned zanechávají všeho a ná=

sledují ho. Otče náš.
5. Činí první zázrak, proměňuje vodu ve víno. Otče náš.
6. Uzdravuje nemocné, napravuje údy chromým, vrací zrak

slepým, sluch hluchým a život mrtvým. Otče náš.
7. Obrací hříšníky a hříšnice a odpouští jim hříchy. Otče náš.
8. Pronásledován židy až na smrt, netrestá jich, nýbrž mírně

je napravuje. Otče náš.
9. Proměňuje se na hoře Tábor před Petrem, Jakubem a Janem.

Otče náš.
10. Vjíždí na oslici vítězně do Jerusalema a vyhání z chrámu

kupce, kteří chrám znesvěcují. Otče náš.
(Odpočinutí věčné atd.)

Třetí desátek.
Pán Ježíš se, loučí s nejsvětější matkou svou, dříve než jde

vstříc smrti, aby nám věčnou spásu zjednal. Zdrávas Maria.
1. Slaví poslední večeři velikonoční a umývá nohy apoštolům.

Otče náš.
2. Ustanovuje nejsvětější svátost oltářní. Otče náš.
3. Modlí se v zahradě, potí se krví a přijímá útěchu od anděla.

Otče náš.
4. Zrazen od Jidáše polibkem, jest jat a svázán jako veliký

zločinec. Otče náš.
5. Jest křivě obžalován, poličkován, uplván a všemožně urážen

před čtverými soudci. Otče náš.
6. Patří laskavě na Petra po trojíím zapření a obrátí ho, zatím

co Jidáš v zoufalství se oběsí a věčné smrti propadne. Otče náš.
7. Jest u sloupu ukrutně bičován nesčíslnými ranami. Otče náš.
8. Trním korunovaného ukazují lidu křičícímu: Ukřižován buď,

ukřižován buď. Otče náš.
9. Odsouzen na smrt nese v největších bolestech těžký kříž

na horu Kalvarii. Otče náš.
10. Ukřižován mezi dvěma lotry, po třech hodinách nejbolest

nějšího smrtelného zápasu umírá; bok jeho kopím proboden, on pak
pochován jest. Otče náš.

(Odpočinutí věčné atd.)

Zakončení.
Ježíš třetího dne slavně z mrtvých vstav, navštíví především

Marii, nejsvětější matku svou. Zdrávas Maria.
„1. Zjevuje se Mariím a poroučí jim, aby oznámily apoštolům,

že ho viděly vzkříšeného. Otče náš.
2. Zjevuje se apoštolům, ukazuje jim své rány a dovoluje To

mášovi, by se jich dotkl. Otče náš.
3. Čtyřicátého dne po svém z mrtvých vstání požehnav svaté

Matce, Marii Panně, a všem svým apoštolům, vstupuje na nebesa.
Otče náš.
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Nyní prosme Pannu Marii, by nám též vyprosila požehnání
svého božského Syna -Ježíše Krista nyní i v hodinu smrti naší.
Zdrávas Maria.

(Odpočinutí věčné atd.)
Věřím v Boha atd. ke cti sv. apoštolů.

Trojí obětování zásluh Pána Ježíše nejsvětější Trojici.
bb A4 NVPV1. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše Krista na po

děkovanou za nejdražší krev, již vycedil v zahradě za nás; a pro
jehozásluhyprosímeVelebnostBoží,by námodpustilnaše
hříchy.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
2. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše Krista na po

děkovanou za nejdražší smrt jeho, již vytrpěl za nás na kříži ; a
pro zásluhy jeho prosíme Velebnost Boží, aby nám odpustil
tresty, jich jsme zasloužilihříchysvými.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
3. Obětujeme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše Krista na po

děkovanou za jeho nevýslovnou lásku, s kterou sestoupil s nebe
na zemi, aby na se vzal tělo lidské a trpěl a zemřel za nás na kříži;
a pro zásluhy jeho prosíme Velebnost Boží, aby po smrti přivedlnašedušedo věčnéslávy.

Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Odpustky 100 dní pokaždé získá, kdo tato tři obětování za šťastnou hodinku.

se pomodlí ; plnomocné odpustky jednou za měsíc v libovolný den ku konci měsíce,
kdo se je modlí každý dempo celý měsíc. Podmínky : Zpověď, svaté přijímání a mod
litba na úmysl svatého Otce. Lev XII. dne 21. října 1823 a Pius IX. 18. června 1876.

Zbožné povzdechy.

Spasiteli světa, smiluj se nad námi!
Race. Odpustky 50 dní jednou za den (i pro duše v očistci). Leu XIII. dne

21. února 1891.

Ježíši, Synu Davidův, .smiluj se nade mnou!
Race. Odpustky 100 dní jednou denně (i pro duše v očistci). Lev XIII. dne

27. února 1886.

Ježíši, Bože můj, nade všecko Tě miluji!
Race. 50 dní odpustky pokaždé (i pro duše v očistí). Pius 1X. 7. května 1654.

WAWePísně o dežíši Kristu.

14. Mešní píseň.
Slova přepr. J. P. Kyrie.tá LE n ] pl ] >GET EEELF| j L aA=e|o7)K mu

Ó Je-zu, mo-je spá -so, jenž srd -ce k so-bě zveš, Ty
o k i abp — h . a „AI | > I „A$->a7iPÁ PE— 0-iai

— hl a Ji = = S | M C- L JI „
e/ hd Č Ůne-besvěčná© krá-so,kamvěr-néu-ve-deš,| rač



= ES FAA
Í j - j | A

ok
©He

5 —— ce sc
smý--ti na-ši pro-vi-nu, by ve.svou přijal ro-di-nuAě TIM I UMNETC A AI Jj

9- -L m | T „K . i —i „A | “ OE i CFTZ temEFFy << =, ya)
Bůh nás, svůj lid, neb nášjsi štít, můj Ježíš, Bůh a Pán.

Gloria. O Jezu, nebes králi, 
jenž trpěls v pokoře, - zpěv Tvojíctiachvály© znívsvětapro
stoře. Jejž slaví v nebi andělé
-1 hlasy ptáčat veselé, [: buďodnásctěn-aveleben| můj
Ježíš, Bůh a Pán. :]

Graduale. O Jezu, Slovo věčné,
Ty osvěcuješ nás. Kéž mojesrdcevděčné© vždyznáTvépravdyhlas,© sevěrnězaní

ubírá, kde nebes bránu otvírá
[:náš Učitel, náš Spasitel,

můj Ježíš, Bůh a Pán!:]
Credo. O Jezu, věřím v Tebe

a pevně vyznávám, - že sstoupiv
pro mne s nebe, - mne vedeš
v blaha chrám. - O víro, kotvonaděje,© kéždušesteboudo
spěje, - [: kde dáse zřít - a slávou
stkvít - můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

K obětování. O Jezu, bys vintíži© snásbídných,hříšných
sňal, sám na potupném kříži
jsl sebe v obět dal. - Chléb jenom
s vínem k oběti kněz Tobě za
to posvětí. - [: Ten přilmi dar, 
vzněť lásky žár, - můj Ježíš, Bůh
a Pán':]

Sanctus. O Jezu, nad vše svatý,
náš Bůh a Hospodin, - jejžvnebiláskouvzňatý| ctízpěvemcherubín.| Snímspojuji

svůj slabý hlas, pět buduvše

chen žití čas - [: dík, slávyčest,jichžhodenjest— můjJežíš,
Bůh a Pán!:]

Po pozdvihování. O Jezu, ve
svátosti - jsi sstoupil na oltáf,
chléb, víno Tebe hostí, - Tvousvatoukryjetvář.© AčTebe

- přec pevně srd
[: že s námi dliš 

můj Ježíš, Bůh

okem nezříme,
cem věříme,
a na nás Zříš,
a Pán!:]

Agnus. O Jezu, Boží Synu, Tysobětísestal,© bys,shladěnašivinu,© námživotvěčnýdal.| O,čistýBožíBeránku,
mé duše vejdi do stánku - [:a
s ní se spoj, - jí rány zhoj!
Můj Ježíš, Bůh a Pán. :]

K přijímání. O Jezu, v srdce
moje rád, s láskou zavítej, avzácnámilostTvoje| vněm
pro ráj. rozkvítej, - bých po marnostechnepráhl,© bychblaha,štěstídosáhl,© [:jímžvládnešsám— achystášnám,můj
Ježíš, Bůh a Pán!:]

Ke konci. Tvé; Jezu, požeh
nání - mne chraň a v dobrém šil,
- bych věrně, bez ustání - Tě milovalactil,© bých,kdesám
slávu věčnou máš, - jíž s Otcem,Duchempožíváš,| [:téžpodílmělavěčněpěl| můjJežíš,
Bůh a Pán!:]

15. Láskou tř plám, sloužit ti ždám.
(Dříve : Miluji Tě, velebím Tě)

Slova upravil J. P. — Nápěv u Št—

1. Láskou Ti plám, sloužit Ti ždám, přemi-lý můj Je-ží - ši.
o-sla-vu - ji Tě, jenž jsi Pán nej-vyš-šíPo-zdra-vu - ji,

wo



nb e j. 61 C1 = '. I EaP Z i A m „» “*» AL a at i L a m 7) m m
ZA? | L [ L A m hu "L L- L- L A L ud © „Ará C E I TÍ 0 C Jj

Když Tě mám, vše-cko mám, svě-tem vším po - hr- dám,Z E Eraj s;(bmEL =
du -še má k To-bě v kaž-dé lne do- bě.

2. Kdo má jen hled pro tento 3. Ze statků všech jeden mt
svět, - pro pozemské marnosti, nech, - žádám si z nich Tebe jen.
ať si je má, jak je svět dá, Milost mi dej, duši mé vlej, oplývážderadostí.© Prosebebuduvnívždyspokojen.-Račiž
od Tebe - žádám žít pro nebe, - pak dopřáti - k Tobě se dostati, ctnostísestkvíti,© milýmTivnebiTěvěčněmilovat
býti. vděčně.

16. Ó Jezu, kéž Tvé dílo vykoupení také mně jest ke spáse.

Slova 2kane. olom.l) — Nápěv ze Št.
—0 + IbiS LL==FE=z EEE=o1.Ó| Je-zumi-lost-ný,méspá-sy© žá-dost-ný,PEEAeh

|- u -i |- Z ji
uslyš, blaha zdroji, povzdech prosby mo-jí ža-lost-ný.2.Tysnazemsestoupil,bysjsihaněn,© mojí.byljsizraněn

mne z vin vykoupil: pro mne provinou.
sama sebe .- o krásné jsi nebe 6. Shlaď pro své bolesti - trest
- oloupil. mojich neřestí! - Sloužit chci jen

8. Bys přiveď k životu ©—mouTobě - v blaha dnech i v době hříšnounicotu,cestoupře-| Neštěstí.—— „.bolestnou© kráčíšnanečestnou|" Lvůjkřížmneoblažuj,Golgotu! Tvákrevmnezavlažuj;© rána.Ve mnevTvémboku| odvšech4.Tampeklopotíráš-anebehříšnýchkroků| ochraňuj!
otvíráš; pod mých hříchů tíží 3 Dej hříchu odolat, - dej lánapotupnémkříži| umíráš.-yplápolat,popůtcepak

5. Ach, já jsem jedinou- Tvých časné - rač mne v nebe spasné Viv.strastípříčinou;© promnebylpovolat.
17. Prosba o ochranu v žití i smrti.

(Dříve : Pane Kriste, Bože věčný.)

Slovaupr. J. P. 1906.— KlementBosákZA Hostol.

1.ÓJe:3 Je-%íží-ši Bo-ževěč-ný,vše-mo-hou-cíKrá-l,
1) Olomouckého kancionálu použito bylo s dovolením kníže-arcibiskupské

konsistoře olomoucké ze dne 26. září 1905, č. 13.041, a knihkupectví R. Promber
gera v Olomouci ze dne 26. září 1905.
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jejž - to vděčněvše-cko tvorstvo chvá-lí,

OE
ra-čiž na nás

A 3-A—3
$=====3

2. Hle, k Tobě se - v neštěstí a
hoři utíkáme, -naději svou v Toběukládáme,© podeštítsvůjračnás,Pane,vzíti,| odnepřátel
krutých ochrániti.

3. O, pomoz nám, ať Tvůj
pokoj vezdy v srdci máme, 
tělu, ďáblu, světw odoláme,

hříš-né po-hlednou-ti

EHF====
a nás pod svá kříd-la při- vi-nou-ti.

dej nám dobře vůli Tvaji znáti,
- k pravdě Tvojí srdcem, skut
kem státi.

4. A přiveď nás - milostí a bož
skou láskou svojí v království
své, věčný blaha zdroji, - ucho
vej nás ohně, dobrý Pane, 
který věčněvěkův v pekle plane!

18. Všechno tvorstvo pěj se mnou: Pochválen buď Ježíš Kristus.
Svatoj. kanec. — Plesy duchovní č. 93.1)pGEFe kn

Ď

1. Po - chvá -len buď Je-žíš Kri-stus,
— I ©* 4- g

po - chvá-len buď na vě-ky!

k
Ko-lik tvo-rů po 0- bo - ře, ko -lik du-chů v ne-bes dvo - ře,

04LE =] F —EFA
to -lik úst si pře -NI mí-ti, a - by ze všech mo -hlo zní-ti:
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Po-chvá-lenbuďJe-žíšKri-stus,| po-chvá-lenbuďnavě-ky!
2. Pochválen buď Ježíš Kristus, - po

chválen buď na věky! - Slunce, měsíc na
nebesku, - zlaté hvězdy u svém lesku, zorysličnost,duhykrása| nechaťpo
vždy se mnou hlásá: - Pochválen buď
Ježíš Kristus, - pochválen buď na věky!

3. Pochválen buď atd. - Pestré ptactvo
u výšinách, - čilé ryby ve hlubinách
nechat Tebe, mocný Králi, - s živočichy
všemi chválí: - Pochválen bud atd.

4. Pochválen buď atd. Vody, luka,
hory s lesem, - ozvěte se pochval plesem,
- píseň mou si všichni zvolte, - k slávěBožízahlaholte:© Pochválenbuďatd.

5. Pochválen bud atd. - Každou sílu
duše svojí - zasvěcují slávě Tvojí, - aby

všecka moje vloha - Tebe ctila, mého
Boha: Pochválen buď atd.6.Pochválenbuďatd.| Všeckyúdy
svého těla - obětuji Tobě zcela, - každý
čin můj budiž hlásce, - v útlé že Tě
chovám lásce. - Pochválen buď atd.

7. Pochválen buď atd. - Každá práce
-mého stavu - děj se Tobě na oslavu: 
Tebe chválit při všem díle - budiž snažná
moje píle. - Pochválen buď atd.

8. Pochválen buď atd. - Po ničem již
nechci toužit, - leč jen Tobě věrně
sloužit; - Ty však, Bože, rač mi dáti 
v úmyslu tom pevně státi. - Pochválen
buď atd.

1) Plesů duchovních použito se svolením Benediktinské knihtiskárny v Brně
a L. Holaina ze dne 8. března 1905.
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9. Pochválen buď atd. - Odstup s li
chým, světe, mamem, - s požitků svých
luzným klamem! - Tvoje sláva, polní
tráva, - pravé blaho Bůh jen dává.
Pochválen bud atd.

10. Pochválen buď atd. - Ani v dobách
trapné tísně - nezanikne hlas mé písně: 
svému bolu na úlevu - hledět budu svéhozpěvu:© Pochválenbuďatd.

11. Pochválen buď atd. - Byť i bouřevdivémzmatku© zbavilamnevšeho
statku, - budu, jako lodník vesla, - toho
jen se chápat hesla : - Pochválen buď atd.

12. Pochválen buď atd. - Před smrtí
až ústa zvadnou, - když i k vzdechům
síly zchřadnou, - bude láskou k Toběvroucí© mojesrdceještětlouci:-Po
chválen bud atd.

19. Vždy a do nekonečna zaznívej pozdrav: Buď pochválen Pán Ježíš.
o bk M-46 ICÍ
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2. AGduše smutek nese, - ať čelo stíní
mrak, - ať srdce jásá v plese, - a jasný
je tvůj zrak, - vždy sobec připomeň 
nejsladší ze všech jmen, - buď pochválenPánJežíš,| jímžsvětbylvykoupen.

3. Když nepřítel tvůj lítý - tě nutí
zápasit, - ať zjevný nebo skrytý - chce
tebe porazit, - když doráží vždy blíž,tuvpomocvysloviž:© buďpochválenPánJežíš,| tímmečemzvítězíš.

4. Až ku tvému kdys loži - smrt
stoupne v pozdních dnech, - dlaň na
srdce ti vloží, - by ztišila tvůj dech,
tu než dáš zemi zpět - své tělo zprách
nivět, buď pochválen Pán Ježíš, - rci
ještě naposled!

5. Ať všude se jen zpívá - ten pozdrav
nocí, dnem, - jím Boha cherub vzývá, 
co stojí před trůnem; - kéž vše se roz
plesá, - co jenom ústa má: - buď po
chválen Pán Ježíš, - jejž chválí nebesa.6.Coloukakvětůchová,| costínu

- se zpěvů nese výš: - buď pochválen
Pán Ježíš, - jenž za nás nes' svůj kříž.

7. Co hvězd se rozžehuje, - když země
v klidu spí, - a kolik mraků pluje - do
roka po nebi, - ať tolik v nebes stan 
se nese se všech stran: - bud pochválen
Pán Ježíš - a nad vše milován!

8. Co krůpějí déšť dává, - když parnem
puká zem, - co rosou květů vstává, - jež
vadly úpalem, - ať tolik v šíř a dál - se
ozve od hor, skal: - buď. pochválen Pán
Ježíš, - všech tvorů mocný Král.
9. Co pole klasů čítá, - když úrodná
je žeň, - co sad nám plodů skýtá, - když
přišla podjeseň, - ať vše jen tolikrát,
co dá se rozplesat, - buď pochválen PánJežíš,| seozvevjedenkrát.

10. Nechť člověk v chyši bydlí, - neb
má jen písku poušť, - nechť v hrdém
hradě sídlí, - neb skryt je v lesa houšť,
- ať všude jeden hlas - se nese každýdáváles,-coptačíchzpěvůznova-se© čas:-buďpochválenPánJežíš,jenžozvevjarníples,-aťtolikvnebesříš| spasitpřišelnás.

20. KdeTy jsi, Ježíši, tam je blaze.
Slova Fr. Sušila 1802. — Hudba Jos. Charvála 1905.
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1. Kriste Je-zu, nebes Pa-ne, ja-ká sladkost z Tebe vane !
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2.Duše,jižTvásladkostzrosí,slastbyzsebedalo,© nebem

nebe věčné v sobě nosí, kam
slast Tvoje svítá, tam ráj Boží
zkvítá.

3. Ty jsi slunko věkojasné,
nad Tvou krásou tvorstvo žasne,-kdeTvůjsvitseline,© potok
slasti plyne.

4. Bez Tebe vše krása zvadá,
bez Tebe svět v nivec padá,

bez Tebe tma hustá, bez Tebe
pláň pustá.

5. Přítomností Tvojí peklo
hrůzu svou by ihned svleklo,

V

by se stalo.
6. Ty Pane přelahodný,

ó jak vší jsi lásky hodný! - Kdož
dost o tom poví, - jak Tvá láska.
hoví : ')

7. Andělové o tom vědí, 
kteří v slasti na Tě hledí, vědí
duše svaté, láskou k Tobě
jaté.

8. Jy dárce všehodaru,
svlaž mě mannou v světa zmaru,

nechť slast Tvá mně kyne, 
až mé tělo zhyne.

Prosba o víru, naději a lásku.
(Dle druhé prosby „„Otčenáše““.)

Slova upr. J. P. — Hudba Fr. Musila.
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To-běduch můjrahne, Ty dob-ro nej-vyš ŠÍ. Všeho
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dost mám, Te-be ma-je, ple-sám, svě-tem po-hr da-je. Ó

GLEE EETECZACEZIEEC3a o> ej--asi 67 Ď
při-jdi, Spa- si. te-li, Óópřijď, můj Je- ši!2.Ópřijdi,Spasiteli,© a.ži-3.Ópřijdi,Spasiteli,avotemmneveď,bychvsvětě© vsmutkutěchydej,kdyžna

nezabloudil, - mně sluncem vírysvět|| Utvrďslabouvírumoji,
- ať mne sílí v žití boji. - Ó při

jdi, Spasiteli, Óópřijď, můjJežíši !

') hoví = blaží.

děje má klesá, - mně ku pomoci
spěj. - Ač pouť k nebi předaleká,
- přec mé duše nepoleká. - Ó při

jdi, Spasitel, Ó přijď, můjJežíši !
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4. Ó přijdi, Spasiteli, - a srdcemojehřej,© svévroucíláskyplamen© vněm,Pane,rozžehej,
- aby plálo žárem vroucím,
bylo Tvojím chrámem skvoucím.— Ópřijdi,Spasiteli,
přijď, můj Ježíši!

5.Ópřijdi,Spasiteli,— se
v srdce uhosti, - a vlož v ně
dobrotivě svých poklad mi
lostí, - ať lne mysl moje k Tobě,
- v žití jako v smrti době. 
Ó přijdi, Spasiteli, - ó přijď, můj
Ježíši !



Vložka.

[lávod, jak modliti se nešpory.)
Nešpory (večerní pobožnost) jsou v řadě církevních hodinek určeny

na konec dne. Modlitbami nešpor chce nám církev přivésti na pamět
konec života, konec světa, poslední soud, věčnou odměnu.

Nešpory mají obyčejně tyto části
A. Úvod.
Otče náš a Zdrávas (potichu ; pak nahlas:)
V. Bože ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš. Sláva Otci i Synu,

i Duchu svatému. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na
věky věkův. Amen. Alleluja.

(Od neděle devítníku do Velikonoc „říká se místo Alleluja:
Chvála Tobě, Pane, králi věčné slávy.)B.Pětžalmů.Kekaždémuznichjestantifona (před
zpěv), která se říká před ním i po něm. Při menších slavnostech
se antifona před žalmy zkracuje, při větších se modlí celá; po
žalmech se opakuje vždy celá. Žalmy se mění.

C. Následujekapitola, na kterou se odpoví slovy: Bohu
díky!

D. Hymna.
E. Veršík s odpovědí.
F. Magnificat s antifonou před ním i po něm.
G. V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým.
H. Modlitba, po případě i více modliteb.
I. Následuje po druhé: V Pán s vámi. —-R. I s duchem tvým.
K. V. Dobrořečme Hospodinu. R. Bohu díky.
L. V. Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji. — R. Amen.
M. Následuje mariánská antifona dle doby roku církevního se

měnící.
N. V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.

Žalmy nešporní.
Z mech bere se vždy pět, jak u B. bylo řečeno.
Nedělní žalmy jsou : 109, 110, 111, 112, 113; mariánské jsou: 109, 112,

121, 126, 147. (Bolestná Panna Maria má na pálek po Smrtné neděh žalmy jiné,
jež jsou výjimečně na svém místě uvedeny). í

Zde uvádíme nešporní žalmy tyto: 109 až 118, 115, 116, 121, 125, 120, 127
129, 131, 137, 138, 147.

1) O zpívaných nešporách viz na str. 59—61.
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Žalm 109.')
(Messiáš jest vítězem a králem na věky.)

1. Řekl Hospodin ku Pánu mému : * seď na pravici mé.
2. Dokavadž nepoložím nepřátel Tvých * za podnoží noh Tvých.
3. Prut moci Tvé vypustí Hospodin ze Sionu:* panuj uprostřed

nepřátel svých.
4. S Tebouť panování v den moci Tvé, v skvělosti svatých: *

z lůna před dennicí zplodil jsem Tě.
5. Přisáhl Hospodin, a nebude toho želeti: * Ty jsi knězem

na věky podle řádu Melchisedechova.

n: Pán po pravici Tvé * potřel v den hněvu svého krále.. Souditi bude mezi národy, naplní (zemi) porážkami: * roz
eříští hlavy na zemi mnohých.

8. Z potoka na cestě píti bude: * protož povýší hlavy.
Sláva Otci 1 Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku,inyníi vždycky * a na věky věkův. Amen.

Žalm 110.
(Chvála Hospodina, dobrodince lidu svého.)

1. Oslavovati budu Tebe, Hospodine, z celého srdce svého: *
v radě spravedlivých, 1 v shromáždění.

2. Velicí (jsou) skutkové Hospodinovi, * vyhlédám ke všem
vůlem jeho.

3. Sláva a velebnost (jest) dílo jeho, * a spravedlnost jeho
zůstává na věky věků.

4. Památku učinil divů svých, milostivý a milosrdný Hospodin,
* pokrm dal těm, kteříž se ho bojí.

5. Pamětliv bude na věky na smlouvu svou: * moc skutků
svých zvěstovati bude lidu svému.

6. Aby jim dal dědictví národů: * skutkové rukou jeho jsou
pravda a soud.

7. Věrni (jsou) všickni rozkazové jeho: upevnění na věky věků:
* učinění v pravdě a v pravosti.

8. Vykoupeníposlal lidu svému: *přikázal na věky smlouvu svou.
9. Svaté a hrozné jest jméno jeho: * počátek moudrosti bázeň

Hospodina.
10. Rozum dobrý všem, kteříž činí ji: * chválení jeho zůsťává

na věky věků.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyníi vždycky *a na věky věkův. Amen.

Žalm 111.
(Štěstí spravedlivých.)

1. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina: *v přikázá
ních jeho chtivý bude velmi.

2. Mocné na zemi bude símě jeho: * rodina upřímných po
žehnání dojde.

aNěkteré vysvětlivky k žalmům.
K žalmu 109, v. 7. značí: Messiáš bude prvé kalnou vodu utrpení píti a

po snížení tom bude povýšen a oslaven.
K žalmu 110, v. 2. „vyhlédám ke všem vůlem jeho“, znamená „„přiměřeni

účelům jeho“.
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3. Sláva a bohatství (bude) v domě jeho: * a spravedlnost
jeho zůstane na věky věků.

4. Vzešlo ve tmě světlo upřímným, * (Bůh) milostivý, a milo
srdný, a spravedlivý.

5. Blažený člověk, kterýž se slitovává a půjčuje, vyřídí věci

své v soudu, * nebo na věky se nepohne.6. V paměti věčné bude spravedlivý: * pověsti zlé nebude se báti.
7. Hotovo srdce jeho doufati v Hospodina, upevněno jest srdce

jeho: * nebudeť pohnut, až i zhrzí nepřáteli svými.
8. Rozděloval, dal chudým: spravedlnost jeho zůstane na věky

věků, * rod jeho povýšen bude v slávě.
9. Hříšník uzří, a hněvati se bude, zuby svými skřípěti a chřad

nouti bude: * žádost hříšníků zahyne.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyníi vždycky *a na věky věkův. Amen.

Žalm 112.
(Bůh povyšuje ponížené ; chvalte Boha !)

1. Chvalte, služebníci, Hospodina: * chvalte jméno Hospodinovo.
2. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno, * od toho času až

na věky.
3. Od východu slunce až do západu, * chváleno buď jméno

Hospodnovo4. Vyvýšen (jest) nade všecky národy Hospodin. * a nad ne
besa sláva jeho. í

5. Kdo (jest) jako Hospodin Bůh náš, kterýž na výsostech
přebývá, * a na ponížené patří na nebi i na zemi.

6.Kterýžvyzdvihujezezeměnuzného, *azbláta povyšujechudého.
7. Aby posadil ho s knížaty: * s knížaty lidu svého.
5. Kterýž činí, aby přebývala neplodná v domě, * (a byla)

matkou synů veselící se.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na nočátku, inyníi vždycky*a na věky věkův. Amen.

Žalm 113.
„Důvěra v Boha při vzpomínce na vyjití z Egypta.)

1. Když vycházel Israel z Egypta, * a důmJakobův z na
rodu cizího,

2. učiněn jest Juda posvěcením jeho, * a Israel panováním jeho.
3. Moře vidělo (to), a uteklo: * Jordán nazpět se obrátil.
4. Hory poskakovalý jako skopci: * a pahrbkové jako beránkové ovcí.
5. Což jest ti moře, žes utíkalo, * a ty Jordáne, žes se nazpět

obrátil?
6. (A vy) hory, že jste poskakovaly jako skopci: * a (vy) pa

hrbkové jako beránkové ovcí *
7. Před tváří Páně třásla se země, * před tváří Boha Jákobova.
K žalmu112. v. 9. aby neplodná měla dům, rodinu, totiž děti.
K žalmu 113. v. 17. „„do pekla“, dle textu hebrejského vlastně „„do místa

mlčení““, totiž do hrobu.
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8. Kterýž obrací skálu v jezera vod, * a křemen v studnice vod.
9. Ne nám, Hospodine, ne nám: * ale jménu svému dej slávu.
10. (A to) pro milosrdenství své, a pravdu svou: * aby někdy

neřekli pohané: Kde jest Bůh jejich f |
11. Bůh zajisté náš jest na nebi: * všecko, cožkoli chtěl, učinil:
12. Modly (pak). pohanů (jsou) stříbro a zlato, * díla rukou

lidských.
13. Ústa mají, a nemohou mluviti: * oči mají, a nemohou viděti.
14. Uši mají, a nemohouslyšeti: * chřípě mají, a nemohou voněti.
15. Ruce mají, a nemohou mekati: nohy mají, a nemohou cho

diti: * nemohou křičeti hrdlem svým.
16. Nechať jsou jim podobni ti, již dělají je, * a všickni,

kteříž doufají v ně.
17. (Ale) dům israelský doufá v Hospodina: * spomocník jejich

a obránce jejich jest.
18. Dům Aronův doufá v Hospodina: * spomocník jejich a

obránce jejich jest. :
19. (Všickni) kteříž se bojí Hospodina, doufají v Hospodina: *

spomocník jejich a obránce jejich jest. :
20. Hospodin pamětliv byl na nás: * a požehnal nám.
21. Požehnal domu Israelovu: * požehnal domu Áronovu.
22. Požehnal všem, kteříž se bojí Hospodina, * maličkým

s většími.
23. Přidej Hospodin (požehnání svého) na vás, * na vás, i na

syny vaše.
24. Požehnáni (buďte) vy od Hospodina * kterýž učinil nebe

i zemi.25.Nebesanebes(jsou)Hospodinova© *zemipakdalsynům
lidským.

26. Ne mrtví chváliti budou Tebe, Hospodine: * aniž kdo
z těch, jenž sstupují do pekla.

27. Ale my, kteříž živi jsme, dobrořečíme Hospodinu: * od
tohoto času, až na věky.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův

Amen.

Žalm 115.
„Radostné vzdání díků.)

1. Uvěřil jsem, pročež mluvil jsem: * já pak snížen jsem byl
velmi.

2. Jáť jsem řekl u vytržení svém: * Že všeliký člověk lhář jest.
3. Čím se (tedy) odplatím Hospodinu * za všecko, co učinil mi?
4. Kalich spasení vezmu: * a jméno Hospodinovo vzývati budu.

5, Sliby své Hospodinu splním přede vším lidem jeho: * draháť
jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.

6. O Hospodine, jáť jsem služebník Tvůj: * já služebník Tvůj
a syn děvky Tvé.

K žalmu 115. v. 2. „u vytržení“ to jest: „„vúzkosti své“.
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7. Roztrhl jsi vazby mé: * Tobě obětovati budu obět chvály,
a jméno Hospodinovo vzývati budu.

8. Sliby své Hospodinu splním před obličejem všeho lidu jeho:
* v síních domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jerusaleme.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

Žalm 116.
(Chvalte Hospodina všichni národové.) 1

1. Chvalte Hospodina všichni národové: * chvalte ho všichnilidé.
2. Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdenství jeho: * a pravda

Hospodinova zůstává na věky. ©
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

Žalm191.
(Požehnání na Jerusalem.)

1. Veselil jsem se z toho, když mi jest povědíno: * Do domu
Hospodinova půjdeme.

2. Stály nohy naše * v síních tvých, Jerusaleme.
3. Jerusalem, kterýž se staví jako město: * jehožto účastenství

jest vespolné.
4, Neboť tam vstupovala pokolení, pokolení Hospodinova: *

(dle) přikázání Israelovi (daného), aby oslavovali jméno Hospodinovo.
5. Nebo tam stálý stolice k soudu, * stolice nad domem Davi

dovým. ustavené.
6. Proste za ty věci, kteréž ku pokoji jsou Jerusalemu : * a

hojnost (budiž) těm, kteříž milují tě.. Budiž pokoj v mocnosti tvé: * a hojnost ve věžech tvých.
8. Pro bratří své, a bližní své, * mluvíval jsem pokoj tobě.
9. Pro dům Hospodina, Boha našeho; * hledal jsem dobrých

věcí tobě.
Sláva Otci i Synu * 1 Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. „

Žalm 125.
(Radost z osvobození a prosba za zajatce.)

1. Když navrátil Hospodin zajetí Siona, * učiněni jsme jako
potěšení.

2. Tehdáž naplněna jsou radostí ústa naše: * a jazyk náš
plesáním.

K žalmu 121. v. d. „„Vespolné“, to jest: všickni na něm podíl mají.—
v. 5. tam jsou nejvyšší úřadové:
v. 7. věže, totiž paláce.
v. 8. žádám tobě pokoje, štěstí.
K žalmu 125. v. 4. totiž také ostatní přiveď zpět, jako na podzim vodu do

potoků v létě vyschlých.
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3. Nyní řeknou mezi národy: * Veliké věci učinil Hospodin
s nimi.

4. Učiniltě s námi veliké věci Hospodin —*učiněni jsme vese
lící se.5.Obrať,Hospodine,zajaténaše© *jako(seobrací)potok
na poledni.

6. Ti, kteříž se slzami rozsívají, * s plesáním žíti budou.
7. Jdouce šli, a plakali, * mecíce semena svá.
8. Přijdouce pak, přijdou s plesáním, * nesouce snopy své.
Sláva Otci i Synu* i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, nyní i vždycky * a na věky věkův

Amen.

Žalm 126.
(Na Božím požehnání vše záleží.)

1. Nebude-li Hospodin stavěti domu, * nadarmo pracují, kteří
stavějí jej.

2. Nebude-li Hospodin ostříhati města, * nadarmo bdí, kdož
ostříhá ho.

3. Daremné jest vám před svítáním vstávati: * vstávejte, když

posecíte (vy) již jíte chléb bolesti.4. Když dává (Bůh) svým milým sen: * aj, dědictví Hospodi
novo (jsou) synové; a mzda (jest) plod života.

5. Jako střely v ruce mocného: * tak jsou synové vyvržených.
6. Blahoslavený muž, kterýž jimi naplnil žádost svou: * ne

bude zahanben, když mluviti bude nepřátelům svým v bráně.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

Žalm 127.
(Domácí štěstí zbožných.)

1. Blahoslavení všickni, kteříž se bojí Hospodina, * a kteříž
chodí po cestách jeho.

2. Nebo z práce rukou svých jísti budeš: * blahoslavený jsi,
a dobře tobě bude. í

3. Manželka tvá jako vinný kmen plodný, * po bocích domu
tvého. .

4. Synové tvoji jako mladistvé olivoví, * vůkol stolu tvého.
5. Aj hle takť bude požehnán člověk, * kterýž se bojí Hospodina.
6. Požehnejž tobě Hospodin ze Sionu: * a spatřuj dobro Jerusa

lema po všecky dny života svého.7. A viz syny synů svých, * pokoj nad Israelem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.

A Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.men.

K žalmu 126. v. 4. synové vyvržených, t. synové do zajetí odvedených jsou
též užitečni rodičům ;

v. 5. „v bráně“ „ t. před soudem nebude poražen, ani ho spolu synové brá
niti budou.
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Žalm 129.
(Kajícná prosba o milosrdenství.)

1. Z hlubokosti volal jsem k Tobě, Hospodine: * Hospodine,
vyslyš hlas můj.

2. Ať jsou uši Tvé nakloněny * k hlasu modlitby mé.
3. Budeš-li, Hospodine, nepravostí šetřiti, * Hospodine, kdož

obstojí *
4. Ale u Tebeť jest slitování: * a pro zákon Tvůj doufal jsem

v Tebe, Hospodine.
5. Očekávala duše má na slovo jeho: * doufala duše má v Ho

spodina.
6. Od bdění jitřního až do noci, * doufej Israel v Hospodina.
7. Nebo u Hospodina jest milosrdenství, * a hojné u něho

vysvobození.
8. A onť vykoupí Israele * ze všech nepravostí jeho.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

' Žalm131.
(Prosba o splnění Davidových slibů.

1. Pamatuj, Hospodine, na Davida, * a na všelikou tichost jeho.
2. Jak se zapřisáhl Hospodinu, * slib učinil Bohu Jakobovu.
3. Jistě že nevejdu do příbytku domu svého, * a nevstoupím

na lůžko ustlání mého,
4. aniž dám očím svým usnouti, * ani víčkám svým zdřímnouti,
5. ani odpočinouti spánkům svým: dokavadž nenajdu místa

Hospodinu, * stánku Bohu Jakobovu.
6. Aj, slyšeli jsme o ní v Efratě, * a našli jsme ji na po

lích lesa.
7. Vejdemeť (již) do stánku jeho: * klaněti se budeme na místě,

kdež stály nohy jeho.
8. Povstaň, Hospodine, do odpočinutí svého, * Ty i archa sva

tosti Tvé.
9. Kněží Tvoji ať se obláčejí v spravedlnost: * a svatí Tvoji

ať plesají.
10. Pro Davida, služebníka svého, * neodvracej tváři Pomaza

ného svého.
11. PřisáhléťHospodin Davidovi pravdu, a nezmaří jí (řka): *

z plodu života tvého posadím na stolici tvou.
12. Budou-li ostříhati synové tvoji smlouvy mé, * a svědectví

mých těch, kterýmž je učiti budu:
13. (také) synové jejich až na věky, * seděti budou na sto

lici tvé.
„ 14. Neboť vyvolil Hospodin Sion: * vyvolil jej sobě za pří

bytek svůj.
K žalmu 131. v. 6. „o ní“, to jest o arše úmluvy.
v. 8. t. vejdi do stálého příbytku na Šionu.
v. 17. t. moc Davidovu tam k vzrůstu přivedu a slavné panování založím.
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15. (Řka): Toť jest odpočívání mé na věky věků: * tu pře
bývati budu, neb jsem zvolil je.

16. Vdově jeho požehnaje požehnám: * chudé jeho chlebem
nasytím.

17. Kněží jeho' zobláčím v spasení: * a svatí jeho plesáním
plesati budou.

18. Tamť provedu rod Davidův, * tu jsem připravil svíci Po
mazanému Páně.

19. Nepřátele jeho v hanbu obláčím: * nad ním pak vykvete
posvěcení mé.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

Žalm 137.
(Díky za Boží milost a věrnost.,

1. Oslavovati Tě budu, Hospodine, celým srdcem svým *

nebs „oslyšel slova úst mých.Před obličejem andělů žalmy zpívati budu Tobě: * klaněti
se budu k chrámu svatému Tvému, a oslavovati budu jméno Tvé.

3. Pro milosrdenství Tvé, a pravdu Tvou: * nebo jsi zvelebil
nade všecko svaté jméno Tvé.

4. V kterýžkoli den Tě vzývati budu, vyslyš mne: * (tak)
rozmnožíš sílu v duši mé.

5. Oslavujtež Tebe, Hospodine, všickni králové země, * nebo
slyšeli všecka slova úst Tvých.

6. A zpívejtež o cestách Hospodinových: * nebo veliká. jest
sláva Hospodinova.

7. Nebo vyvýšený jest Hospodin a (však) na nízké věci patří:
* a vysoké z daleka zná.

8. Budu-li choditi uprostřed soužení, obživíš mne * a na
hněv nepřátel mých vztáhl jsi ruku svou, a svobodna mneučinila
pravice Tvá.

9. Hospodin odplatí za mne: * Hospodine, milosrdenství Tvé
(trvá) na věky: dílem rukou svýchnepohrdej.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

Žalm 138.
(Bůh jest vševědoucí a všudypřítomný ; důvěra v Bona.)

1. Hospodine, zkusil jsi mne, a seznal jsi mne: * Ty jsi seznal
sednutí mé, i povstání mé.

2. Porozuměl jsi myšlením mým z daleka: * stezku mou i pro
vázek můj vyzkoumal jsi.

3. A všecky cesty mé předzvěděl jsi: * nebo není (an) slova
na jazyku mém.

K žalmu 138. v. 3. „stezku mou i provázek můj““, dle textu hebrejského
znamená : „chození i ležení, to jest hýbání i odpočívání, činění i odpouštění“.



4. Ejhle, Hospodine, Ty jsi seznal všecky věci, nejnovější i staré:
* Tys stvořil mne, a vložils na mne ruku svou.

5. Divná jest známost Tvá o mně: * vyvýšena jest a nebudu
moci k ní.

6. Kamž půjdu od ducha Tvého ? * a kam před tváří Tvou
uteku *

7. Jestliže bych vstoupil na nebe, tam jsi Ty: * pakli bych
sstoupil do pekla, přítomen jsi.

8. Byť bych vzal křídla svá na úsvitě, * a bydlil v končinách
moře

9. 1 tam ruka Tvá provodila by mne: * a držela bý mne pra
vice Tvá.

10. I řekl jsem: Snad tma přikryje mne: * a noc bude mi
světlem v rozkošech mých.

11. Však ani tma nebude tmavá, a noc jako den (před Tebou)
světlá bude: * jako tma jeho, tak i světlo jeho.

12. Nebo Tys opanoval ledví má: * přijal jsi mne z lůna
matky mé.

13. Oslavovati budu Tebe, nebo hrozně zveleben jsi, divní jsou
skutkové Tvoji: * a duše má zná (je) výborně.'

14. Neníť skryta (ani jediná) kost má před Tebou, kterouž
jsi učinil v skrytě: * ani bytost má v dolejších stranách země.

15. (Ještě) nedokonalého mne viděly oči Tvé, a v knize Tvé
všickni zapsáni budou: * dnové způsobeni budou, a žádný v nich.

16. Mně pak příliš ctěni jsou přátelé Tvoji, Bože: * příliš po
silněno jest knížectví jejich. '

17. Sečtu je, a nad písek rozmnoženi budou: * povstal jsem,
a ještě jsem u Tebe. |

18. Kéž bys, Bože, pobil hříšníky: * muži krví uchylte se
ode mne

19. nebo pravíte v myšlení: * Vezmou nadarmo města Tvá.
20. Zdaliž jsem těch, kteříž Tě nenávidí, Hospodine, (i já)

v nenávisti neměl“ * a nad nepřáteli Tvými se nekormoutil *
21. Dokonalou nenávistí nenáviděl jsem jich: * a nepřáteli

učiněni jsou mně.
22. Zkus mne, Bože, a poznejsrdce mé: * taž se mne, a poznej

stezky mé.
23. A víz, zdali cesta nepravosti při mně jest: * a proveď mne

?po cestě věčné.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

v. 4. není slova, „„bys o něm nevěděl“;
v. 13. Tys mne opanoval celého, jsem od narození Tvůj.
v. 15. smysl je: „„Víš, jaký jsem byl, prvé než jsem se narodil“.
v 16. v knize Tvé všickni uložení mi dnové zapsáni již byli, když ještě žád

ného z nich nebylo ;
v. 18. t. chtěl-li bych je sčísti, více jich jest než písku ; kdykoliv z toho

počítání jich a hlubokého přemýšlení o nich jako ze sna procitnu, ještě jsem
s Tebou, totiž tu, kde jsem začal, nemohu jich spočítati.



— 59 —

Žalm 147.
(Chvála Bohu, jenž obnovil J erusalem.)

1. Chval, Jerusaleme, Hospodina: * chval Boha svého, Šione.
2. Neboť on upevnil zámky bran svých: * požehnal synům

tvým v tobě.
3. Kterýž způsobil v končinách tvých pokoj: * a tukem pše

nice nasycuje tě.
4. Kterýž vysílá vyrčení své na zem: * rychle běží slovo jeho.
5. Kterýž dává sníh jako vlnu, * mlhu jako popel sype.
6. Posílá led svůj jako skývy: * před zimou jeho kdož obstojí:
7. Vyšle (zas) slovo své, a rozpustí je: * zavane vítr jeho, a

potekou vody.
8. Kterýž zvěstuje slovo své Jakobovi, * spravedlnosti a soudy

své Israelovi.
9. Neučinilť tak žádnému národu: * a soudů svých nezjevil jim.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.

A Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.men.

Magnificat,
čili chvalozpěv Panny Marie (Luk. I., 46—55).)

Race. Odpustky 100 dní jednou denně ; — 7 let a 7 guadragen v sobotu.
Lev XIII. 20. září 1879 (viz Kurr. 1880-5) a 22. února 1888.

1. Velebí * duše má Hospodina.
2. A zplesal duch můj * v Bohu, Spasiteli mém.
3. Že vzhlédl na ponížení děvky své; *nebo aj, od této chvíle

blahoslavenou mne nazývati budou všickni národové.
4. Neboť veliké věci mi učinil Ten, jenž mocný, * a jehož

jméno svaté jest.
5. A milosrdenství jeho (trvá) od pokolení až do pokolení *

bojícím se jeho.
6. Učinil moc ramenem svým: * rozptýlil pyšné v mysli srdce

jejich.
7. Ssadil mocné s stolice, * a povýšil, ponížených.
8. Lačné nakrmil dobrými věcmi, * a bohaté pustil prázdné.
9. Ujal se Israele, služebníka svého, * rozpomenuv se na milo

srdenství své. í
10. Jakož byl mluvil k otcům našim, * k Abrahamovi a semeni

jeho na věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému. í
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen.

dak se nešpory zpívají ©)
V Průvodu varhan na straně 10.—15. najdeš návod, jak se zpívají nešpory.

Scházejí v něm jenom tóny žalmů pro jednotlivé nešpory. Jsou následující:

1) Zde uvádíme způsob zpěvů dle dosavadního, medicejského Vesperale. Brzy
však vyjde Vesperale vatikánské (nové) a z něho budou pak na konci tohoto díla
v „Přídavku“ udány zpěvy nové. — Nápěvů antifon neuvádíme ; buďtež jen říkány.
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A) l. žalm 2.žalm 3.žalm 4.žalm 5.žalm Magnificat
I. neděleadv: VIII, 1 VIII, 1 V VII, 1 IV, 1 VIII I

II. neděleadv. JI VII,4 VIIL3 I,1 III, 1 VIII, IIII.ned.adv.I,4VIII,1VIII1 V II| VIII,1.17.pr.II.
IV. ned. adv. I I 1,1 1, 2 1,1 JI JI

O Vánocích :
I. nešpory VIIY 1 VII, 3 VIII 1 VIII, 1 II Vlll, I

II. nešpory I, 2 VIL 3 VI, 3 IV, 1 VIII l I1
V neděli mezi oktá

vouNar.Páně I, 2 VII3 VII 3 IV,1 VIII 1 II
O slavnosti Obřezání

Páně VI III, 3 IV, 1 I. 1 JI II
O Zjevení Páně a

v ned. I. po Zj. P. JI I, 2 I, 4 IV, 1 VIT4 I, 3, v ned. VIII, I
O Jménu Ježíš a II.

ned. po Zj. Páně VIII 1 VII, 2 I, 1 IV, 1 JI I 1
Nejsv. rodiny Ježíše,

Marie a Josefa 1,1 JI III 1 VI IV, 1 VIII, 1
V ned. ITI. ažVI. po 1.2; I 2;

ZjeveníPáně VII 4 IV,3 IV, 3 VIT1 perecr. Il; I, 3
O Hromnicích JIIL 1 VII 3 III 1 VIII, 1 VIII 1 VIII, 1
O ProměněníPáně L 2 II IIL4 IV, 1 V V
O neděliDevítníkua VIII 1; VI;1.a2.ned.poDev.VIT,4IV,3o IV,3VII,1peregr.I,1
I. až IV.ned.v postě VIII 1; 11;

VIIL4 IV3 IV, 3 VII 1 peregr. VIIL 1; I 2
Na neděli Smrtnou

a Květnou VII,4 IV,3 IV,3 VII,1 peregr. VIII, 1
Nalezení a Povýšení

sv. Kříže VII, 1 III, 1 I, 1 VII, 1 VIII 2 II; I 2
O velikonocích v ne

dělia pondělí VIII,1 VII,1 VIII,2 VII, 3 VIII, I III, 1; VIII, 1
NeděleI. až IV. po ' VIII, 2; III, 1;

velikonocích VII4 VII4 VII4 VIL4 VI1,4 VIII, l; II; VIII,1
Nanebevstoupení P. a

vnedělivoktávě VII,3 VIII 1 IV,1 VIII 1 VIII 1 II; VIII, 1
O sv. Duchu v neděli

a v pondělí III, 3 VIIT,1 VIII,1 I 4 VIII 2 I 3; III, 1
Nejsv. Trojice a I. ne

děli po sv. Duchu I,3 II III,3 IV, 1 V IV, 1
O Božím Těle a v ne

děliII. p. sv-Duchu I,3 II III, 3 IV, 1 V V; I4
O neisv. SrdciJežíš VIII,1 I, 2 VI IV, 1 11 VI
Neděle III. až-posl.

po sv. Duchu VII,4 IV,3 JV, 3 VII,1 peregr. III
B) Slavnost

Nep. Početí P. Marie I, 4 IV, 1 V VII,2 VIII,1 VIII, 1
NarozeníP. Marie. VIII, 1 VII, 1 VI VIII 1 VILI I 1
Jména Panny Mane III,1 IV, 1 III, 1 VIII, 1 IV, 1 VIII 1
ZvěstováníP. Marie VIII 1 I,2 VIII 1 IV,1 VIII,2 VII2
NavštíveníP. Marie VIII 1 VI I, 2 IV. 1 I 1 VIII I
Sedmibol. P. Marie
v pátek p. ned.Smrtn. I,4 II III 3 IV, 1 V I, 3
Sedm.P.M.vzáří VITI1 IV, 1 IV, 1 III, 1 VI JI
Nanebevz.P. Marie VII, 3 VIII 1 IV1l VII4 14 VIII 1
Nejč.SrdceP. Marie III, 1 VI VI III, 1 IV, 1 VO
P. MarieKarmelské III, 1 IV, 1 III 1 VII, 1 IV. 1 VIII 1
Růž. Panny Marie [IT, 1 IV, 1 III 1 VIII, 1 TV, 1 VIII 1

C) Svátek
Sv. Michala IVŠ1 VIIL3 VIII,1 VIII 1 VII1 13
Všech svatých I, 1 I, 1 VIII 1 VIIT 1 VIII 1 VI
Sv. Ondřeje VII,1 VIIT 1 VIII 1 VIIT1 VIT3T 1
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l.žalm 2.žalm 3.žalm 4.žalm 5. žalm Magnificat
Sw. Barbory I, 1 I 1 IIL4 I 1 III, 1 VIL 1
Sw.Mikuláše VIL 1 VII1 VIII 1 VITL1 VII4I3
Sv. Tomáše VIIL 1 VIIT,2 VII, 3 VIIT 2 VII 4 I 4
Sv. Štěpána Jako o Narození Páně VIII, 1
Sv. Jana, ap.a ev. Jako o Narození Páně VI
Sv. Šebestiana,muč. I,1 III, 1 I, 1 I. 1 1,4 I1
Sw. Kunhuty Jako u sv. Barbory
Sv. Josefa 19.března III,3 VIII 1 I,1 II III, 1 IV, 1
Sv. Jiří VIII 1 VII, 3 II VIII 1 II VIII I
Sw. Marka © VIII, 1 VIL3 IT VIII 1 II I 4
Sv. Milipaa Jakuba VIT,4 VII 3 IIL1I VII 4 III,1 VII. 3
Sv. Gottharda Jak o sv. Mikuláši
Sv. Stanislava,b. m. VIIT,1 VII,3 II VIII, 1 II VIII 1
Sv. Isidora, rol. vzn. I, 2 1, 1 III, 1 VII,3 VII 4 VIII, 1
Sv. Jana Nepom. VIII, 2 III 1 II IV,1 VIII 1 1,1
Sv. Antonína L 2 L 1 III, 1 VII, 3 VII, 4 VIII, 1
Sv. Víta I, 1 ITI, 1 I1 I, 1 L4 [1Sv.JanaKřt.III,1O IV,11,1III1III,.1VII2
Sv. Jana a Pavla VIII 1 VIII, 1 I, 1 1, 4 I 1 I1lSv.PetraaPavla© VIII,1VIII,2VIL3VIII,2VIL4L3
Sv. Prokopa Jak o sv. Isidorovi 15. června
Sw. Oldřicha Jak o sv. MikulášiSv.CyrillaaMethodaVII1.© VII,1VIIT1VII1VILIII
Sv. Markéty, p. m. Jak o sv. Barboře
Sv. MaříMagdaleny III, 1 IV, 1 VIIT1 IV,1 VIII 1 VIII "
Sv. Jakuba st. VIII 1 VIII,2 VITL3 VIII 2 VII 4 I, 4
Sw. Anny Jak o sv. Maří Magdaleně VIII, 1
Sv. Vavřince IL 1 VIIL1 IIL 1 VIL 4 VIIL1VIII, 1
Sv. Rocha Jak o sv. Isidoru, roln. vyzn.
Sv. Bartoloměje Jak o sv. Jakubu st. (25. července)
Sw. Augustina Jak o sv. Mikuláši
Stětí sv.Jana Křtit. III,1 IIT1 I 1 L3 IV, 1 VIIL
Sv. Jiljí Jak o sv. Isidoru (15. června)
Sv. Lamberta Jak o av. Šebestiánu (20. ledna)Sv.Matouše,ap.| Jakosv.Jakubust.(25.července)
Sv. Václava Jak o sv. Šebestiánu (20. ledna)
Sv. Jeronyma Jak o sv. Isidoru (15. června)
Sv. Havla Jak o sv. Isidoru (15. června)
Sv. Lukáše Jak o sv. Jakubu st. (25. července)
Sv. Šimona a J udy Jak o sv. Jakubu st. (25. července)
Sv. Martina VII,3 VIIL1 VIII. 1 VIT 3. VIII, 113
Sw. Leopolda Jak o sv. Isidoru (15. června)
Sv. Cecilie 13. OVIL1 IITI1 VIIL1 IV.1 I 3
Sv. Klementa VIIL4 VII11 VIL1 VIL1 VIII 2 I1
Sv. Kateřiny Jak o sv. Barboře.

Antifony mariánské pro celý rok církevní.
Přidávají se na konec nešpor.

Antifona mariánská od adventu do hromnic.

23. Alma Redemtoris ITlater, I.
(Dle Lehnera.)
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V adtventě až do vánoc :

V. Anděl Páně zvěstoval Marii. ©
R. A ona počala z Ducha svatého.
Modleme se Milost svou, prosíme, ó Pane, rač v mysli

naše vlíti, bychom, andělským zvěstováním vtělení Krista, Syna
Tvého, poznavše, skrze umučení a kříž jeho ke slávě vzkříšení při
vedeni byli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. — R. Amen.

Ol prvních nešpor vánočních až do hromnic :

V Po porodu, Panno, jsi zůstala neporušena.
R. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
Modleme se: Bože, jenž jsi požehnaným panenstvím

blahoslavené Marie Panny pokolení lidskému blaženost věčnou
zjednati ráčil: uděl nám toho, prosíme, abychom vezdy zname
nali, že přimlouvá se za nás ta, skrze niž zasloužili jsme obdržeti
původce života, Pána našeho Ježíše Krista. — R. Amen.

24. Alma Redemtoris Mater. II.

ye Ze Mkanc.č.376.—nád ŮnoPoK-Ek= = ——
G Mat. M Pá -ně cti- hod-ná, všembrá-no ne- bes

W: 4 K - —=====
ry

M“prů-chodná, a hvěz-do mořská, jež nám svítí, zde vrozbouřeném====== ==
vl- no- bi - tí: spěj li - du své-mu k po- mo - ci,
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„dyžkle-sávesvéne-mo-cia© ne-mápřivšem
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BPLL
na-ma-há-ní sil do-sta-tečných ku po-vstá-ní.2.Jakžaslacelápříroda,„Zdrávas“andělské,© námna

když všemocného původa - všech kloň srdce mateřské a nadstvoření1isiporodila© apanen-námisesmiluj,Máti,| račza
ství si nezrušila: rač přijat hříšné se přimlouvati.

Modlitby jak svrchu na str. 62.

Antifona mariánská po hromnicích až do Vzkříšení.
Od konce kompletáře dne 2. února až do středy před Zeleným čtvrtkem.

20. Ave, Regina coelorum. I.
(Dle Lehnera.)p PoppI= Km NÉmm
Zdrávas, Královno ne-beská, zdrávas, vládkyně ty an-dělská,

hm

—
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..
dj

F aSc
zdráv buď kořen, zdráva brána, z níž nám zá-ře spá-sy dá-na.ŽÚ YO ZG——=FFEFFe

Plesej, Panno předů- stoj-ná, na-de všechny krásou hojná,Fe Lu=<ech
v —- —= = TEE |

pros, Panno pl-ná ctné zdoby, za nás Je -ží-še každé do-by.

V. Učiň mne důstojným chváliti tebe, Panno posvěcené.
R. Dej mi sílu proti tvým nepřátelům.

Modleme se: Propůjč, milosrdný Bože, záštitykřehkost:
naší, abychom památku Rodičky Boží konajíce, na přímluvu její
z nepravostí svých povstali. Skrze Krista Pána našeho. R. Amen.

26. Ave, Regina coelorum. [[.

„řada Vinc. Kudra 1905.[REST 9 HITEEEEEA
1. Vítej, Královno ne-be-ská, ví-tej, vládkyně an-děl-ská;
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nbGT= =:aELEE==
zdrávas, kořeni, zdrávas, bráno, z které světu je světlo dá-no.

MVIY2. Zaplesej, Panno věhlasná, čistá, - za nás hříšné pros Syna
- sborů koruno překrásná, Ss Krista. ,
Bohem, s Bohem buď, Panno

V. R. a modlitba jak svrchu na str. 68.

WwWowysAntifona mariánská od Vzkříšení Páně až po nejsvětější Trojici.

21. Reginá coeli, laetare. [.
(Dle Lehnera.)

0„ jm| "
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Raduj se nebes Krá-lov-no, al-1le-lu -ja, je-hož no-si- ti

TTS

— z TAHae AIT

Ea
hod-na jsici by.-la, al-le-lu-ja, povstal z hrobu, jakož pravil,

DD A= 3 4 = - JÍ ATO== 3py.,BE TÍ -HH» e— E 06 —g O =
*/ — 9al-le-lu-ja.Prosza© násHo-spo-di-na,al-le-lu-ja.

V. Raduj se a vesel se, Panno Maria, alleluja.
R. Vstalť jest zajisté Pán právě, alleluja.

Modleme se Bože, jenž jsi z mrtvých vstáním Syna
svého, Pána našeho, Ježíše Krista, svět oblažiti ráčil, uděl nám,
prosíme, abychom skrze Rodičku jeho, Pannu Marii, z radosti ži
vota věčného se těšili. Skrze téhož Krista, Pána našeho. R. Amen.

28. Regina coeli, Iaefare. II.
Slova upr. J. P. 1905. — Nápěv dle Bečáka č. 113.== FaE41.Krá-lov-no© ne-bes,za-ple| sej,al-leluja,JN(oVP|

„4 „IZ po » A- | | L I 4 > L £ T MB mLLFLE Le)
a TE ÍTÉ Í LET MI

ra-do-stí vel-kou dnes se stkvěj, al - le lu ja !

2. Neb Syn tvůj, jejž jsi nosila, luja, - učňů sbor Pána svého zřel,alleluja,-zmrtvýchvstal,Matkoroz-| alleluja.
milá, - alleluja. 4. Přimluv se za nás u něho, - alle3.Třetíhodne,jakpověděl,© alle-luja,uSynasvéhomilého,| alleluja.

V. R. a modhtba jak svrchu.
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29. Regina coeli, laetare. III.
Vzletně. Hudba V. Kudra 1905.

6 4 H 1 j M
M M, A „l A » L „MA A i >- „I
TKeun|E|K = pa pF W

1. Krá -lov--novšech svě-ta ří-ší, al le -lu- ja, |
e/

x u h ——L 2- % — ] ZLIN PON:
"m E ae A „» m i „l A : me m i|- < C s L £ „1 > i E £

E = C E "m U E+ ple-sejnanebe-skévý-ši,al-le-lu- ja.
2. Tobě byla milost dána, zbavil, alleluja, - jakož to byl

alleluja, - pod srdcem svým nosit napřed pravil, - alleluja.Pána,| alleluja. 4.Pros,aťKristus,Pánasudí,
alleluja, - též nás ku životu3.TvůjSynhrobupoutsevzbudí,| alleluja.

V. R. a modlitba jak svrchu na sir. 64.

Antifona mariánská od prvních nešpor svátku nejsvětější Trojice až
po advent.

0, Salve Regina. [.
(Dle Lehnera.)

o : — —„M 1 J i

LL E:
[. L | L- — ©z ! r
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vě ti - vá, ó pře - slad - ká Pan-no Ma-ri --a!
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.



V. Oroduj za nás svatá Boží Rodičko.
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modlemese| Všemohoucí,věčnýBože,kterýjsitěloa
duši přeslavné Panny a Matky Marie spolupůsobením Ducha svatého
tak připraviti ráčil, aby důstojným příbytkem -Syna Tvého státi se
zasloužila, dejž, abychom, z její památky se radujíce, milostivou
její přímluvou ode všeho nastávajícího zlého i od věčné smrti vy
svobozeni byli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. — R. Amen.

31. Salve, Regina. I.

(Ze zpěvů rorátních upr. Lehner.)

ILI +CI ji%BALA
Krá-lov - no,1. Zdráva buď, Pan-no Ma-ri. a, ÓGLEE ZZ=5EE

jak jsi ty Panna spa-ni-lá,

2. Pohlédni s nebes výšiny,
ó Královno, nasyny, dcery Eviny,

Matičko naše Maria!
3. Aj, ty jsi matkou milosti,

ó Královno, život a pramen sladkosti,© MatičkonašeMaria!
4. Po Bohu naše naděje,

ó Královno, přímluva tvá námpřispěje,© MatičkonašeMaria!
5. Voláme k tobě v soužení,

ó Královno, synové Evy ztrá
pení, - Matičko naše Maria!

6. Vzdycháme k tobě lkajíce:
ó Královno, skroušeně hříchů že
líce, - Matičko naše Maria!

7. V údolí tomto slzavém,
ó Královno, ochranu máme v
srdci tvém, - Matičko naše Maria!

8. Aj, ty jsi naše řečnice,
ó Královno, milostná, mocná ve
lice, - Matičko naše Maria!

9. oči své lásky obrať k nám,
- ó Královno, uchraň nás proti
úhonám, Matičko naše Maria!

V. R. a modlitba jak svrchu.

Ma-ti-čko na-še, Ma-ri-a !

10. Synáčka ukaž milého,
ó Královno, z života tvého da
ného, Matičko naše Maria!

11. Ukaž, ó ukaž k potěše,
ó Královno, Synáčka svého Ježiše,© MatičkonašeMaria!

12. Po naší pouti vezdejší,
ó Královno, zjednej nám život
vzácnější, Matičko naše Maria!

13. Matičko plná milosti, 
ÓóKrálovno, dobroty, lásky, slad
kosti, - Matičko naše Maria!

14. Přesvatá Boží Rodičko,
ó Královno, přimluv se za násMatičko,| MatičkonašeMaria!

15. Milosti hojné vypros nám,
- ó Královno, ať se nás ujme Syn
Tvůj sám, - Matičko naše Maria!

16. Vypros, ať naše prozpěvy,
ó Královno, jsou svaté lásky

projevy, - Matičko naše Maria!
17. Vypros, ať v nebes veselí, 

ó Královno, Pán pěti dá nám
s anděly, Matičko naše Maria!
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32. Salve, Regina. III.
Dříve : Zdráva buď, nebes Královno !

Slova upr. J. P. — Nápěv dle Fryčaje č. 71.

1. Králov-no ne-bes, zdráva buď, Matko mi-lo -sr-denství !

K to-bě se vi-ne na-še hruď v každém nebez-pe-čenství.-bp za =5X
Ú -tě-cha, ži-vot, na-dě-je, kdyžnásnás tí- sní strast a bol,=puF.= r przg TEVLIFEIÍ IeepoF pok 3e19AEALLH> „i

od te-be sladce za- vě- je

2. Synové Evy vyhnaní - pravé
lasti hledáme, - v blouděnísvémnstrádání| ktobělkáme,vo
láme; - prosby slyš, které hla
holí k tobě, Máti, do nebe;

v zemský kří-žů pl- ný dol.

3. Zrak svůj k nám obrať la
skavě, - rač se za nás přimlouvat,
- pevně ať v trudů záplavě - mů
žeme i věrně stát, - v milosti
život skončíme, - Syna tvého Je
vílv

jsou pro viny, - prosí rady sobě;
- pláčí, Ikají, zápolí - v slzavém
tom údolí,

V. R. a modlitba jak svrchu na str.

vslzavémtomtoúdolípomocžiše© veslávěnebesuzříme,
kyne od tebe. vzati jeho do říše!

V. R. a modliiba jak svrchu na str. 66.
m

33. Salve, Regina. IU.
Dl: Svatoj. kanc. č. 378.am J 1. . a„Lo©pPA= 2„iDC—a -TEAp fiT DE L = i C J

1. Zdrávas v nebes vý -so-sti, sbo-rů SvARÝc Pa-ní,+P- 1 ] LI 3 IC CON u
7 br "—" — + J— J A : j - - -| > T „any F- S—+—u-0 o 1—00- —ži-vo-tea| slad-ko-sti,Mat-kosli-to-vá-ní;"mEE *— bn= ===

ty jsi na-še na-dě-je, že Bůh po-moc do-pře-je.

2. Zdrávas! Dítky Eviny 3. Shlédni na své svěřence,hledístálektobě,© vyhnánýmocnázástupkyně,-zjevnám
svého Zrozence, - vyhnanství až
mine; - dobrotivá, milostná,
sladká Panno Maria!
66.



Část drubá.

Dilo vykoupení našeho v rámci
církevního roku.

Církevní rok a kalendář.
(Poučení)

1. Každý čas má křesťanu býti posvátným; jsou však některé doby, které
zasluhují svěcení obzvláštního, ony totiž doby, které věnovány jsou památce ve
likých milostí, jimiž obdařil lidi Bůh trojjediný. Ty tvoří ve svém seřazení rok
církevní, jenž počíná první nedělí adventní. —

2. Ve Starém zákoně ustanovil Bůh svátečním dnem svým čili „dnem Páně““
sobotu, jediný den v týdnu ; v ten den měl člověk od práce odpočívati a zbožné
skutky konati. Místo soboty slavíme my křesťané již od dob apoštolských na pa
mátku z mrtvých vstání Páně a seslání Ducha svatého neděli; ana neděle je
prvním dnem v týdnu, připomíná nám také stvoření světa skrze Boha Otce. Je
tedy každá neděle slavností na počest nejsvětější Trojice.

3. Mimo neděli určila církev i jiné doby a dny slavnostní čili svátky, jež
jsou svátky bud Páně, nebo Panny Marie, andělů anebo svatých. Slavíme-li svátky
jako neděle, jsou svátky zasvěcenými, nařízenými, jinak slovou svátky kostelními
a pro život veřejný slují dny všedními.

Některé svátky mají vigilie čili svatvečery, jiné mají oktávy nebo obojí. —
Vigilie znamená bdění a pochází z oněch časů, kdy křesťané před většími svátky
večer nebo v noci se shromažďovali a postem, bděním a pěním žalmů na slavnost.
se připravovali; takové vigilie vedly k zlozvýkům a byly proto odstraněny; za to
ustanoveny byly k postu a modlitbě dni svátkům předcházející. V naší vlasti slaví
váme na mnohých místech vigilii po starém způsobu na Štědrý den, kdy spoju
jeme bděním večer s jitřní (půlnoční). Připadla-li by vigilie na neděli, přeloží se
na předcházející sobotu. — Oktávou sluje prodloužení svátku na osm dní.

Slaví-li se svátek každoročně v týž den měsíce (na příklad vánoce vždy dne
25. prosince), sluje svátkem stálým; není-li tomu tak, je svátkem pohyblivým (na.
př. všechny neděle a velikonoce se všemi svátky Páně, které se dle nich řídí, od
popeleční středy až po Boží Tělo).

4. Sestavení všech dnů ať svátečních ať všedních celého roku nazýváme ka
lendářem. Základem jeho jsou svátky stálé; ty označí se číslicemi dní měsíčních
od 1. do 28., nebo do 29., 30., 31. Vedle číslic napíší se na celý rok litery, čili
písmeny a, b, c, d, e, f, g, jež označují sedm dní týdne; jedna z nich stane se
písmenou nedělní, na př. v r. 1906 je nedělní písmenou g, jež připadá na 7., 14.,
21. leden atd. V roce přestupném .slouží litera f dvakrát (28. a 29. února) a litera
nedělní posune se koncem února o jednu nazpět, na př. z g na f.

Pak se na seznam svátků stálých a neděl položí seznam svátků pohyblivých,
jak jej hvězdáři na budoucí léta vypočítali. Jedná se tu hlavně o neděli veliko
noční, která připadá vždy na první neděli po prvním jarním měsíčním úplňku a
pohybuje se mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Níže uvéden jest na několik budoucích let seznam svátků pohyblivých“:



Dočasná tabulka
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svátků pohyblivých od r. 1911—1936.8 vPope-| Veliko-| Nanebe-, vs3První
Anionnělečnínoční| vstoupe-mýmelo5Aneděle% středa| neděle| níPáněŠ:adventní

©
191112/II| 1/III| 16/IV| 25/V4/VI| 15/VI| 25| 3/XII(12)4/1| a1/I| 7/Iv| 16/v| 2/v| WI| 6)ZM1918|19/I| s/Ir| 23/11| 1/v| 1/V| 22/V| 28| 30/XI|1914|8/II| 25/Ir| 12/TV| 21/V| 31/V| lU/VI| 25| 29/XI|1915|31/I| 17/11| 4/IV| 18/V| 28/V|.3/VI| 26| 28/XI191620/II| 8/III| 23/IVI/VI| 11/VI| 22/VI| 243/XII|19174/II| 21/Ir| 8/IV| 17/v| 27/V7/VI| 26| 2/XII|1918|27/í13/II| 31/III9/y| 19/V| 30/V|27|J/XII|1919| 16/II5/III| 20/IV| 29/V8/VI| 19/VI| 24| 30/XI|1920)I/II| 18/II| 4/IV|.13/V| 23/V3/VI| 26| 28/XI|1921| 23/I9/IT| 27/1II| s/V| 15/V| 26/V|27| 27/XI1922| 12/IT| 1/INI| 16/IV| 25/V| 4/VI| 15/VI| 25| 3/XII|1923| 28/I14/IT| 1/IV| 10/V| 20/V81V|27|2/XII1924| 17/II| 5/III| 20/IV| 29/V8/VI| 19/VI| 24| 30/XI1925| 8/II| 25/II| 12/IV| 21/V| 31/V| IU/VI| 25| 29/XI1926| 31/I| 17/I1| 4/IV| 13/V| 28/V| 3/VI| 26| 28/XI1927| 13/II2/III| 17/IV| 26/V5/VI| 16/VI| 24| 27/XI192815/II| 22/II8/Iv17/v| 27/V7/VI| 26'2/XII1929| 27/I| 13/Ir| 81/III| 9V| 19V| 30/V|27|XII1930| 16/II| 5/IIT|20/IV| 29/V8/vI19/vI24| 30/XI1931| 1/II| 18/IT| 5/IV| 14/V| 24/V4/vI| 26| 29/XI1932| 24/I10/11| 27/III5/V| 15/V| 26/V| 27| 27/XI193312/II| 1/III| 16/IV| 25/V4/VI| 15/VI| 25,3/XII|1934| 28/I| 14/IT| 1/IV| 10/V| 20/V| 31/V| 27|2/XII|1985| 17/II6/III| 21/IV| 30/V9/VI| 20/VI|A|1/XII1936| 9/II| 26/II| 12/IV21/V|3WV11/VI25| 29/XI
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Kalendář stálý pro diecesi brněnskou.

Základem našeho kalendáře je proprtum pro provincii olomouckou, schválené oď
kongregace obřadů r. 1894 a patřičně doplněné; sem vzato jen to, co se týče dtecese
brněnské. K propriu přibrám ještě (pokud tam nejsou) om svatí, kterým v diecesi
naší zasvěceny jsou kostely nebo kaple.

Slavnosti celé církve označeny jsou znaménkem —, slavnosti v brněnské diecesí
nějakým způsobem zvláštní znamením * a kostely nebo kaple +. U svatých udán
rok úmrtí.

Hodinek v naší diecesi nemají tyto tituly kostelní: Fridrich b. 18/VII, Celestin1..
p. m. 7 IV, 14 pomocníků 4/XII, Lolr dobrý 24/IV, Helena cís. 18/V, Rudolf m.
17|IV, Spasitel (snad má býti Vykupitel 23,X a 111. neděle v červenci), Vzkříšení
mládence Naimského, Zjevení se Ježíše Krista Maří Magdaleně, Korunování Fanny
Marie; tři poslední nemají snad vůbec officií.

V kancionále na místech patřičných vsazeny seznamy, komu kde zasvěceny jsou
kostely farní, filialní nebo kaple.

Za kalendářem je seznam poutních míst a milostivých obrazů v diecesí brněnaké..

LEDEN. — 25 d + Obrácení sv. Pavla, ap.
Svátky stálé. — 26 e Polykarpa,b. m. + 166. ,

— 1a Obřezání P. N. Ježíše Krista. ——© | Jana Zlatoústého, b. vyzn., uč.
2 b církve + 407.

3< —28gi pr Zore, vyzn..
. MT, z28.ledna)1 1275.

5Skovýzm,přeloženona14-út)© —29aFrantiškaSab.vzn.+1622.— eTelesfora,pap.m.T138neb139..———30dbMarti +v třetímsto
— 61 + Zjevení Páně (sv. Tří Králů: I u“ (08 p- m., TV m

Kašpara, Melichara a Baltasara) 31 P t Jask + 1256s vigilií a oktávou. "0 G Zebraz No. a, Vzn. "7g Svátkypobyblivévlednu:
8 a — Na neděli II. po Zjevení Páně :
9 5 + Nejsv. Jména Ježíš.

10 c * — Na neděli ITI. po Zjevení Páně :
— 11 d Hygina pap. m. + 142(?) + Sv. Rodiny: Ježíše, Marie a.

12 € 7 Josefa.
13 / * — V úterý po neděli Devítníku: Mod

— 14 9 Hilaria, b. vzn., učitele církve, litby Pána našeho Ježíše Krista.
T 368. na hoře Olivetské.
— Felixe, kněze m. 1 256. * — V úterý po I. neděli po Devítníku:

— 15 a Pavla, prvního poustevníka, vzn., Památky utrpení Pána našeho
+ 312. Ježíše Krista.
— Maura, op. + 584. Před 19. lednem není nikdy neděle

16 b Marcella I., pap. m. + 310. Devítník.
17 c + Antonia, op. + 356.

Na 18 d Kathedry (učit. stolice) svatého ÚNOR.
Petra v Římě. — 14 * Ignáce, biskupa antiochij
— Priskýy, panny, m. + 275. ského, m., učedníka sv. Jana.

— 19 e T Kanuta, krále dánského, m. ap. + 107.
T 1086. — Brigidy, p. + v VI. století
— Marie, Marthy, Audifaxe a (před 527).
Abachuma mm. + 219. 2 e Hromni (Očišťování bl. Panny

— 20 f 1 Fabiana I., pap. T 250 a Marie).
+ Šebestiana mm. + 288. — 3/ * Blažeje, b. m. + 316.

— 21 g Anežky, p. m. + 304. —. 4 9 Ondřeje Corsina, b. vzn. + 1373.—22aVincenceT304aAnastasiamm.© —5aAgathy(Háty),p.m.+251.
T 628. — 65+% * Doroty, p. m. + 300.

— 23 b *+ Zasnoubení bl. P. Marie se (— Tita, b. krétského, vzn. (přel..
sv. Josefem. na 12.) + 98.)
— Emerentiany, p. m. T 301. — 7 c Romualda, op. vzn. + 1027.
— Raymunda z Pennaforte, — 8 d Jana z Mathy, vzn., zaklad.
vzn. + 1275, z 23. ledna přelo- řádu + 1213.
ženo na 28. ledna. — 9 e * Apoleny, p. m. + 249.

— 24 c Timothea. žáka sv. Pavla, b. m. — (Cyrilla Alex., b. vzn., uč.
T 97. T 444, viz 13.)
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— 10 ft Scholastiky, p. + 543.
— 11 9 Sedmi zakladatelů řádu Servitů

(Sluhů Panny Marie).
— 12 a Tita, b. vzn. (přel. ze 6.) + 98.
— 13 5 Cyrilla Alex., b. vzn. uč. (přel.

z 9.) 1 444.
— 14 c * Valentina, kněze, m. + o. 270.

+ Sv. Valentina, b. m.
— 15 dďFaustina a Jovity, mm. + 120.
— 16 e * Juliany, p. m. + 304.

17 f£+ Útěku do Egypta.
— 4 g Šimona, bisk. jerusalemského,

m. + 106.
19 a
20 d
21 c

— 22 G Stolice učitelské sv. Petra ap.
v Antiochii.

— 23 e Petra Damiana, b. vzn., učitele
církve, + 1072.

— 24 / Matěje, ap. 1 63 (s vigilií).
— 25 g * Margarety (Markéty) Corton

ské, kajícnice, + 1297.
26 a
27 5
28 c
29

Svátky pohyblivé vůnoru.
* — V pátek po popeleční středě: Tr

nové koruny P. n. Ježíše Krista.
* — V pátek po I. neděli postní: Kopí

a hřebů P. n. Ježíše Krista.
* — V pátek po IT. nedělipostní: Kmentu

Pána našeho Ježíše Krista.
V roce přestupném slaví se sv. Matěje

25. a svátky na dny 25.—28. připadající
přeloží se na dny příští. Písmena nedělní
změní se na předešlou ; f slouží dvakráte.

Před 4. únorem není nikdy popeleo.

BŘEZEN.
d
e * BI. Anežky české, p. t okolo

1280.
f + * Kunhuty, p. 1 1040.
g * Přenesení ostatků sv. Václava,

krále, m., z Boleslavě do Prahy.
— Lucia I., p. m. + 253.
(— Kazimíra, vzn. 1 1484, pře
Joženo na 5. března).

— 5 a Kazimíra, vzn. přeneseno ze
4. března), + 1484.

6 d
— 7 ceTomáše z Aguina, vzn., učitele

círk., + 1284.
— Perpetuy a Felicity, mm.
+ 203.

— 8 d Jana z Boha, vzn., zakl. řádu
Milosrdných bratří, 1 1550.

— 9 e Františky římské, vd. + 1440.
— 10 / Čtyřiceti mučedníků v Sebastě,

+ 310.

|
Pbo

l g
— 12 a Řehoře I., pap., vzn. a učit.,

T 604.
13 5
l4 c

— 15 ď * Sv. Klementa M. Hofbauera,
vzn., 1 1820.
— Cyriaka, b. vzn.

— 16 e * Longina, m., + v I. stol.
— 17 / * BL. Jana Sarkandra, kn. m.,

+ 1620.
— Gertrudy, p., + 659.
— (Patricia, vzn., přel. na 20.)
* Gabriele archanděla (slaví se
též 24.)
— (Cyrilla, Jerus., 1 386, viz 22.)

— 19 a + Josefa vzn., chotě bl. Panny
Marie, katolické církve a říše
patrona.

— 20 5 Patricia, b. vzn. (přel. ze 17.)
T 464.

— 21 c Benedikta, op., z. ř., T 548.
— 22 d Cyrilla Jerusalemského, b. vzn.

uč. (přel. z 18.), + 386.
23 €
24 f

— 25 9 1 Zvěstování Panny Marie.
26 a
27 b Jana z Damašku, b. uč., $ ok.

r. 754.
— 28 c * Jana z Kapistrana, vzn. 1 1456.

29 d
30 ©

31 /

Svátky pohyblivé.
* — V pátek po III. neděli v postě:

Pěti ran Pána n. Ježíše Krista.
* — V pátek po IV. neděli v postě :

Předrahé Krve P. n. Ježíše Krista.
— V pátek po V. neděli v postě:

+ Sedmibolestné Panny Marie.
Po 10. březnu není nikdy popelec.
Před 22. březnem není nikdy veliká noc.

+ (Vzkříšení Páně. — Týž den lze slaviti
též: + Zjevení se Ježíše Krista Maří
Magdaleně).

— 1 9

DUBEN.

l g
— 2 a Františka z Pauly, vzn., z. ř.,

+ 1508.3d
— 4 c Isidora, b. vzn. uč., 1 636.
— 5 ď Vincence Ferrerského, vyzn.,

+ 1419.
— 6 e * Bl. Juliany Kornelské, panny,

+ 1258.
— 7/4 + Celestina I., p. v., 1 432.

8 g9a
10 d
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— Il c Lva I. Velikého, p. vzn. učit.,
T 461.
— * Isaaka, mnicha, vzn.,
T 0. 550.

12 d
— 13 e Hermenegilda, kr. m., + 586.
— 14 f Tiburtia, Valeriana a Maxima,

mm., + 229.
— Justina mudrce, m., 1 167.

15 g
16 a

— 17 5 Aniceta I., p. m., $ 162 nebo 168.
+ Rudolfa, m. 1 1288.

18 c
19 d
20 e

-— 21 f Anselma, b. vzn. uč., 1 1109.
— 22 g Sotera, 1 176 a Kaja, + 296,

pp. mm.
— 23 a * + Vojtěcha (Adalberta), b. m.,

t 997.
(Jiří přel. na 28.), + 303.

— 24 5 Fidelise ze Sigmaringy, m. 11622
+ Lotra Dobrého (Dismase) T 33.

— 25 c T Marka evandělisty, 1 67. Pro
sební den.

— 26 ď Kleta, 1 91 ? a Marcellina, + 304,
pp. mm.

— 27 c * Petra Kanisa, vzn., 1 1597.

— 28 / Jiřího, m. (přel. z 23.% + 303.— Vitalise, m., T o. 62.
(Pavla z Kříže,vzn.,el. na
13. května), Ť 1775.

— 29 g Petra, m. + 1252.
— 30 « + Kateřiny Sienské, p. + 1380.

Svátky pohyblivé:
O neděli III. po. velikonocích:

— Ochrany sv. J osefa, chotě P. Marie.
Po 25. dubnu není nikdy veliká noc.
Před 30. dubnem není nikdy Boží

Vstoupení.

KVĚTEN.

— 15b Ť Filipa T 81 a Jakuba,ap. Ť 62.— Valpurgy, p. 1 779. 4
2 c * + Sigismunda, kr. m., T 526.

— (Athanasia, b.vzn. uč. T 373
přeloženo na 14.).

3 d T Nalezení sv. Kříže Pána na
šeho Ježíše Krista r. 326.
— Alexandra + 119, Eventia a
Theodula, mm.
— Juvenalise, b. vzn. T 376.

£ e * + Floriana, m. T 304.
— (Moniky, vd. + 387, přelož.
na 22.).

5 / * Pia V., p. vzn. + 1572.
* — T Gotharda, b. vzn. 1033.

6 g Jana ap. před branou latinskou.
7 a T Stanislava, biskupa krakov

ského, m. + 1079.
8 b + Zjevení se sv. Michaele arch.

9 c Řehoře Nazianského, b. vzn. uč.
T 389.

10 d Antonína, b. vzn. Ť 1459.
— Gordiana a Epimacha, mm.
+ 362.

11 e * Františka od Jarolíma, vzn.
T. J. + 1716.

12 f Nerea, Achillea, Domitilly p. a
Pankráce, mm. + 304

13 g Pavla z Kříže, vzn. (přel. z 28.
dubna), 1 1775.14aAthanasia,b.vn.učit.| 373.
(přel. z 2.).
— Boniface, m. + 307.

15 b *+ Isidora, rolníka, vzn + 1130.
16 c * + Jana Nepomuckého, muč.,

+ 1393.
(Ubalda, b. vzn. + 1160, přel.
na 23.).

17 d Paschala Baylona, vzn. 1 1592.
18 e Venantia, m. Ť 250.

— 19 / Petra Coelestina, p. vzn. + 1296.
— Pudentiany, p. 1 159.

— 20 9 Bernardina Sienského, vzn.
T 1444.

— 21 a * Felixe z Kantalicia, vzn. Ť
T 1587.

— 22 b Moniky, vd. + 387 (přel. ze 4.).
+ Julie, p. m.

— 23 c Ubalda, b. vzn. (přel. ze 16.).
+ 1160.

— 24 d * + Bl. Panny Marie, Pomoc
nice křesťanů.

— 25 e Řehoře VII., p. vzn. + 1085.
— + Urbana 1., p. vzn. 1 230.

— 26 / Filipa Neria, vzn. + 1595.
— Eleutheria I., p. m. $ 190?

— 27 9 * Maří Magdaleny z Pazziů
p- Ť 1607.
— Jana I., p. m. 1 525.

— 28 a Augustina, b. vzn., T 604.
(apoštola Angličanů)

— 29 5 Bedy ctihodného, vyzn., učit.
T 735.

— 30 c * Nalezení pravice sv. Štěpána,
kr., vzn.
— Felixe I., pap. m. 1 274.

— 31 ďAnděly Mericie, p. + 1540.
— Petronilly, p. + ok. 80.

Svátky pohyblivé:
Před 11. květnem není nikdy: —Ť Šv.

Ducha.
V neděli po sv. Duchu: — 1 Nejsv.

Trojice.
Před 21. květnem není nikdy: —Ť nejsv.

Božího Těla.
V pátek po oktávě Božího Těla: —+ nej

světějšího Srdce Ježíšova.

ČERVEN
—-7 1 e Jana Kř. de la Salle, vzn. $ 1719

(základ školních bratří).
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Marcellina, Petra a Erasma,
mm. + 301.

2
3 9

— 4 a Františka Caracciola, vzn. 116
— 55 Boniface, b. m. + 755. 08
— 6 c Norberta, b. vzn. 1 1134.

7 d
8 e9 Prima a Feliciana, mm. + o. 300.

— 10 g Margarity (Markéty), kr. škot
ské, vzn. + 1093.

— 11 a + Barnabáše, ap. T ok. 62.
— 12 5 Jana z Fakunda, vzn. + 1479.—Basilidesa,Cyrina,© Neboa

a Nazaria, mm. + ok. 300.
— 13 c T Antonína (Antonia) z Padovy,

vzn. T a 231.
— 14 ď Basilia. Velkého, b. vzn.

+ 379.
— 15 e * + Víta, Modesta a Krescencie,

mm. + 303.
— 16 f * Jana Františka Regise, vzn.

+ 1640.

7 + Panny Marie Pomocnice.
18 a Marka a Macelliana mm. + 286.

— 19 5 Juliany z Falkoneriů, p. 1 1340.
— Gervasia a Protasia, mm.,
T 169.

— 20 c Silveria I., p. m. 1 54.
— 21 d Aloysia z Gonzagy, vzn. 1 1591

(patrona mládeže).
— 22 e * 10000 mučedníků.

— Pavlína, b. vzn. + 431.
23 f

— 249 + Narození sv. Jana Křtitele
(s vigilií a oktávou); narodil se
půl roku před Kristem Pánem.

— 25 a Viléma, op. vzn. + 1142.
— 26 5 + Jana a Pavla, mm. + o. 362.

27 c
— 28 Z Lva II., p. vzn. + 683.
— 29 c T Petra 1 67 a + Pavla ap. 1 67

(s vigilií a oktávou).
— Vzpomínka všech sv. apošt.

— 30 7 Vzpomínka sv. Pavla, ap.

(V neděli před narozením sv. Jana:
+ Panny Marie ustavičné pomoci).

Po 3. červnu nebude nikdy Vstoupení
Páně.

Po 13. červnu nebude nikdy sv. Duch.

mě 24. červnu nebude nikdy Božíhoa.

ČERVENEC.
lg

— 24T Navštívení bl. P. Marie.
— Processa a Martiniana, mm.
+ ok. 67.

— 3 5.* Irenea, b. m. + 202.
—. 4 c * Prokopa, op. vzn. + 1053.

— + Oldřicha, b. + 973.

— 54 *+1 Cyrila f 869 a Methoděje
f 885, bb. vzn., apoštolův a
ochranců (patronů) moravských
(s oktávou).6

— 7 / Antonína Marie Zakkarie, vzn.
+ 1539.
— * Vilibalda, b. vzn. + 781.

— 8 g Alžběty, král. portugalské, vd.
+ 1336.
— * Kiliana a soudr , mm. +689.

9 a * Veroniky z Julianů, p. t 1727.
— 10 d' Sedmi bratří, mm. + ok. 550.

— Rufiny a Sekundy, pp. mm.
+ 257.

— 11 c Pia I., p. m. + 151 (nebo 157).
— 12 Z Nabora a Felixe, mm. T o. 304.

(— Jana Gualberta, op., vyzn.
+ 173, přenes. na 21).

— 13 e Anakleta, p. m. T 91 (?)
— 14 f/ Bonaventury, b. vzn. uč. 1 1274.
— 15 g * Jindřicha, cís. vzn. 1 1024.
— 16 a + Vzpomínky bl. Panny Marie

na hoře Karmelské.
— 17 5 Aleše, vzn. + 417.
— 18 c Kamilla z Lellů, vzn. + 1614.

— Symforosy a jejích sedmi synů,
mm. + ok. 125.
+ Fridricha (Bedřicha), b. m.,
+ 838.

— 19 Z Vincence z Paula, vzn. T 1660
— 2 e + * Markéty, p. m. T 284.

(— Jeronvma Emiliana, vyzn.
+ 1537 přel. na 24.)

— 21 / Jana Gualberta, op., vyzn.,
+ 1073, přel. z 12.
— Praxedy, p. ft ox. 150.

— 22 + Maří Magdaleny, kajícnice,
učednice Páně, 1 ok. 74.

— 23 a Apolináře, b. m. + 75.
— Libora, b. vzn. T ok. 397.

— 24 5 Jeronyma Emiliana, vzn. 1 1357
(přel- z 20.).
— Kristiny, p. m. T 30.
— + Jakuba, ap. T 44.
— Kristofora, m. Ť 250.

— 26 d + Anny, matky bl. P. Marie.
— 27 e Pantaleona, m T 305
— 28 f Nazaria, Celsa 1 68 a Viktora I.

p m. 1 20.
— Innocentia, p. a vzn. 1 417.

— 29 g Marty, p., učednice Páně + 84.
— Felixe, p., Simplicia, Fausti
na a Beatrice (Boženy), mm.,
T 302.

— 30 a Ahdona a Sennena, mm. + 250.
— 31 5 + Ignáce z Loyoly, vz . 1 1556.Svátky pohyblivé:

I. neděli v červenci: — Nejdražší
Krve Pána našeho Ježíše Krista.

Na I. neděli prázdnou po oktávě sv.
ap. Petra a Pavla: — * Vzpomínka
všech papežů římských.

— 2
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SRPEN.
I e tPetra ap. v okovech.

— Machabejských mučedníků.
2 d Alfonsa Marie z Ligoria, b. vzn.

učit. 1 1787. |;
Štěpána I., p. m. + 257.

3 e Nalezení těla sv. Štěpána, prv
ního mučedníka.

4 f + Dominika, vzn. + 1221.
5 g + Posvěcení basiliky (chrámu)

bl. P. Marie Sněžné ve IV. stol.
+ Proměnění Pána našeho Je
žíše Krista.
— Xista II., p. 1 258, Felicis
sima a Agapita, mm. + 258.
* + Osvalda, kr. m.-Ť 642.
— Affry a soudr., mm. + 303.
— + Donata, b..m. + 361.
(Kajetana, vzn., 1 1547, přel.

6a

7 b

na 11.).
8 c Oyriaka, Larga' a Smaragda,
mm. $ 309.

9 Z * Emigdia, b. m. (na počátku
IV. stol.).
— Romana, m. + 258.

10 e + Vavřince, m. 1 258 (s oktávou).
11 / Kajetána, vzn. (přel. ze 7.)

+ 1547.
— Tiburtia 1 286 a Susanny,
mm. + 295.

12 g Kláry, p. + 1253.
13 a *+ Filomeny, p. m. $ v II. stol.

— + Hippolyta (a Kassiana,
mm.) Ť 255.

14 5 Eusebia, vzn. 1 290.
"15 ec+ Nanebevzetí bl. Panny Marie

(s vigilií a oktávou).
16 d * + Rocha, vzn. + 1327.

— (Hyacintha, vzn., + 1257,
přel. na 18.).

17 e
18 / Hyacintha, vzn. 1 1257 (přel.

ze 16.).
Agapita, m. Ť. ok.
+ Heleny, cís. + 328.

19 g * Ludvíka Toledského, b. vzn.
+ ok. 1300.

20 a Bernarda, op. vzn. učit. 1 1153.
21 dbJohanny Františky Fermiotové

ze Chantalu, vd. 1 1641.
22 c Timothea, Hypolita a Symfo

riana, mm. + 178.
23 d Filipa Benitia, vzn. + 1285.
24 e + Bartoloměje, ap. + 71 (s vigil.).
25 f Ludvíka, kr. francouzského,

vzn. T 1270.
26 g Zefyrina, p. m. + 218.
27 a + Josefa Kalasanckého, vyzn.

T 1648.
* — Rufa, b. m. + ok. 67.

28 b + Augustina, b. vzn. uč. + 430.
— Hermeta, m. 1 132.

274.

— 29 c Ť Stětí sv. Jana Křtitele.
— Sabiny, m. 1 v II. stol.
ok. 120.

— 30 Z Růženy Limské, p. + 1617.
— Felixe a Adaukta, mm. + 330.

— 31 e Raymunda Nonnata, vzn. + 1240.
Svátky pohyblivé:

V neděli mezi oktávou Nanebevzetí
Panny Marie: — + Jáchyma, otce bl.
Panny Marie.

V neděli po oktávě Nanebevzetí Panny
Marie: — * + Nejčistšího Srdce bl. Marie:
Panny.

Na 15. neděli po sv. Duchu evangelium
o Ť vzkříšení mládence z Naim.

Nota: V den Nanebevzetí P. Marie
slavívá se též: 1 Korunovace P. Marie:
v nebi.

—

ZÁŘÍ.
1 f T Jiljí, op. vzn. + ok. 725.

— Dvanácti bratří, mm.
T ok. 300.
+ Bl. Juliany z Kollaltů.

2g * Štěpána, krále uherského,
vzn. + 1038.

3 a
4 b * + Rosalie, p. + 1160.
5 c Vavřince Justiniana, b. vyzn.,

+ 1455.6d
7 e )

8 f + Narození bl. Marie Panny
(s oktávou).
-——Adriana, m. + 306.

9 9 Gorgonia, m. + 303.
10 a Mikuláše Tolentinského, vyzn.

+ 1308.
11 5 Psota a Hyacintha mm. + 257..
12 c
13 d

14 e + Povýšení svatého Kříže Pána.
našeho Ježíše Krista.

15 f Nikomeda, m. + ok. 9.
16 g * Ludmily, vd. + 927.

— Eufemie, Lucie a Geminiana,.
mm. + 307.
(— Kornelia a Cypriana, T 258,
přel. na 26.).

17 a Vtlačení jizev na tělo svatého
Františka.
+ Lamberta, b. m. + 708.

18 b Josefa z Kupertina, vzn. + 1663.
19 c Januaria, b. a soudr., mm. + 305.

— 20 Z Eustachia a soudr., mm. + 118.
— 21 e + Matouše, ap. a evang. + o. 69

(s vigilif).
— 22 f * Mořice a soudr., mm. 1 286.

(— Tomáše z Villanovy, + 1555
přel.. na 25.).
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— 23 g Lina, p. m. Ť 79?
— Thekly, p. m. + koncem
I. století.

— 24 a Bl. Marie Panny, Vysvobození
zajatých (de Mercede).

— 25 b Tomáše z Villanovy, b. vyzn.
+ 1555 (přel. z 22).

— 26 c Kornelia, p. a Cypriana mm.
(přel. ze 16.). + 288.
— Cypriana a Justiny, mm.,
+ 304.

— 27 Z Kosmy a Damiana, mm. + 287.
— 28 e * + Václava, kr. m. + 936.
— 29 / + Michala archanděla.
— 30 g + Jeronýma, vyzn. učit. 1 420.

Svátky pohyblivé:
— V neděli bližší 1. září: * 1 Andělů

Strážců.
— V neděli v oktávě Narození blahosl.

Panny Marie : * $ Jména blahosl. Panny
Marie.

— V neděli 3. v září: 1 Sedmi Bolestí
bl. Marie Panny.

ŘÍJEN.

— la * Notburgy, p. T ok. 1313.
— Remigia, b. vzn. + 532.

2 b
C

— 4 d 4 Františka z Assisi, vzn. 1 1226.
— 5 e Placida a soudr., mm. + 541.
— 6 f Brunona, vzn. + 1101.
— 7 g Marka, p. vzn. + 336.

— Sergia, Baccha, Marcella a
Apuleja, mm. + ok. 300.

— 8 a Brigity, vd. 1 1373.
— 95 Dionysia (Diviše), Rustika a

Eleutheria, mm., + ok. konce
I. stol. v Paříži.

— 10 c Františka Borgiáše, vzn. 1 1572.ll d
12 e
13 f Eduarda, kr. vzn. + 1066.
14 g Kallixta I., p. m. + 222.
15 a + Terezie z Ježíše, p. + 1582.
16 b * + Havla, op. vzn. + 640.
17 c * Hedviky, vd. + 1243.
18 Zd+ Lukáše, evang. + ok. 80.
19 e + Petra z Alkantary, vzn. 1 1562.
20 / Jana z Kant, vzn. + 1473.

T Vendelína, op. 1 ok: 650.
21 g * Voršily a soudr., pp. mm.

T 451.
— Hilariona, op. vzn. + 371.

— 22 a * Korduly, p. m. + 451.
— 23 b * + Nejsv. Vykupitele Ježíše

Nazaretského.
— * Severina, b. vzn. T po 400.

— 24 c * Rafaele, archanděla.
— 25 d * Krispína a Krispiniána, mm.

T 287.

5

— Chrysantha a Darie, mm.,
T 237.

-— 26 e Evarista, p. m. + 109?
27 /

— 28 g + Šimona a + Judy, ap., + ok.
r. 62 (s vigilií).

— 29 a * Narcissa, b. vzn. + ok. 306.
30 d

— 31 c * + Wolfganga, b. vzn. 1 994.
Svátky pohyblivé:

Na neděli 1. v říjnu: 1 — Růžence
blahosl. Panny Marie..

* Na 2. neděli: — Mateřství blahosl.
Panny Marie.

* Na 3. neděli: — Posvěcení kr. sto
ličného chrámu v Brmě a všech kostelů
po celé diecesi.

* Na neděli nejbližší nezavazenou po
4. neděli v říjnu: — Čistoty blahošl.
Panny Marie.

LISTOPAD
— 1 4+ Všechsvatých (s vigilií a okt.)
— 2 e Vzpomínka všech věrných ze

mřelých.3f
— 49 + Karla Boromejského, b. vzn.

+ 1584.
— Vitala a Agrikoly, mm.,
+ ok. 30.

5 a
— 65 * + Leonarda, b. vzn. + 559.

T c

— 8 d Čtyř korunovaných mm.
T ok. 300.

— 9 e Posvěcení basiliky nejsv. Spa
sitele v Lateraně.—| Theodora(Bohdana),m.
+ 306.

— 10 f * Přenesení ostatků sv. Lud
mily, vd. m.
— Tryfona, Respicia a Nymfy,
mm. + 250.
— (Ondřeje Avellinského + 1608
přel. z 10. na 16.).

— 11 9 + Martina, b. vzn. + 400.
Menny, m. + 364.

— 12 a * Christina a bratří mm. + 1005
(průvodčí sv. Vojtěcha).
(Martina I., p. m. + 655, přel.
na 28.).

— 13 5 * Stanislava Kostky, vzn. 1 1568
(Didaka, vyzn. 1 1463, přel. na
1. prosince a Briktia m. + 444,
na 29. list.).

— 14 c Josafata, b. m. + 1623.
— 15 d * + Leopolda, arcivévody ra

kouského, vzn. + 1136.
(Gertrudy, p. T 1334,
na 27.).

— 16 e * + Othmara, op. vzn. T 759.

přel.
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— Ondřeje Avellinského (přel.
z 10.). $ 1608.

— 17 f Řehoře Divotvorce, b. vyzn.
+ 217.

— 18 y Posvěcení basilik sv. Petra a
Pavla.

— 19 a + Alžběty, kr. vd. + 1231.
— Pontiana, pap. m. 1 235.

— 20 b Felixe z Valois, vzn. + 1212.
— 21 c + Obětování bl. Marie Panny.
— 22 d 1 Cecilie, p. m. + 330.
— 23 e * + Klementa I., p. m. 1 101.

— Felicity, m. (matky sedmi
synů mm.).

— 24 / Jana z Kříže, vzn. 1 1591.
— Chrysogona, m. Ť 284

— 25 9 + Kateřiny, p. m. + 307.
— 26 a Silvestra, op. + 1267.

— Petra Alexandra,
T na poč. ITI. stol.

— 27 b Gertrudy (přel. z 15.), + 1334.
— 28 c Martina I., p. m. + 655 (přel.

ze 12.).
— 29 ď * Briktia, b. vzn. (přel. z 13.),

T 444.
— Saturnina, m. T 250.

b. m.,

— 30 e + Ondřeje, ap. + 62 (s vigilií
Svátky pobyblivé:

* Na neděli poslední po sv. Duchu :
Ochrany blahosl. Panny Marie.

I. neděle adventní není nikdy před
27. listopadem.

PROSINEC.
— 1 / Didaka, vzn. (přel. z 13. list.).

+ 1463.
— 2 Bibiany, p. m. + 363.
— 341 Františka Xaverského, vzn.

+ 1552.
— 45 * + Barbory, p. m. T 420.

(Petra Chrysologa(Zlatořečného)
b. vzn. učit. 1 450, přel. na 5.).
+ Čtrnácti sv. Pomocníků.

— 5 c Petra Chrysologa, b. vzn. učit.
(přel. ze 4.), + 450.
— Sabby, op. vzn. 1 531.

6 d + Mikuláše, b. vzn. 1 345.
— 7 e Ambrože, b. vzn. učit. 1 397.

8 f + Neposkvrněného Počeli blah.
Marie. Panny (s vigilií a okt.).
+ Lurdské Panny Marie.

— 99
— 10 a * Přenesení domku Loretského

bl. Marie Panny 1291 na po
břeží dalmatské, 1294 do Lo
reta v Italii.
— Melchiada, p. m. + 314.

— 11 5 Damasa I., p. vzn. 1 384.
12 c

— 13 ď Lucie, p. m. + 304.
— Me

15 f
— 16 9 Eusebia, b. m. + 370.

17 a
— 18 b * Očekávání (porodu bl. Panny

Marie, t. j. narození Páně).
— 19c

20 d
—21 e + Tomáše, ap. (s vigilií).

22 f
23 g
24 a

— 25 b Narození Pána našeho Ježíše
Krista (s vigilií a oktávou).

— 26 c 1+Štěpána, prvního mučedníka
(s oktávou).
— * Vzpomínka všech svatých
mučedníků.

— 27 d + Jana ap. a evangelisty, + 100
(s oktávou).

— 28 e Mláďátek (s oktávou).
— 29 f Tomáše Kantuarského, b. m.,

+ 1170.
30 g ,

— 31 a Silvestra I., p. vzn. T 395.

I. neděle adventní není nikdy po
9. prosinci.

+ Dětství Ježíšovo slaví se od Naro
zení Krista Pána do hromnic.

Seznam poutních míst a milostivých obrazů diecese brněnské.

Poznámka. Dědictví cyrillo-methodějské v Brně vydalo obšírný popis pout
ních míst z Moravy a Slezska a také pobožnosti k poutím. Zde stůjž jen stručný
seznam poutních míst z diecese brněnské. Z písní poutnických jsou do kancionálu
vzaty jen ty, které jsou nejoblíbenější a zasluhují, ahy se zpívaly též doma v ko
stele a tak zobecněly.

A. Obraz nejsv. Trojice, přenésenýroku 1784 z kaple pod Cornštej
nem do farního kostela v Bítově ; představuje Boha Otce i Syna nad zeměkoulí,
nad nimi Ducha sv. ve způsobu, holubice.

Kaple nejsv. Trojice nad dědinou Švařcemu Štěpánova.
Sochaubičovaného Spasitele've farnímchrámuPáně milifron

ském u Znojma.
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Kostel Božího Těla u Slavonic. ©
Tři kříže nad Chudčicemiu VeveříBytyšky.

B. Korunovaný zázračný obraz P. Marie u čt. O0. augustiniánůna
Starém Brně, dle obrazu od sv. Lukáše malovaného. Socha „Panny Marie
v Trní“ v Tuřanech, ctěná jako štít víry katolické na Moravě.Socha„Staré
Matky Boží“ v Žarošicích.Socha P. Marie „matky milosti“ na Vra
nově.SochaPannyMarieve Křtinách.Stará socha Matky Boží vklášter
ním chráměbenediktinskémv Rajhradě.Obraz „Marianské ranní čer
vánky“ v Přibyslavicíchu Třebíče.Obraz Panny Marie v jesuitském
kostele v Brně, dle obrazu od sv. Lukáše malovaného. Socha Panny Marie
„pod vrbami“ v Slupu. Obraz Panny Marie Pomocnice (Tasovské),dříve v ko
stelíčku u Líšně, od roku 1784 v líšenském farním chrámě. Frýdlandská „M a t k a
chleba“ u sv. Mikuláše ve Znojmě. Socha Panny Marie Monserratské u Ciz
krajova. Obraz Panny Marie Pomocnice (Pasovské) ve farním chrámu Páně v Brt
nici. Obraz Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Telči. Socha bol.
Panny Marie u sv. Tomáše v Brmě. Soška Panny Marie z Foye ve Hlubokých
Mašůvkách. Obraz bol. Matky Boží u Popic (u Znojma). Socha Panny Marie v Le
chvicích. Hora Karmelská u Kostelního Vydří. Obraz Panny Marie Klatovské
v Deblíně. Obraz Panny Marie Pomocnice u sv. Kříže ve Znojmě. Bolestná Matka.
Boží v Jihlavě u sv. Jakuba. Socha Panny Marie v Netíně. Malá Marie-Cella u
Komárova (starší obraz z kaple je ve farním kostele; novější v kapli je socha
Panny Marie). Socha sedmibolestné Panny Marie ve Sloupě (pochází od OO. Mino
ritů z Brna). Socha Panny Marie studniční v Zámku-Žďářea v Obyčtově.
Socha bolestné Matky Boží v Modřicích.Kaple loretská u Slavonic. Kaple Panny
Marie Pomocnice v České Olešné a v Dobré Vodě u Popelína, v Dobré Vodě u
Kdousova, nad studánkami : u Krumlova, u Ivančic. Obraz Panny Marie Pomoc
nice v Týnci u Nové Vsi (u Břeclavy). Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Bítově.
Bolestná Panna Maria na Lutrštéku u Slavkova.

C. Kaple sv. Anny u Opatova, farní kostel v Bořeticích.
Kaple sv. Urbana nad Slavkovem. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené

Hoře u Žďáru. Kaple sv. Antonína Paduanského a sv. Floriana nad Jihlavkou u
Kounic. Kaple sv. Antonína Pad. nad Újezdem u Sokolnic. Sv. Kateřina u Vra
nova. Kaple sv. Barbory v Ostrovačicích. Kostel sv. Šebestiána u Mikulova.

Rozdělení církevního roku.

Církevní rok rozdělen jest na ři hlavní doby ;
A. Dobu vánoční, čili očekávání a narození Pána našeho Ježíše

Krista, jeho dětství, mládí a působení.

B. Dobu velikonoční, čili utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
C. Dobu svatodušní, čili seslání Ducha svatého.

Doba vánoční

trvá od první neděle adventní po neděli devítník.

Doba velikonoční

oď neděle devítníku do Božího Vstoupení.

Doba svatodušní

oďdBožího Vstoupení až po advent.
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Doba vánoční.
Od první neděle adventní no neděli Devítník.

Advent.
Poučení.

Prvním hlavním svátkem roku církevního jsou vánoce čili Narození Páně,
jín.ž slavíme lásku Boha Otce, že nám dal Syna svého. Abychom je důstojně osla
vili, připravuje nás na ně církev katolická po čtyři týdny. Doba ta přípravná sluje
advent, to jest „příchod““nebo „„příští““Spasitele. Čtvero příští rozeznáváme :
první s nebe na svět, druhé do duší lidských, zvláště při sv. přijímání, třetí po
naší smrti k soudu soukromému, čtvrté na konec světa k soudu poslednímu. —
Advent připravujenás hlavně na příští první, to jest na narození Krista Pána
z Panny Marie. Narození pak rozeznáváme trojí: časné z Panny Marie, duchovní
v srdci spravedlivého a věčné zplození z Boha Otce. Advent trvá čtyři neděle,
protože člověčenstvo čtyři tisíce let toužebně očekávalo Spasitele. My v adventě
připraviti se máme na skutečné narození Páně narozením Ježíše Krista v srdcích
svých, což činíme, když s milostí Boží bedlivě šetříme nauky Kristovy a následu
jeme příkladu jeho ctnostným životem. Neboť každý křesťan má býti s to, aby
se sv. apoštolem o sobě řící mohl: „Živé pak jsem již ne já, ale živ jest ve mně
Kristus“. (Gal. 2, 20). Abychom hodni byli narození Kristova v srdcích svých,
musíme odumříti hříchu a činiti pokání. Církev nás v adventě ku pokání povzbu
zuje tím, že užívá při službách Božích barvy fialové (která znamená pokání a sebe
zapírání), vynechává radostný zpěv „„Gloriain excelsis“ (Sláva na výsostech““),za
kazuje hlučné zábavy, tance a svatby, které se s duchem doby adventní nesrovná
vají, předpisuje (původně v náhradu za zrušené posty o vigiliích) půst každou středu
a každý pátek (dovolujíc však ve středu masité pokrmy) a zve nás k „„Rorátům“
čili jak místy slove „„mšeandělská““,kterou dává sloužiti přede dnem po celý advent
až d 22. prosince. Jmenují se „„Roraty“ dle slova, kterým počíná Introitus čili
vchod k té mši svaté : „„Rorate““coeli desuper... (to jest: „„Rosudejte“ nebesa
s hůry . . .). Jmenuje se mší „andělskou““, protože evangelium jedná o poselství
archanděla Gabriele k Panně Marii; slouží se přede dnem, protože lidé před na
rozením Páně ve tmách bludu a modloslužby toužili po Spasiteli.

První neděle adventní je také počátkem církevního roku, a církev katolická
nám předvádí v evangeliu poslední soud, abychom tak byli pobídnuti k svatému
životu po celý rok.

Den 17. prosince nazývá se „„dnemMoudrosti Boží““,protože hlavní antifona
její počíná slovy: „0 Moudrosti Boží“, a na 18. prosince určila církev katolická
památku „„očekávánínarození Páně“.

V adventě nás církev katolická také připravuje na veřejné působení a učení
Ježíše Krista, kteréž započal v 30. roce věku svého, když byl na ně upozornil sv.
Jan Křtitel, jeho předchůdce, mocným napomínáním na poušti u řeky Jordánu.

Po třetí neděli adventní jsou podzimní suché dni, ve středu, v pátek a v so
botu jest dovoleno jen jedno nasycení denně ; v sobotu smí se maso jísti, nikoli
ve středu a v pátek.

Beránek-Tidl.')
Moňlitba adventní

(sv. Ivona).

Pane Ježíši Kriste, Bože můj! Tvá církev svatá poučuje mne,
abych si v těchto dnech připomínal dvojí příští Tvé na tento svět:
první, které se již stalo, a poslední, které se teprv stane. Nech mne
tedy dobře rozvážiti, co mám o minulém věřiti, a co od nastávají
cího očekávati, aby nábožná víra v to, co minulo, nenechala lásku

1) Z modlitebních a zpěvních knížek Tidla-Beránka volně čerpat dovolil dne
23. ledna 1906+Dr. Karel Beránek, farář v Újezdě u Sokolnic.
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mou a horlivost k dobrému stydnouti, a aby očekávání budoucího
příští Tvého mne spasitelnou bázní před přísným soudem Tvým
naplnilo, a mé myšlenky, řeči a skutkv od zlého odvrátilo. :

můj Ježíši! Podivný byl příchod Tvůj první mezi nás, a
podivnější bude druhý! Tvé první příští stalo se v pokoře a po
níženosti dítěte slabounkého, jak pěje svatý prorok: „Ejhle, král
tvůj béře se pokorný a ponížený'““ Tvé druhé příští stane se v hrůze
Tvé velebnosti, jak sám pravíš (Mat. 25, 32) „Když přijde Syn
člověka ve velebnosti své, shromážděni budou před něj všickni ná
rodové. I rozdělí je od sebe, jako pastýř odděluje ovce od kozlů“.
Při prvním příští objevil jsi se, abys hříšníky ospravedlnil, při
druhém objevíš se, abys bezbožníky zatratil. Při prvním příští volal
jsi zbloudilé zpět, při druhém oblažíš spravedlivé na věky.

můj Ježíši! Popřej mně, abych sobě, jak to po mně žádá
církev Tvá, matka má, v těchto posvátných dnech přípravy na
výroční slavnost Tvého narození vděčně připomínal všecka 'dobro
diní Tvého prvního příští na tento svěš. Uděl mi i té milosti, abych
se na dokonalou blaženost, která při Tvém druhém příští spraved
livých čeká, náležitě připravoval, abych prospíval v dokonalosti,
a před soudnou stolicí Tvou uznán byl za věrného vyznavače jména
Tvého, a zasloužil obdržeti roucho blažené nesmrtelnosti. Pročež,
chci již nyní upřímným a kajícím vyznáním hříchů svých a oprav
dovým předsevzetím předcházeti druhé příští Tvé. Tvou milostí jsa
podporován, budu jen spravedlnost vyhledávati, abych nepropadl
přísnému soudu Tvému, kdežto nyní ještě jsi prostředníkem naším,
plným lásky, dobroty a milostnosti, a zastáváš bídné hříšníky a
také i mne u O“ce nebeského, a smiřuješ nás s ním. Amen.

Jiná modlitbafadventní.

O Ježíši, Bože a Spasiteli náš, na kterého národové celé země
po tisíciletí toužebně čekali, Ty jsi konečně pln milosti a smilování
mezi nás přišel. Prosíme Tě: dej, abychom v této době adventní
pamětlivi byli veliké bídy, do níž hřích avrhl všechna pokolení lid
ská, a rozvažovali o zlobě vlastních svých hříchů ajich smutných
následcích. Kéž veliká touha zbožných arciotců starozákonních po
vykoupení vzbudí také v nás vroucí touhu po Tobě, který jsi samo
jediným pramenem spásy naší. Osvěť nás, ó Pane, a pohni srdce
naše k pokání upřímnému, abvchom se hodně připravili na
Tvůj milostiplný příchod a v důše své přijali náplň smilování Tvého.
Amen.

Povzdech adventní.

Ó Ježíši, v Marii žijící, přijď a žij ve služebnících svých v duchu
svatosti své, v plnosti síly své, v pravdě ctností svých, v dokona
losti cest svých, ve spojení tajemství svých, panuj všem nepřátel
ským mocnostem v duchu svém ke slávě Otce. Ameu.

Race. Odpustky 100 dní jednou za den (i pro duše v očistov). — Pius IX;
14. října 1859.



Litanie v čas adventní.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad“námi! Pane, smiluj
se nad námi:

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože, — smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože, |
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Bože O tč e, jenž jsi prvním rodičům hned po spáchaném hříchu |

milostiv býti ráčil, |
Jenž.jsi Vykupitele světa slíbití ráčil,
Jenž jsi se nad padlým pokolením lidským smilovatiráčil,
Jenž jsi toto slavné zaslíbení svatým arciotcům obnoviti ráčil,
Jenž jsi téhož Vykupitele národu židovskému skrze proroky

zvěstovati ráčil, |
Jenž jsi nejsvětější Pannu za Rodičku Syna svého vyvoliti ráčil,
Jenž jsi anděla Gabriele k Marii Panně do Nazaretu poslati ráčil, |
Jenž jsi lid židovský na příchod Messiáše skrze Jaua Křtitele

připravovati ráčil,
Bože Synu, jenž jsi přeslavným zaslíbením Otce svého býti

ráčil,
Jenž jsi toužebným očekáváním národů býti ráčil, .
Jenž jsi sladkou nadějí svatých duší v předpeklí býti ráčil,
Jenž od věčnosti požehnaným plodera Otce nebeského býti ráčíš,
Jenž jsi v čase požehnaným plodem života panenského státi se

ráčil,
Jenž jsi sobě skrze svého předchůdce Jana cestu do srdcí lid

ských připraviti ráčil,
Jenž jsi král a zákonodárce náš,
Jenž přijdeš soudit živých 1 mrtvých,
Bože Duše svatý, jenž jsi proroky Vykupitele předpoví

dající osvěcovati ráčil,
Jenž jsi svaté otce v předpeklí Vykupitele očekávající těšiti |

ráčil,
Jenž jsi Marii od hříchu prvotného neposkvrněnou uchovati

ráčil, |
Jenž jsi Matku Spasitele našeho milostí svou naplniti ráčil, |
Jenž jsi život její podivným zastíněním příbvtkem Syna Bo

žího způsobiti ráčil,
Jenž jsi Marii bez porušení panenství matkou Syna Božího

učiniti ráčil,
Jenž jsi Jana Křtitele hodným předchůdcem Spasitele světa |

učiniti ráčil, :
Svatá Trojice, milostivá původkyněnašeho vykoupení a

spasení, i

smilujsenadnámi!

Milostiv nám buď, — odpusťnám, Pane!
Milostiv nám buď, — uslyš nás, Pane!
OdeŤvšehojzlého — vysvoboď nás, Pane!
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Od všelikého hříchu
Od hněvu svého
Od náhlé a nenadálé smrti
Od úkladů ďábelských
Od ducha nešlechetného
-Od přestoupení svých svatých přikázání
-Od časného 1 věčného zahynutí
Skrze slavná zaslíbení svá o Messiáši učiněná a vyplněná
Skrze neposkvrněné početí Marie Panny, matky Spasitelovy,
Skrze přepodivné početí Syna T'vého
Skrze zasnoubení Marie Panny s Josefem
Skrze neporušené panenství Marie Panny
Skrze blahoslavené její k porodu Spasitelovu očekávání
Skrze všecka tajemství svého svatého vtělení
V den soudný
My hříšníci — Tě prosíme, uslvš nás!
„Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
„Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abvs v srdcích našich čistý příbytek připraviti ráčil,
Abys v srdcích našich stálou památku svého svatého vtělení

zachovati ráčil,
Abys nás užitku svého svatého vtělení účastny učiniti ráčil,
Abys nám na soudu svém milostiv býti ráčil,
Abys nás s vyvolenými do domu Otce svého uvésti ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dáti ráčil,
Abys nás uslyšeti ráčil, |
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás! — Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj

se nad námi!
Otče náš atd.

vysvoboďnás,Pane!

Šnás

ěprosíme,uslyšvT

Žalm 14.
(Čeho žádá Bůh na spravedlivém, čili: Jakými máme býti, chceme-li hodně při=

vítati novorozeného Spasitele). — Nápěv ton VIII. 1.
1. Hospodine, kdož bude přebývati v stánku Tvém? * aneb

kdo odpočívati na hoře svaté Tvé *
2. Kdo chodí bez poskvrny, * a činí spravedlnost :
3 Kdo mluví pravdu v srdci svém, * kdo nečinílsti jazykem

svým
4, Aniž činí zlého bližnímu svému, * a pohanění nepřijímá

"proti bližním svým.
5. V niveč přiveden jest před očima jeho zlostník. * ale bojící

se Hospodina oslavuje: “
6. Kdo přisahá bližnímu svému a neklame: * kdo peněz svých

-nedává na lichvu, - a darů proti nevinnému nepřijímá.
7. Kdo činí to, * nebudeť pohnut na věky.

Oesta k věčné spáse, Úplné vydání. 6



— 89 —

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky* a na věky věkův.

Amen.
„ Anděl Páně zvěstoval Marii.
„ A ona počala z Ducha svatého,
Hledejte Hospodina, pokavadž může nalezen býti.

. Vzývejte ho, pokudž blízko jest.
Odřekněme se bezbožnosti a světských žádostí.

. Střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi buďme na tomto světě.
. Očekávajíce blaboslavené naděje.
„A příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista.

Hospodine, uslyš modlitbu mou.
A volání mé přijdiž k Tobě.damdwdwdw<!

Modleme se.
(Na I. týden adventní.) Vzbudiž, prosíme, Pane, moc svou a

přijď, abychom hrozícím ze hříchův našich nebezpečím s Tvou po
-mocí zasloužili býti vyrváni a Tvým osvobozenímSpaseni.

(Na II. týden adventní.) Vzbudiž, Pane, srdce naše ku připravo
vání cest pro Jednorozeného Tvého, abychom skrze jeho příchod
očištěnými Tobě myslemi sloužiti hodni byli.

(Na ITI. týden adventní.) Ucho své, prosíme Pane, k modlit
bám našim nachyl: a myslí našich temnost milostnou návštěvou
svou osvěť. |

(Na IV. týden adventní.) Vzbudiž, prosíme Pane, moc svou a
přijď a velikou nám silou přispěj, abý s pomocí milosti Tvé, čemu
hříchy naše překážejí, propůjčené smilování urychlilo.

(Na Štědrý den.) Bože, jenž nás každoročním očekáváním vy
koupení našeho potěšuješ: dej, ať Jednorozeného Tvého, jehož jako
Vykupitele radostně přijímáme, přicházejícího také jako soudce bez
starostni spatříme.

(K Panně Marii po celý advent. ) Milost svou, prosíme, ó Pane,
rač v mysli naše vlíti, bychom, andělským zvěstováním vtělení
Krista, Syna Tvého, poznavše, skrze umučení a kříž jeho ke slávě
vzkříšení přivedeni byli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

V. Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
R. Amen.

Pobožnosti a písně na jisté dny v adventě.
Na I. neděli adventní.

34, Příchod Ježíše Krista první a poslední.
(O posledním soudu.)

Slova dle Fryčaje upravů Jak. Pavelka. — Nápěv u Fryčaje č. 20.
A. L l5 I x ICZ SI TTÍ -= ] NROSVEEEELTL
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1. Jest dobou smi-lo - vá - ní čas pří-ští pr-vé-ho, kdy
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2. Pán čeká trpělivě, až 8. Již anděl všecky lidi dlekněmupřijdeme,| ažprositskutkůrozdělil,© Pánvnitro
úpěnlivě - a kát se budeme, jejich vidí, ví, kterak kdo
rád viny promine, - nás k srdci
přivine, - svou milost rád námudělí,| arányzacelí.3.Tadobasmilování| všakrázempřestane,| ažsvětapři
skonání - den soudu zaplane,- a
Ježíš ve slávě - a jasu záplavě,
svit přísný maje ve zracích, 
zjeví v oblacích.

4. Tu na obloze stkvoucí
znak objeví se, kříž, - že Soudce
všemohoucí jde soudit svojiříš;© snímandělůjdesbor-a
chví se všechen tvor, - neb mzdujižnesešlechetným,| trestne
skonalý zlým.

5. Zářťslunce zlatá shasne,
lesk luny pobledne, i hvězdyzmizíjasné© astrachsepozvedne;| jímzemsezatřase,
mře peklo v úžase, - a obloha se
zachvěje i moře peřeje.

6. Hlas trouby zazní děsně, 
hrob pukne nad námi. „„Vstaň,kdotuležíšvesněl“| všemanděloznámí;| „„pojďnasoud
poslední, - své srdce prohlédni, 
zde svého Soudce, Boha znej,
svůj počet jemu dej!“

7. Kdož v prachu hrobů tlejí, 
hlas tento uslyší - a u pokoře
spějí - se kořit Ježíši, - zas tělem
oděni, - v němž byli zrozeni, - se
před trůn jeho postaví, jej
s úctou pozdraví.

z nich Žil, - zná jejich myšlení, znáslova,činění,| anemusíse
ani ptát, - by rozsudek moh' dát.9.Tuskončísmilování,| tu
zle se hájiti, tu marno zapírání© amarnoprositi,| trest
vyrčen veliký jenž stihne hříš
níky, a dána bude odměna,
jež ctnostným slíbena.

10. „Již pojďte, vyvolení,
v mou věčnou s Otcem slast,
a jděte, zavržení, v svou hroznouvpeklestrast,| jižjste-si
zvolili, - když zlé jste činili ahlasuméhonedbali© aomne
nestálí“

11. Svůj jícen věčně žhavý
tu peklo otevře, svou obět
lačně zdáví, jež márně bolem
mře, tam věčná noc se tmí,
tam věčný nářek zní, červ
věčně srdce užírá, jenž nikdy
nezmírá.

12. Zem, nebe vzplanou žárem,tvorvšakýzahyne© aneodvratnýmzmarem| VšeVnicse
rozplyne, tu věčnost nadchází,
- jež trvá bez hrází, se klaní
Bohu v pokoře - jsouc větší nad
moře.

13. Toť druhý příchod Pána, 
tak děsně strašlivý, - jímž sláva
ctnostným dána, - skon hříšným
truchlivý, - jejž račiž odvrátit, 
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nás zhoubě vychvátit, - ó Spasi- soudu chvíli - z úst Tvojichtelimilostný,vdenonenslyšíme:| „Již'pojďte,zvolení,
žalostný! - mou krví spasení, v slast,14.Dejmilostiasíly,© aťKteroujsemvámuchystal,-bych
dobře činíme, ať v hrozné vám ji nyní dal!“

Antifony dle zpěvů rorátních královéhradeckých z r. 1586.')

-Následující antifona zpívala se toliko při prvních rorátech a na
Štědrý den před Introitem ©

A nt. (Haec est dies.) "Tento jest den velmi slavný, vší pa
mátky hodný, neb jako dnes jest den Ježíše Krista vtělení, Bůh
ráčil na trápení lidu. svého pohleděti, hněv svůj, kterýž proti nám
měl, ukrotiti, a lidskému pokolení Spasitele poslati, aby lid skrze
své vtělení mohl z muk vysvoboditi: tak jest Bůh Otec nás velmi
miloval, že Syna svého pro nás hříšné na svět poslal, aby všem
lidem, již v něho věří, Život věčný dal; jako dnešní den Pán
náš Ježíš Kristus ráčil se jest vtěliti, k svému božství ráčil jest
člověčenstvípřijati, aby útrpnostem (utrpením) mohl pro nás poddán
býti; Duchem svatým v čisté Panně Marii se jest vtělil, z ní se
narodil, nám podobný člověk kromě hříchu byl; jako dnešní
den Pán náš Ježíš Kristus ráčil se jest vtěliti, Bohem pravým
jakž prvé byl, ráčí přece býti, a čímž prvé nebyl, ráčí býti; jako
dnešní den Pán náš Ježíš Kristus ráčil se jest vtěliti, způsob
služebníka, ráčil jest na se přijati, v obcování pravý člověk nalezen
býti; protož — poněvadž jako —-dnes stal se počátek našeho vy
koupení, vzdejmež Bohu čest, díkůčinění, pro Tvé svaté vtělení,
Kriste, dej nám hříchův odpuštění, a po smrti dej věčné potěšení;
v den soudný, když před Tebou stanem, rač nás zastati, a býti
milostivým Pánem; buď Tobě věčná sláva na věky věkův. Amen.

Následující antilony na každý den před roráty, a sice každý den
jedna z nich se zpívá (nebo modlí), takže devátý den opět první přijde
a v témže pořádku jdou až do I6. prosince;

A nt. 1. Prozpěvujmež všickni vesele, a slavmež příchod Syna
Božího z nebe; nebť k nám přišel s výsosti, aby nás pojal do své
věčné radosti; onť jest Král náš, Bůh Spasitel všech nás; protož
jemu z srdcí čistých společně zpívejme Alleluja.

A nt. 2. (Ecce concipies.) Aj, anděl Páně Marii Panně zvě
stoval jest řka: Počneš a porodíš Syna, a nazveš jméno jeho Ježíš,
jež se vykládá Spasitel; tenť nemalý bude, ale veliký, a Syn nej
vyššího Boha všemohoucího slavně slouti bude.

A nt. 3. (Spiritus sanctus.) Duch svatý s hůry sstoupí v tě,
Maria; nechtěj se báti, budeš v životě míti Syna Božího, Alleluja!

Ant. 4. (Ne timeas.) Řekl anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi:
nalezla milost u Hospodina; aj, počneš a porodíš Syna Boha nej
vyššího, Aleluja.

1) Nejstarší rukopis rorátů chová se v universitní knihovně v Praze asi
z druhé polovice XVI. století. — Královéhradecké roráty vydal tiskem Pospíšil
v Hradci Králové 1825.
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A nt. 5. (Gaude et laetare.) Raduj se a vesel se, lide křesťanský,
nebo aj, Král tvůj k tobě se béře, o němž jsou proroci předpoví
dali, jemuž se andělé v nebi klaněli, kterémuž cherubín a seratín
„Svatý, svatý, svatý“ provolávají.

A nt. 6 (Betlehem.) Betlehem, město judské, není nejmenší
mezi knížaty judskými; nebo se jest narodil v něm Syn Boží, a
z něho vyšel ten vojvoda znamenitý, kterýž sám mocně zde vsvětě
spravuje lid svůj, kterýž jest sobě zvolil Bůh věčný israelský; onť
jest náš Ježíš Pán, jenž má moc nad jiné sám spasiti lid svůj, a
vysvoboditi od smrtelných hrozných hříchů jich.

Ant. 7. (O admirabile.) Ó předivné a neslýchané navštívení,
Pána nejvyššího snížení stalo se jest; podvedenému od ďábla uči
něna nevýmluvná čest; nebo Bůh v přirozenosti lidské jest zjeven,
jako člověk v bytu pravém nalezen.

Ant. 8. Probuďtež se spravedliví, bydlitelé Siona, nebť se
blíží pomoc předivná od Hospodina: Ej, mocný rek, vyvýšený nad
nebesa, béře se k nám, pro něhož Sion lidem svatým bude nazván,
jemuž se těšme, spolu řkouce: Ty jsi nám od Boha daný Pán.

Pro dny od I7. do 23. prosince jsou zvláštní antifony církevní,
jak následují

17. prosince. (O sapientia.) Ó moudrosti Boží, kteráž jsi
z úst Nejvyššího pošla, dosahujíc od konce až do konce, silně a
ochotně způsobujíc všecky věci: přijdiž a nauč nás všem cestám
své moudrosti.

18. prosince. Ó Adonai a vůdce domu israelského, jenž
Mojžíšovi ve kři ohnivém ukázal jsi se a jemuž na hoře Sinai zákon
jsi dal: přijdiž, abys nás vykoupil v rameně svém přemocném.

19. prosince. (O0radix.) Ó kořeni Jesse, kterýž stojíš na
znamení národům, na kterémžto držeti budou králové ústa svá,
jehožto pohané budou žádati: přijdiž k vysvobození našemu a již
nechtěj meškati.

20. prosince. (O clavis.) Ó klíči Davidův a holi domu israel
ského, kterýžto otvíráš a žádný nezavírá, zavíráš a Žádný neotvírá:
přiidiž a vyveď vězně z domu žaláře, kterýžto sedí ve tmách a
v stínu smrti.

21. prosince. (O oriens.) Ó vycházející blesku světla věč
ného a slunce spravedlnosti: přijdiž a osvětiž ty, jižto sedí v temno
stech a v stínu smrti. “

22. prosince. (O0Rex.) Ó králi všech národův žádostivý,
jenžto sloveš úhelným kamenem, kterýžto činíš z dvojího jedno :
přijdiž a spas člověka, jehož jsi z hlíny učinil.

23. prosince. (O Emmanuel.)Ó Emmanueli, králi a zákona
nálezce a očekávání pohanů a Spasiteli jejich: přiidiž k spasení
našemu, Pane Bože náš.

Nešpory o I. neděli adventní.
Neděle I. adventní připadá na některý den od 27. kstopadu do 3. prosince.

Otče náš. Zdrávas, Maria. . (potichu; pak nahlas:)
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
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R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.

A Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.men.
Antifony na neděli I
1. V ten den kapati budou hory sladkostí, a pahrbkové po

tekou mlékem a medem, alleluja.
Žalm Io9. na str, 5I.
2. Raduj se, dóero sionská, vesel se, dcero jerusalemská, alleluja.
Žalm IIo. na str. 51.
3. Ajhle, Hospodin přijde a všickni svatí jeho s ním: a bude

v onen den světlo veliké, alleluja.
Žalm III. na str. 51.
4, Všickni žízniví pojďte k vodám: hledejte Hospodina, po

kavadž může nalezen býti, alleluia.
Žalm II2. na Str. 52.
5. Ajhle, přijde prorok veliký, a ten obnoví Jerusalem, alleluja.
Žalm II3. na str. 52. |

Kapitola. Hodina jest, abychomjiž ze sna povstali. Nyní
zajisté bližší jest naše spasení, nežli když jsme uvěřili.

R. Bohu díky.
Hymna (Creator alme siderum).

Církevní hymna: 35. Creator alme siderum k nešporám adventním.
Od sv. Ambrože, + 397.

Překlad J. Pavelky (Fr. Sušila). — Nápěv dle Vesperale Romanum
upravil K. EGe ooEE

1. O mi-lo-sti-vý Tvůrce hvězd, jenž věčnésvětlo věrných jest, ó

Amen.Je-zu, Vy-ku-pi - te-li, slyš prosících hlas nesmě-lý.

hned nebe, peklo jímá strach, 2. By ďáblovy lsti útozem
koříc se Ti, padá v prach.svět nezahynul před časem,

Ty, puzen vroucí láskou k nám, 5.
jsi stal se lékem světa sám.
3. Bys křivdu těžkou odčinil,

- jíž svět se všechen provinil,
jdeš z čisté Panny svatyně se
obětovat nevinně.

4. Kdy jména moc i slávy Tvé
zní širým světem poprvé,

, Soudce náš v den po
slední, -- teď na prosící pohlédni:

Tvé milosti zbraň předrahá
vždy ochraňuj nás od vraha!

6. Dík, chvála, oslava 1 čest 
ať Otci, Synu vzdána jest, i
Duchu s nimi společně zní
Těšiteli pověčně. Amen.

V. Rosu dejte nebesa s hůry, a oblakové dštěte spravedlivého.
R. Otevři se země a vypuč Spasitele.
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Antifona k Macnificat Nebojse, Maria,neb jsi na
Jezla milost u Boha: aj, počneš v životě, a porodíš Syna, alleluja.

Magnificat na str. 50.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se: Vzbudiž, prosíme, Pane, moc svou a přijď,

abychom hrozícím ze hříchů našich nebezpečím s Tvou pomocí za
sloužili býti vyrváni a Tvým osvobozením spaseni. Jenž žiješ a
kratuješ s Otcem v jednotě Dacha svatého, Bůh po všecky věky
věkův. Amen.

V.. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Mariánskou antifonu adventní „„Alma Redemtoris Mater“ č. 23.

nebo 24. viz na str. 6I. a 62.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. R. Amen.

Nešpory na II. neděli adventní.
Může připadnouti oď 4—10. prosince.

(Vše jako na I. neděli adventní, vyjma následující antifony, kapitolu a modlitbu.)
Antifony k žalmům. 1. Aihle, v oblacíchnebeských

Hospodin přijde s mocí velikou, alleluja.Město síly naší Sion, spasitel, postavena bude v něm zeď
a oředezdí, otevřete brány. nebo's námi jest Bůh, alleluja.

3. Ajhle, ukáže se Hospodin, a nezklame: pomešká--li, čekej ho,
neboť přijda přijde, a nebude meškati, alleluja.

4. Hory i pahrbkové zpívati budou před Bohem chválu, a
všecko stromoví v lesích plesati bude: poněvadž přijde Panovník
Hospodin do království věčného, alleluja.

5. Ajhle, Hospodin náš s mocí přijde, a osvítí oči služebníků
svých, alleluja.

Kapitola. Bratři, cožkolinapsáno jest, k našemu naučenínapsánojest© abychomskrzetrpělivostapotěšeníPísemnaději
měli.

R. Bohu díky.
Antifona k Magnificat: Ty-lijsi Ten,kterýžpřijíti

má, čili jiného čekati máme? Zvěstujte Janovi, co jste viděli: slepí
vidí, mrtví z mrtvých vstávají, chudým se evangelium zvěstuje.
alleluja.

Modlitba Vzbudiž, Pane, srdce naše ku připravovánícest
pro Jednorozeného Tvého, abychom skrze jeho příchod očištěnými
Tobě myslemi sloužiti hodni bvlh. Jenž žiješ a kraluieš s Otcem
v jednotě Ducha svatého, Bůh po všecky věky věkův.

R. Amen.



— 88 —

Nešpory na III. neděli adventní.
Může připadnouti od 11. do 17. prosince.

(Vše jako na I. neděli adventní (str. 85.), vyjma následující antifony,
kapitolu a modlitbu)

Antifony k žalmům. 1. Přijde Hospodin,a nebude
meškati, a osvítí skryté věci temnosti a zjeví se přede všemi ná
rody, alleluja.

2. Jerusaleme, raduj se radostí velikou, nebo přijde ti Spasitel,
alleluja.

3. Dám v Sionu spasení, a v Jeiusalemě slávu svou, alleluja.
4. Hory a všechny pahrbky poníženy budou, a budou křivá

místa v přímá, a drsnatá v cesty rovné; přijdiž, Pane, a nemeškej,
alleluja.

5. Spravedlivě a pobožně živi buďme, očekávajíce blahoslavené:
naděje a příští Páně.

Kapitola Bratři,radujte se v Pánu vždycky:opět pravím,
radujte se. Mírnost vaše známa buď všechněm lidem: neboť Pán
blízko jest.

Antifona k Magnificat. Blahoslavenájsi, Maria,žes
uvěřila Pánu: neboť vykonány v tobě budou ty věci, kteréž jsou
povědíny tobě od Pána, alleluja.')

Modlitba: Ucho své, prosíme, Pane, k modlitbám našim
nachyl: a myslí našich temnost milostivou návštěvou svou osvěť.
Jenž žiješ a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého, Bůh po
všecky věky věkův.

R. Amen.

Nešpory na IV. neděli adventní.
Může připadnouti od 18.—24. prosince.

( Vše jako na I. neděli adventní (str. 85.), vyjma následující antifony.
kapitolu a modlitbu).

Antifony k žalmů m: l. Trubte troubouna Sionu,nebo
blízko jest den Hospodinův: ajhle přijde, aby spasil nás, alleluja,
alleluja.

2. Ajhle přijde Žádoucí všechněm národům a naplněn bude
slávou dům Hospodinův, alleluja.

3. Budou křivá místa v pravá, a drsnatá v cesty rovné: přijdiž,
Pane, a, nemeškej, alleluja.

4. Hospodin přijde, vyjděte mu vstříc, řkouce: Velké pano
vání a království jeho nebade konce: Bůh, Silný, Panovník, kníže
pokoje, alleluja, alleluja.

5. Všemohoucí řeč Tvá s nebe od stolic královských přijde,
alleluja.

*) Připadne-h Ni neděle adventní mna17. prosince, je amtifona následující "(0, sapientia.) Ó Moudrosti Boží, kteráž jsi z úst nejvyššího pošla, do
sahujíc od konce až do konce, silně: a ochotně způsobujíc všecky věci, přijdiž anauč nás všem cestám své moudrosti !

Každý den od 17. do 23. prosince má siou zvláštní antifonu k Magmificat..
Jsou to povedechy církve katolické a s ní všech nás křesťanů, jimiž toužebně žá
dáme, aby Spasitel již přišel.



— 89 —

Kapitola Bratři, tak o nás smýšlej člověk,jako o služeb
nících Kristových, a rozdavačích tajemství Božích. Tu se již pří
rozdavačích vyhledává, aby každý věrným nalezen byl.

R. Bohudíky.
Antifonou k Magnificat je jedna z následujících, dle toho, na který dew

neděle IV. adventní připadá:
Antifona 18. prosince. (O Adonai). ÓČAdonai a vůdce domu israelského, jenž.

Mojžíšovi ve kři ohnivém ukázal jsi se, a jemuž na hoře Sinai zákon jsi dal: přijdiž,
abys nás vykoupil v rameně svém přemocném. í

Ant. 19. prosince. (O radix.) Ó Kořeni Jesse, kterýž stojíš na znamení ná
rodům, na kterémžto držeti budou králové ústa svá, jehožto pohané budou žádati:
přijdiž k vysvobození našemu, a již nechtěj meškati.

, Antifona 20. prosince. (O clavis.) Ó klíči Davidův, a holi domu israelského,
kterýžto otvíráš a žádný nezavírá, zavíráš a žádný neotvírá : přijdiž a vyveď vězně
z domu žaláře, kterýžto sedí ve tmách a v stínu smrti.

Antifona 21. prosince. (O oriens.) Ó vycházející blesku světla věčného a
slunce spravedlnosti: přijdiž a osvětiž ty, jižto sedí v temnostech a v stínu smrti.

Antifona 22. prosince. (O rex.) ÓČkráli všech národův žádostivý, jenžto sloveš.
úhelným kamenem, kterýžto činíš z dvojího jedno : přijdiž a spas člověka, jehož.
jsi z hlíny učinil.

Antifona 23. prosince. (O Emmanuel.) Ó Emmanueli, králi a zákona nálezce
a očekávání pohanův a Spasiteli jejich : přijdiž k spasení našemu, Pane Bože náš.Modlitba| Vzbudiž,prosíme,Pane,mocsvouapřijďa
velikou náma silou přispěj, aby s pomocí milosti Tvé, čemu hříchy
naše překážejí, odpuštění Tvého smilování urychlilo. Jenž žiješ a
kraluješ s-"Otcem v jednotě Ducha svatého, Bůh po všecky věky
věkův.

R. Amen.

Poznámka: Připadne-lí IV. neděle adventní na 24. prosince,
vezmou se I. nešpory vánoční.

36, Sedmero vzdechů Církve po Spasiteli světa.
Slova Fr. Sušila (dle antifon církevních) — Nápěv dle chorálu rorátů nedělních.a EELETÍ zo — j— PET + =-i Ep
17.pros.: ÓMoudrosti,jež,rovná Ot-ci,zúst je-ho vyšla přebla-há,

jež všecko ří-dí s láskou, s mocí, a všecky země pře-sa- há,
L„AO L — —h. =)-WE -LI —EL — 2 £ I | 1 L 2 JEDim —LI m B- A 1 m A Ea M „I AJ4 I i — + JAV „LS i- m JZD| a l | 4+- — j s | m! m! A „EJe sj T- I < 3 si + Sie j JÁ

ó Moudrosti, nás u-čit přijď, a kro-ky na-še k so-bě řiď !

18. pros.: Ó Pane, vůdce svého
domu, - jenž Mojžíši se ukázal, 
a na ŠSinai v blesku, hromu svůjzákonlidupřikázal,| Óó
přijď jak všemohoucí host, - a
nás svou mocí vrahů sprosť.

19. pros.: Ty, jenž pravýkořenJesse© apohanůvjenžznámkajest,| Ty,přednímž
král se každý třese, - a jemuž

lidstvo vzdává čest, - ó přijď již,
přijď a nechtěj dlít, - ať lidstvo
může hříchův zbýt!

20. pros.: Ó klíči Davida! Aj
volá - lid k Tobě, jehož žezlomáš!| Kdožotvírat,kdyžza
vřeš, zdolá, kdož zavře, kdyžTyotvíráš?© Přijď,vyveďvše,
již vězni jsou, - jež skličuje
smrt věčnou tmou.
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21. pros.: Ó východe Ty od
výsosti, - ó blesku světla Otcova!

ó svaté slunko říše ctnosti,
v němž skryta světa obnova ! 
přijď, osviť svět, jenž ve tmách
dlí, - a v stínu věčné zhouby spí.

22. pros.: Ó pohanův a židův
králi, - ó tužbo všechněch životů!
- Ó úhelníku věčně stálý, jímž

dvéseváževjednotu!| rač
spasit, lásko pověká, - jejž učinil
jsi, člověka!

23. pros.: Ó Bože s námi a náš
vládce, - ó věčný dárce zákona!
- ó Spasiteli svého stádce, - jímž
všecka hyre-úhona! - slyš, Pane,
slyš náš vroucí hlas, - přijď, Bože
náš, a lid svůj spas!

Písně rorátní a adventní vůbec.

37. Úvod k rorátům.

Přede mší sv. (než vyjde kněz).

Zpívá se třikrát, všdy o tón výše :
a B

j 1 = | ml m
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r 9 —Hé—o—
== ITT—9—ye—0—yh——0—0 —6 —0-10Aj-hle,Ho-spodinpřijde,ao všicknisva— tí
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—
je-ho s ním,Eg ÍLLEH= Eý—a| bu-devonendensvětlovel-ké.AL| leluja.
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1. Rosu dejte nebesa s hůry, a oblakové deštěte Spravedli-vého: *ok. Akněk vy -m(sE= Poe
IJ 0, M ( — JiOtevřisezeměavypučSpa-si| te-le.
2. Nebesa vypravují slávu Boží: * a dílo rukou jeho zvěstuje

obloha.
2. Rosu dejte nebesa s hůry, a oblakové deštěte Spravedli

vého: * otevři se země a vypuč Snasitele.
4. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.

a 5. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky: * a na věky věkův.men.
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V. Angelus Dómini nuntiávit
Mariae.

R. Et
Sanoto.

Orémus.
Grátiam tuam, guáesumus Dó

mine, méntibus nostris infůnde :
ut gui, Ángelo nuntiánte, Christi
Fílii tui incarnatiónem cognóvi
mus; per passlónem ejus et cru
cem, ad resurrectiónis glóriam
perducámur. Per eúmdem Chri
stum Dóminum nostrum.

R. Amen.

concépit de Spíritu

V. Anděl Páně zvěstoval Marii.

R. A ona počala z Ducha sva
tého.

Modleme se.
Milost svou, prosíme, ó Pane,

rač v mysli naše vlíti: bychom
andělským zvěstováním vtělení
Krista, Syna Tvého, poznavše;
skrze umučení a kříž jeho ke
slávě vzkříšení přivedeni byli.
Skrze téhož Krista, Pána na
šsho.

R. Amen.
Následuje mše svatá.

Čtení a pění rorátní a adventní vůbec.
38. Pobožnost ke mši sv.

Obsah čtení je týž jako v písních. Kdo nechce zpívati, může čisti
a čtené rozjímati. Myšlenky jsou vzaty z Písma svatého a ze mší ad
ventních.

Sestavil Karel Eichler. — Slova písní od J. Pavelky.
Čtení I.:Bůh slibuje Spasitele.

Od počátku mše svaté až asi po epištolu :

Stípil pak byl Hospodin Bůh ráj rozkoše a pojav člověkaAdama,
postavil jej v ráji, aby jej vzdělával a přikázal mu řka: „Ze všeli
kého dřeva rajského jez, ze dřeva pak vědění dobrého a zlého ať
nejíš: nebo v kterýkoli den bys z něho jedl, smrtí zemřeš“. Had
ďábel však svedl Evu, kterou Bůh Adamovi dal za družku života,
že „„vzala z ovoce jeho a jedla: a dala muži svému, kterýž také
jedl“. —

Přestoupením přikázání Božího ztratili naši prarodičové pro
sebe i pro nás, potomky své, všechny nadpřirozenédary na
duši i na těle, které jim Bůh byl uštědřil, pozbyli milost posvěcu
jící, jejich rozum zatemněn, a vůle nakloněna ke zlému, vyhnáni
byli z ráje a podrobeni mnohým utrpením a smrti.

Abychom po pádu zase dojíti mohli spasení, smiloval se Bůh a
slíbil hned našim prarodičům, že nám pošle Vykupitele, řka k hadu
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ďáblovi| „Nepřátelstvípoložímmezitebouaženouamezi
semenem tvým a semenem jejím; onať (žena) potře hlavu tvou,
a ty úklady činiti budeš patě její“. To znamená: Ďáblové jsou a
zůstanou nepřáteli člověka a vynasnaží se, aby mu škodili; škodu
však, kterou mu způsobil ďábel v ráji, napraví druhá Eva, blaho
slavená Panna Maria, z níž narodí se Spasitel světa, jenž jest Ježíš
Kristus.

Bože můj! Jak vděčen jsem Tobě, že jsi nás lidi nezavrhl na
věky, jako anděly, kteříž dopustili se téhož hříchu, pýchy, jako my
hdé, nýbrž že jsi umožnil nám, abychom dosáhli věčné blaženosti.
Amen.

Nápěv z rorátů na středu.EEELEHFPEE I LITÍ FEI1.Bo-že,Pa-nedo-bro-ti-vý,© Týsští-pilraj-skénám
GERTEFAEYE= =—A©

sady, nás odtud vyhnal slib lživý, zášťďábla, jenž je pln zrady.2.Vdobrotěsvéneskonalé- věčněneprodlíšvhněvě,| žeTyslidskévyslyšellkání,jich© milostňámzasdášmnohou.
želel, vida je v žale, - Tvá milost 4. Smiloval ses nade světem,
zas se k nim sklání. slib splnil v ráji nám daný, 

3. Ty jsi slíbil vinné Evě, - že nás blažíš panenským květem, 
potře hada svou nohou, že jenž v rajské vede nás stany.

Čtení II.:Bůhudržujenadějina Spasitele.
Od epištoly k obětování :

Potomci Adamovi během časů od Boha se odvrátili. „Vida pak
Bůh, že by zlost lidská mnohá byla na zemi... zželelo se mu, že
člověka učinil na zemi. A bolestí srdce dotčen jsa uvnitř, řekl:
Vyhladím člověka, kterého jsem stvořil“. Což učinil Bůh potopou.
Než, spravedlivý Noe se svou rodinou zachráněn byl a od něho
znovu rozmnožovalo se pokolení lidské. Avšak i potomci Noe za
pomínali na pravého Boha, oddávajíce se modloslužbě a páchajíce
mnohé nepravosti.

Aby víra v Boha pravého, živého a naděje ve slíbeného Spa
sitele nevymizela, vyvolil si Bůh Abrahama, podrobil jej různým
zkouškám, kterými spravedlnost svou dokázal (z nichž nejtěžší byla,
že obětovati měl svého jednorozeného syna Jsáka) a uzavřel s ním
smlouvu: Ty i s tvými potomky musíte mně, Bohu svému, zůstati
věrni a za to Spasitel pocházeti bude z tebe; neboť řekl Bůh
Abrahamovi: „Že jsi uposlechl hlasu mého a neodpustil jsi (smrt)
synu svému jednorozenému pro mne, požehnání budou v semeni(potomstvu) tvém všickni národové země“

Smlouvu tu obnovil Bůh s Abrahamovým vnukem Jakubem,
čili Israelem, když prchal před Esauem, a pak s jeho potomky, ná
rodem israelským, když v třetím měsíci po vyjití z Egypta do



spěli k hoře Sinai. Tu zavázal se lid k zachovávání Desatera při
kázání Božích a jiných jeho nařízení, a za to stal se národem svatým,
vyvoleným k tomu, aby z něho pošel Spasitel. Slib přešel na poko
lení Judovo (Juda čtvrtý z 12 synů Jakubových), v něm pak na
rod Davida krále, syna Jesse čili Isaje a z královského rodu Davi
dova pochází blahoslavená Panna Maria,»matka Spasitele Ježíše
Krista. —

Bože můj! Jak vděčen jsem "Ti, že jsi tak otcovsky pečoval
o to, aby nezahynula naděje na Spasitele! Amen

„ Vápěv z rorátů pátečních.= =JL<<
1.A-da-mo--vihře-ši-lisy-no-vé,— žeBůhdí-laže-lí,6Eg ===

zni-či-ti lid ve-lí: na ze-mi však na no-vé o-pět v zkázu spěli.

2. Abrahama vyvolil sobě Pán, ctnosti učitel sejde ke člo
- zkouší jej a sílí, - když se ne- věku“.
odchýlí, - jest slib slavný jemu 4. Jezu Kriste, Pane náš la
dán, radostný a milý. skavý, - Abrahamův Synu, 

3. „„Ze tvých synů zrodí se Tys sňal naši vinu, - nebeskéSpasitel,-touhamnohýchvěků,násdoslávy© vedešzbídy
milosti pln, vděku, - pravdy, stínu!

Čtení III. Touha proroků a arciotců po
Spasiteli.

Při obětování :

Uplynulo dva tisice let a od smlouvy uzavřené s Abrahamem
do skutečného seslání Spasitele opět dvě tisíciletí. Lid israelský často
zapomínal úmluvy s Bohem učiněné a odpadávaje od něho, hověl
modloslužbě a nepravostem s ní spojeným. Bůh lid svůj vyvolený
za to citelně trestal a skrze proroky napomínal, aby se obrátili, že
je opět přijme na milost. V takových neštěstích mocně probouzí
vala se touha po Spasiteli, a proroci — napomínajíce a učíce lid —
těšili jej jeho příchodem a spásou, kterou donese, an bude mocný.

Církev svatá při mších adventních užívá slov touhy a útěchy,
kterými mluvili k lidu proroci, a vkládá nám je do úst. Zvolejme
tedy s Davidem dle žalmu 24: „K Tobě, Hospodine, pozdvihl jsem
duše své: Bože můj, v Tebe doufám, nechť nejsem zahanben: aniž
se mi posmívají nepřátelé moji: neb žádný z těch, kteříž Tě
očekávají, nebude zahanben“. Ze žalmu 49: „Ze Sionu vy
chází skvělostkrásy jeho. Bůh zjevně přijd e. Shromaždětejemu svaté jeho.“ Ze žalmu118:„Blízko jsi, Hospodine,
a všecky cesty Tvé jsou pravda. Od počátku poznal jsem o svě
dectvích Tvých, že jsi je založil na věky“ (a že tedy slíbený Spa
sitel jistě přijde). Ze žalmu. 79: „Přijď a ukaž tvář svou, Hospo
dine, jenž sedíš nad cherubíny: a spaseni budeme. Vzbudiž moc
svou a přijď, abys spaseny učinil nás““. Ze žalmu 18: „„Od končin
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nebes východ jeho: a běh jeho až do končin země.Nebesa
vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. V slunci
postavil stánek svůj a ono (Slunce Spasitel) jest jako ženich vy
cházející ze svatebního pokoje svého“.

S prorokem Baruchem rceme: ,„„Povstaň,Jerusaleme, a stůj na
výsosti, a viz potěšení -od Boha k tobě přicházející“.

S prorokem Zachariášem plesejme: „I přijde Hospodin, a
všickni jeho svatí s ním; a bude v teň den světlo veliké. Plesej
velice, dcero sionská, vesel se dcero jerusalemská:aj Králtvůj
přijde tobě spravedlivý, a Spasitel““.

A s prorokem Isaiášem touhu po Spasiteli velikou vyslovme :
„Rosu dejte nebesa s hůrv. a oblakové deštěte Spravedlivého
otevři se země a vypuč Spasitele“

Nápěv z rorátů úterních.

1.Ti-sí-celetvbí-dědlelsvět© po-tří-sněnvi-nou;ná-řekasten| za-zní-valjen| smut-nědnyply-nou.P EEEF=F3S

jen tou-žeb-né Iká-ní výš z pozemských plá - níi III JJ
U © A „i II j , "iM A S I 6 „— K „| „MVA l — s i ad. i Ď+ 9

zní o smi-lo vá-ní.

2. Proroků řad ráčil Bůh slat, 3. Sestoupí sám, sníží se k nám-zvěstovatspásu.© Nadějezář-svýšinynebe.-Přijmeikříž,
jasní jim tvář, - v jejich zní sejme vin tíž, - v obět dá sebe, hlasu:-Bůhvdobrotěsvojí- aplamenyzhasí,| násočistí,pláč,zármutekskojíabolestispasí© svépaprskemspásy.
zhojí.

Čtení IV. Spasitelem musil býti Bůh a spolučlověk.
Před pozdvihováním :

Spasitel dle proroků starozákonních musil býti Bůh a spolu
člověk. Neboťjako člověk (nikoli jako Bůh) mohl za nás trpěti,
a jako Bůh propůjčil utrpení svému cenu nekonečnou. Jen tak
mohlo úplné zadostučinění dáno býti Bohu za nekonečnou vinu
lidskou.

Že člověkem bude, vysvítá ze zaslibení, jež Bůh dal Abraha
movi a obnovil Davidovi. Než již David a po něm Isaiáš Spasitele
výslovně Bohem nazývají a Isaiáš dvojí přirozenost Spasitele vy
jádřil těmito slovy: „A vyjde prut z kořene Jesse (otce
Davidova) a květ z kořenejeho vystoupí. A odpočine v něm duch
Hospodinův; duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly,
duch umění a zbožnosti, a naplní jej duch bázně Hospodinový“.
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Při vtělení Spasitelově musilo se však udáti něco neobyčejného,
znamení zázračné. A to zvěstuje Isaiáš takto: „„Protož sám
Pán dá vám znamení: Aj, Panna počne a porodí Syna, a nazváno
bude jméno jeho Emmanuel“.

A tím Bohem-člověkem je Spasitel náš Ježíš Kristus.
Nápěv z rorátů čtvrtečních.

Zlo-bahří-chu| ne-sko-na-lá člo-vě-čen-stvotí-ží.Bož-skálá-skane-u-stá-lá© spa-sitnásseblí-ží.

Pro-ro -ci jeiž vě-sti- li, od Bo-ha po -sla-ní svě-tu,
vše-ho svě -ta vě-čný Král, se-dí -cí na ne-bes trůnu,

o 4 8 hh U „l mi “RÁ VÍ —— >Y
F v ' = = »

po němžsvatí tou-ži-h lá-sky ve svatém vznětu,
tě-lo lid-ské na se vzal, v Pan-ny spo-čí-vá lů-nu:6 - |-Ah—IM ,—(5HEA ALEEVY Í -Ca I- Pwi,2Bo-žíSynnašichvintí-žisduše| při-šelsňa-ti a

né Ah aV Bu + KLa-ELTEoV TÝLILBLTIL
-© a

milost svou nám dá tl.

Čtení V.:Archanděl Gabriel zvěstuje P. Marii,
že počne z Ducha svatého a porodí Spasitele,

Od pozdvihování do přijímání:
Když Bůh nejvýš moudrý milostivě uznal, že člověčenstvo již

dosti se načekalo na Spasitele —-4000 dlouhých let! — když člově
čenstvo poznalo bídu duševní, do které je vina prarodišů uvrhla,
i následky její —-a roztouženo bylo po spáse.. hle! z nebe posel
vychází k Panně Marii.. Písmo svaté vypravujž samo o vtěleníPáně© ,,...poslánjestandělGabrielodBohadoměstagalilej
ského, kterémuž jméno Nazaret, ku panně zasnoubeué muži, které
muž jméno bylo Josef, z domu Davidova, a jméno Panny bylo
Maria. A všed k ní anděl, řekl: Zdráva buď milosti plná, Pán s tebou:
požehnaná ty mezi ženami. Kterážto uslyševši, zarmoutila se nad
řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení. I řekl jí anděl:
Neboj se, Maria; neb jsi nalezla milost u Boha. Aj, počneš v ži
votě, a porodíš syna, a nazveš jméno jeho Ježíš (t.j. Spasitel).
Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dá jemu Fán.
Bůh stolici Davida otce jeho, a kralovati bude v domě Jakobově
na věky, a království jeho nebude konce (totiž bude věčné, a tedy
nikoli královstvím tohoto světa podobné. Jer. 23, 5.). I řekla Maria:
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Kterak se to stane, poněvadž muže nepoznávám? A odnověděv
anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní
tebe (totiž zázračnou mocí Boží počneš); a protož i co se z tebe sva
tého narodí, slouti bude Syn Boží. A aj, Alžběta, příbuzná tvá,
i ona počala syna v starosti své, a tento jest jí šestý měsíc, kteráž
slove neplodná; neboť nebude nemožné u Boha žádnéslovo. I řekla
Maria: Aj, děvka Páně, staniž mi se podle slova tvého. [ odšel
od ní anděl.“

Nápěv z rorátů nedělnách,23

LL
1. Ztrestá-ny hří-chy a zlo sti, če-ka -li li-dé již do-sti,

1 A | h
— — KT h T | „3 1

„L NÍ Jj -EE 1 ELEpe n Iat-6== >==
do-sti již pla-ka-li, Ika-li, čas jest již, né zas vstali.

jn
2. Nechce nám Hospodin zlého, 4. Pokorně svoluje Panna.

- anděla posílá svého. ©Marii Nebes se otvírá brána, spasení(Gabrielzdraví,-MatkujakBožípřicházílidem,© naplnísrdce
ji slaví. jim klidem.

3. „Zastíní svatý Duch tebe,“ 5. Veleben dobrý buď Pane,
zvěstuje poselství z nebe, který tak láskou k nám plane, „počnešaporodíšSyna,| lidísebežezaobětdává!-Budiž

jímž shladí se vina“. Ti, Jezu, vděk, sláva:

Čtení VI.:Maria, od Alžběty pozdravená jako
Matka Boží, vzdává Bohu díky chvalozpěvem.

Po přijímání:

Povstavši pak Maria v těch dnech, odešla s chvátáním na hory
do města Judova (Hebronu). I vešla do domu Zachariášova, a po
zdravila Alžběty (která též byla počala dítko — potomního před
-chůdce Spasitelova, Jana Křtitele). [ stalo se, jakž uslyšela Alžběta
pozdravení Marie, zplesalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna
jest Alžběta Duchem svatým: 1 zvolala hlasem velikým, a řekla:
„Požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého. A odkud
mi to, že matka Pána mého přišlake mně? A blahoslavenájsi, žes
uvěřila; neboť vykonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny tobě
od Pána“.

Nápěv jako k písm předešlé.Máriarozkošíjatá© kAlžbětěsezvěstíchvátá.-Tato,hle!
Marii zdraví, - Maria Boží moc slaví:

Magnificat.
->n. < T l.i 3 2 s £ i 8 a s = e 3 m Ji
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1. Ve e- b du - še * má Ho-spo - di - na.
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7777 s-IEE == E
2. A zple-sal Duch můj * v Bohu, Spa - si-teli mém.
3. Že vzhlédl na ponížení děvky své, * nebo aj, od této chvíle

blahoslavenou mne na

zývati budou všickni ná - ro - do -vě.

s
4. Neboť veliké věci mi učinil Ten, jenž mocný * a jehož jmé -no sva- té jest.
5. A milosrdenství (jeho) trvá od

pokolení do poko-le-ní * bojí cím se je ho.

To
»

l
===

hl V k Jj

m|
6 '

: 4- | m — „|
= E

E - Ť Í (— hdd „LE6.U-či-nilmocramenem| svým,*rozptýhlpyšnévmyslisrdceje-jich.6 ==EITI pr oéů
7. Ssa-dil mocné s stoli-ce * a povýšil po - ní - že-ných.
8: Lačné nakrmil dobrými věc- mi * a bohaté pu - stil prázdné.
9. U-jal se Israele, služebníka svého, * rozpomenuvse na milo-sr - den-ství své.

10. Jakož byl učinil k otcům našim, * k Abrahamovi a semeni je-ho na vě-ky.
11. Sláva Otci i „Sy-nu *i Du-chu svatému.
12. Jakož byla na počátku,

i nyní i vždycky * a na věky vě-kův. A-men.

39. [Tlešní píseň rorátní.
Slova Jak. Pavelky 20. prosince 1907. — Nápěvy vybral K. E.

Vápěv 2 rorátů nedělních. Kyrte.: m CaGREEHEEF
1. Du-še lidské, sklí-če-né vi-nou, v ka-lu hříchu u-bo-ze

DH —BELLEEESET pp F=yrgi<2 <
hynou,pmsvě-tem.za-zní-válká-ní,| pláča===E EszH

2nářek,prosebrnéždání© zaSspa-se-ní,osmi-lo-vá-ní.
/

2. „Otevřte se, nebesa Jasná, - 3. I my lkáme s praotců hlasy
splývej, roso milosti Spasná, - k nebes výši, ke zdroji spásy: 
smývej s duší poskvrny hříchu, „„Rač,ó Bože, milost nám dáti,
- uhas v srdcích zlobu a pýchu, - odpustit hřích, lásky své přáti,
- dej nám žíti v pokoje tichu“. za své děti račiž nás znáti“.

Nápěv z rorátů pondělních. Gloria.
(Vynechá se při mši sv. sloužené ve fialové barvě).

Dp a ja uA7 -AA — AEA Ia = 1 JjZA5.zv < < 2 2 9 IA 9 2 = 3 +391x7- U W ť C ď "+1 l p) Ů o J 4
CZ — 7 ť Ť v n V 3e/ 7 „ W

Bo -hu dík a slá-va, jenž shlédnuv na náš žal,
„Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 7
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Sy -na své-ho dá-vá, by člo-vě-kem se stal,
> + —K5 J AAA z toi

9? A A A r“ 2 di —| 6 M j. hi | A „„i -H i i — — IJ A — c ď ni JE
v © © © v„© „ v ďsy-nů bo-žíchprá-va nám ztra-ce -ná zpět dal

Nápěv z rorálů na čtvrtek Graduale

— F +1T ; IL ] be
ry, U U = P . 

1. Po-spí-chá an-děl kMa-ri i, u-cti-vým slovem
jíaVi FT——T

A i ——l
br====zdra-ví| ji:„Zdrá-vas,ty,pl-ná| mi-lo-sti,LEE FEE8 5 -|
p 16 i e-g-T fc

s te-bou jest Bůh, Pán vý- so- sti!

2. Hvězdičko slunce jasnější, - 8. Díky ti, Panno přemilá,Růžičkovšechněchkrásnější,kslovužesjehosvolila,© Spavypučíztebebožskýkvět,siteltebousvětudán,| Boží
oblaží, spasí širý svět! Syn milý, Kristus Pán“.

Hápěv z rorátů nedělních. Credo.
—2
GITELTJenžstvořilsne-be,| ze-mi,vše-mo-hou-cí| Pa-ne,aANA 3G LMĚL

i BM id I 9v €

Ji=E
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vládneš světy všemi, Ty zJásky svrchova -né jsi rá-čil tě -lobhP =====FErudJŘ£
vzí-ti, nám Spa-si- te-lem bý-ti, jímž světu pravda va-ne.

Nápěv z rorátů nedělních. Offertortum.
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- . . „P we .1. Ty ŠSy-na jsi své-ho rá-čil, Bo-že, dá-ti, by
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spa -se-ní z něho mohlo da-ši vzpláti. Ó Dárce nej-štěd
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řej-ší' co Ti za to dá-me v dar Te-he nejhod
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I » JM > > e m. M i l A „h m M m7->ji >p (oďiJ“ A=„LSněj-ší?Je-nomsrd-ce© má-me,toTipo-dá-vá-me.
2.Tyduširačnaši© přijat,Tobě,-Tvoupodochranoudleti

Pane, mile, jež v nebe se - chceme v každé době, - v ctností
vznáší - v touze ušlechtilé. - svatých zdobě.
Jen Tobě náležeti, - věrně sloužit

Nápěv z rorátů nedělních. Sanctus.

Sva- tý, sva - tý, sva -tý Bůh jest Ho-spo-din,
vy -kou-pit nás při-šel je - ho věč-ný Syn.

nb
E „n — a U
6nm9FgPE
v ŮOd-an-dě-lův| u-ctíván,odli-díbuďu-ví-tán,LLC

Kri-stus, Vy-ku - pi- tel náš a Pán!

Nápěv z rorátů úterních. Benedictus.

-2 ZZÁZÁE eIT0 8—oNe 1

1. Ra-do-stí se, srd-ce, chvěj, du-še, já-sej u. ple-sá
o b — A „M T ie -Ah V—E —3-EAAHEAA Ti
a V E = v ý ď o + » > — Ť a p) ď 7 I- - +—„|č

, + 2.ní, ve-se-lý zpěv světem znějv slastnémdíků-vzdá-ní:me
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Bůh se dob-rý sli-to-val, da-ro-val Sy-na v lásky plá-ní.

2. Který přišel s výsosti - ve 3. Budiž žehnán, příchod Tvůj,
smrtelném, lidskémtěle, - na - Kriste, Pane dobrotivý. - Dušioltářivsvátosti| zřímeSpasi-našioživuj,-snebeschlebeživý,tele,jenžknámsnebesstu-© -Tebehodněpožívat,-račnámpuje,-věnuje-námseopětcele.dát,| Jezumilostivý.
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kr-ví,jižjsizanáspro-lil,bychom,věč-ně© ži-li.

2. Nedej v hříchu umříti, - 3. Zachovej nám milost svou,
ó Beránku Boží, - ale z duší - ó Beránku svatý, - nechať dušenašichvyplej| všechnohříchůposkonání-donebejsouvzaty.
hloží

Nápěv z rorátů úternách. Na konec.A a p
EFF
+/ " v

1. Světlo vy-šlo, spásy den plá v jase, Spa-si- tel již při-šel3 Ev I ZU =É 17323Sm-„IiA-I—Mjr 2„l—j-„iLI | 4©JŠ
KOZ m. „i l. -HI „A © i ď a a „| a » S A P
S = S o 7 = Í E e —T-—a e divne-sko-na-l5krá-Se,mi-lostsvo-jine-sa| li-demvšem.
2.Světlovzešlo,praporpravdy© odevzdejte,odpočineknalezvlaje,© otevřenylidemjsoujižnetevněm.

brány ráje, - kde je vítá Kristus 4. Světlo vzešlo! Za ně děku
s úsměvem. 3 jeme - Tobě, Jezu Kriste, v něm

3. Světlo vzešlo, duše zaple- vždy kráčet chceme, - neb v něm
sejte, Spasiteli svému sebe blaho věčné naleznem.

Výtah z rorátů dle rukopisných památek vzdělaných a harmoniso
vaných od F. J. Lehnera.

Chorály se mohou zpívat od zpěváků na kůře, písně od lidu všeho.

40. Z rorátů nedělních.
I.

=SL 7=ALLEL me— 
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pb

Mno spravod- l -ví pro-ro-ci a krá-li Spa-ssi- te- lePE=L ==
vi-dě-ti si přáli; Mojžíš, David, Ša-lamoun král, I - sa - i-áš

Bití
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a Je-re-mi-áš spo-lu hla-sy tou-ži-vý-mi vo-la-li: U-kaž
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e/ (O. o ———Z -2tvářsvounejkras-ší,prolomne-be-sa,sestupknámMessi-á- ši!
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1. „„Messi- á - ši, sestup již!“ tak proro-ci lIka-li,- „„hří-chů našich
AH ] 4 Jj T I ' 1 i A
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se-jmi tíž, náš Fa -ne a Krá-li.
Rač pod-sta-tu člo- vě-ka

3
+vzí-ti© a 0-kKo-vy,vnichžnáslkáťzzříš,račla-skavěsní-ti.

2. Světců hlasy slyší Pán asestoupísnebe,| radostnese
v zemský lán - a za nás dá sebe.
Syn věčného Otce se vtělil
v životě Panny měl stan,
pravdu nám sdělil.

3. Tělo lidské na se vzal - a na
zem se snížil, za obět se, ve
zmar dal, - nás s nebesy sblížil. 

by

Pán z nezměrné milosti svojí
sám výplatou naší se stal
rány nám hojí.

4. Za tu mnohou lásku k nám 
vždy k němu se znejme, - uprav
me mu v duši chrám - a díky mupějme.| Buď,JežíšiKriste,Tichvála,© plajvsrdcíchvšech
lásky Ti plam, - zněj oslava stálá.

II.

Ne-be| savypravujíčesta slá-vuBožÍ,
DD. „= pm= E=E=
+/

vši ckni nebešťané Bohu své- mu slou ŽÍ,

fa=11
„U — l — ! -I „ — „LS-| m a A u i © j = m a E
(© » l „M o W |.E L o P) , i I m m9 » s -0 C „NE "4 UBo-hukaž-dýsluž,kdopone-be-síchtou— ží.

Píseň.
a

=
ZAEA==

i Ne-be-sa L davy hvěza, svět svě-du to praví: Bůh jak mocný,RiT RFF
V dobař jat, i

2. Chválu Bohu vzdávají
všech andělů sbory, - slávu jehohlásají| aláskoujehojásají
1 doly a hory.

ja-ká je-mu slu-ší čest, jej ve-le-bí, sla-ví.3.Nuže,imysanděly| seuzávoddejme,© Bohusnimizvroucnělý- zpěvdíkůjasný,
veselý - my k oslavě rějme.



— 102 —

III. (IV.)
a" 3 = 1 3 : r =
mgmf

Tý-826 =-$ - o I E 7 =
Dnes po-čá-tek na-še- ho spa-se-ní, když by-lo za-ve

T3 Ti - T632 LL ===ej
de-ní, z dá-blo-va po-ku- še-ní, Bo-že, smiluj se nad ná-mi!

Píseň.
+- ] KA ]J—e 9 á s o o TT- -K -X x ij

—24- U -H v v © O a o > „A — - Jj

;W+=s.4 a
Všickni věr- ní kře-sťa-né Bo- hu chvá-lu vzdej- me,

„DA a. M
n" JA JA M.

= LL
vzce-lédu-šeod-da-néje-mupo-ctu| pěj-me.
(2. Dnem i nocí v modlení 3. Svaté Panny Marie - v ctnorádisetrvejme,-uBohasivsou-© stechnásledujme,-vvíře,vlásce,

žení - pomoc vyžádejme. v pokoře - pevně věrně stůjme.

— IV. (VI.)
1 3 ] ml. J 1FF LLLL

Gab-ri-el jsa poslán Panně věstí: Zdrávas pl-ná mi-lo-sti,

MKaČj AHTILE ELLE
Bůh ti ká-že s vý-so-sti, máš v ži-vo - tě Kri -sta né-sti.

2 VovPíseň.KAhbje| hb hb„| J.j
G7 <WTry <U VÍ „1 v

1. Počneš z Ducha sva-té-ho, tak an-děl Pan-ně děl, tvůj Syn
aM 7 K IN K Z

pLL!
py sit o1 fe jiu

—y = e ———yzBo-hapra-vé-hotvůjbu-deSpa-si- tel.
2.NazvešSynaJežíšem:-ont.každéKoleno© ikaždýklekne

bude králů král, - jemužve krá- duch.lovstvísvém— BůhOtecvládu4.Ježíš,TvůjSyn,zhříchů
dal. pout - rod lidstva vyprostí, - duši3.Jemulidstvaplemenodánedázahynout© adážítmipodmocvěčnýBůh,-předním| lostí.
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V. (IX)Oud.nl. 7Ji| ml.boM| sI
WV — — i- h — Ba) JN a ia) 4 — > M ii „i l ja — n — Da m l „L j um JA mW890JC TOTLF ETTGC

Kri-sta po - ro-díš, bla-hem svět ob-ro-díš, Ot-ce sva-té

L
©"

|<
jSL

=
£a
vw

bb4m
„©

u |
La
La||

s ne- be arch-an -děl svou hlá-sá bla-hou zvěst.

2. Žádná ze dcer Eviných- tak
čistou nebyla, by
beská - si matkou zvolila.

3. Přepodivně porodíš, - jak
Tobš praveno, - Tvojím Synem
spasení - všem bude vráceno!

ji láska ne
čistotě.

v Tvém prodlí životě,
Bohu sloužila

ježtos
vždy v svaté

5, Nic se nediv, neříkej, - jak
W č“ o v v o vto vše může být: - věz, Bůh vše

mohoucí můž vše, co chce4.TvůjSyn;lidstvaSpasitel,-© učinit.
VL (XI)

„[. ; .(jjv ] : AKA= s — ] ITT 7 AA L KZs U = = W- s 1 -3 jc SU,v S = ss 4 ee©
Dáť je-mu Pán Bůh sto-li-ci Da- vi-da, ot-ce je-ho,L

E — i rm nNfemlji ud.=ml.MN| j„l——amijm) „i
i m m 1 , -A „l = u i a — muK s a i Ja j AL o , s = p „A2 ©- o" „= U s s ui = v

krá -le ve -li - ké-ho, ve-dle pro-ro-ctví da - né - ho.

Píseň>Amh „i km© „hu
WK 9-E I-I AN IDN a(ETyu Tau: + “ 8 TE
L (o v vw - C J p © s Ť A Ť C

1. U-vě-ři - la, při-vo -li-la k ře-či po-sla ctného. Dě-la panna:
O A < A A A i h iss Po ET TLA-AIANAk Ice A1 Fa |<Te TT E 7]
Jo“ ď 5- < “

„„Odevzdána v moc jsem P na svého.““Panna mi-lá promlu-vi-la:
„DO =

M A h » » u
di ji hb jd i ml.GLI ŠLLLAJ 3 „=

„Staň se mi dle slo-va tvé-ho.“
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2Blahésvětlojasnězkvetlo- Slovotělemučiněno,© Špaseníotcůmnatemnotách,| ulevení,námnavráceno.
utišení - došli po trampotách.

VII XIV.) ml
ibm >=7NE!anE

A- le -lu ja Chvalmežvšickni Pá-na Bo-ha, Ot-ce ne-be
TÍ=

Jo
$LL

- še -ho6=ZELLEEE ===ské-ho, ta-ké Sy-na je-ho mi-lé-ho, Pá-na nW

[A
Je-zu Krista, který s nebe sestoupil na vykou-pe-ní svě-ta.

Píseň.
po all. k ja.JE - - + + MxSur FEHL

1. Sy-na Panny Ma-ri-e chvalme, oslu -me, a jej hla-syDO bhW = COLT - ZAC VAs- TJ-IITe 82 TÍ VYENÁN== 9 jE TTA- -A-STAs 81. WD s"
- láskysvévěčněvy-vy-šuj-me.Onsesnížilzláskyknám,snebe= FE EEZ

do-lů sstoupil sluhou u-či-nil se sám,"luhů blahokoupil.

M+

2. Z domu vyšel krásného, svou božskou skrývá, - ježto člo—
z věčné slávy sídla, - v lůně sva- věkem se stal, - milost v srdce
tém těsného - na čas došel bydla. vlívá.

Všemocný tu nebes král - moc

VIII. (XXII)
-6 -A — : 4- s — — ; 11Ag R O Z=+1 ——=jijj di] [E 1 S WTE 1 ge= = =- 2 0 —7$790—7

Bu-diž pochválen Bůh O-tec, Syn i sva-tý Duch. A-men.

Píseň.
o k i j “ m Ů 3= É A
v "a " VV e -8——y

1. Za mi-lo-sti s ne-be Te-bou daro-va-né chválí -me a ctí- me,
E LL

+
vděčně ve-le-bí-me.ce-lou du-ší Te-be, Je-zu náš a Pa-ne!
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2. Milostí všech, Pane, - Lásko
všemohoucí, dej, jak víru má
me, - v pokoře když lkáme:
ať námv duši plane - oheň lásky
vroucí3.JesuKriste,králi© pokoje
a slávy - pro své pro vtělení
smíru utišení - všem, kdo tebe
chválí - uděl, Bože pravý!

4. Sílo v svatém boji, - dárce
smilování, odpusť nám vše
viny, - posvěť naše činy, - milostí
dej svojí - v dobrém setrvání!

5. A když vyjde z těla - duše
při skonání; - nesuď přílišpřísně, 
zbav nás strachu tísně; - Bože,
dej, by měla - s Tebou přebý
vání.

IX. (XXIII.) Píseň ranní.
(EEE===

"1 Pěj-me vroucí chvá-ly Bo-hu, svému Krá-li, žeez lásky nej
-m -K „ K < K J bh „L h v hhSÍT FLAC LEFILI ZAEL! « * OTT sa 9

„TÝ vlídné svou o-chra-nou a mo-cí nás za mi-nu-lé
— X Na 2

4
no-cii ky] u-bo- hé a bíd-né. Dík bu-diž Bo-hu 04- ci.

2. Budiž Tobě chvála, - Bože,
neskonalá, - náš Otče svato
svatý. - Ty bděl jsi, když jsme
spali, - že zdrávi jsme zas vstali; tyschránilnašechaty© aZa
puzoval žaly.

3. Dobrotivý Pane, - z lásky
nepřebrané - buď po našem vždy
boku, - Tvůj anděl řiď nás stále, 

Po rorátech před rozchodem :
na straně 66.).

ať ke cti tvé a chvále - jen spějem
v každém kroku - jak v radost
tak v žale.

4. Vyslyš naše hlasy, - Pane,
dárce spásy, - slyš h asy siužeb
níků, - již vděčností se chvějí 
již Tobě chválu pějí, - jichž
hlasy písní díků - Ti ustavičně
znějí.

„Zdráva buď, Panno Maria“ (víz píseň č. 31.

41. Výtah z rorátů pondělních.
(Dle rukopisných památek vzdělal a harmonisoval F. J. Lehner.)

d

a. 4„lmlP.| mlJ
U — ! „ „| — — -Ij jr 1jTi„©JI=mLa.P©m»

„A m S „. 0 | 6 oa ' ď ď m - m — j———
m -i j | . I C © m U t CJos 4 —7

Prolom, mi-lý Pa-ne, nebe -sa 1
Wsestup v život pře-či- stéjj

(6EE
«

0 E
„Panny Mari-e ! Ot-cové tak v temnu dlí-ce bez u- stá-nístouhou

an.
—== TeyoELLE LILLE

ď o s

vo-la- li. Též my ži- ví na ze-mi zde vo-lej-me: V srdce na-še,



p ; — — „M© LTL E 7 1 I J jay
y j 3 ; = J — - . „i . . A 7 i

Pa-ne, vstup a svou mi-lo- stí ra-čižv nás. pře- bý- va- ti!

Píseň
„A — „I h MV, — u Na „A i s L- a i a „|

o — p i a i i ad UNE1 u i po — u —

„9 T ď M a © Lo M > had „9 mi „l.Lá-skaBo-žíne-smír-ná| sechý-lísně-beknám,i
A j ——b= „JEj -8©

F A ;===EEKis ša B K2
a- by spl- nil slo-va svá, se blí-ží -Pán Bůh sám.

2. Otcové si přáli jen, - by 3. Též my ve své hříšnosti 
sami viděli - narození Páně den, - na Pánu žádejme, - v srdcích ať
tak stále úpěli. — se uhostí,- a vroucně volejme:

TI.TF = TELC6 = sadgg-0rezek
Ro-se milosti s nebe dej ka-nou -ti a nás přípravít na POjj 1 II 3 3

.—.4 V s i] i ETE == Éa ZE
zemské pou - ti, bychom mohli dobrodiní nebeské při-jmou-ti.

phe

Píseň.S ji ACH- AČT —z yePP a"VJ —— F sE * —
1. Ro-sa Bo -ží mi-lo -sti kéž's nebe nám kane! Hříchůvšechnás-A— <-KN+-KN' Xr| a- „JA„AJIINuk I E

M JpÚ „I 14 € S o“ * o m. A ALE
e/ * s © v 4 ď

o -pro-stí, ať stá - li jsme vždy ve ctnosti a v službě Tvé, Pane.-2.Srdcevděčná,prosíme,- hodněumíme© Tizanědíkrač,Bože,námdáti!-Zdarů| vzdáti.Tvýchsetěšíme,| dej,nechať
III.

amiEEE —
„Dá-vaOtoliSynu|iDuchusva-té-mu,© ja-kožbylanapočátku,6AuLLFL LL

ny -ní i vždy-cky, i na vě ky věkův. A-men.
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Píseň.

1. To-bě, Pa-ne, vzdává-me své dí-kyý

1 m 3 A h „L i ALKALETEELPLLLPE
a M (d h —. LX s 4- 7 JI © ý , >Y

©

nv, spo-ko-rouTě„A 1 j +

a = U 0—7sy-1e=
žá-dá - me, náš Pa-ne a Krá-li rač na ne- bi byd - lo námF TÍ A 3 A ICI A CS

fe l —„| E E | M i l ——ALE M W „i „| LEi m i U ď > € M „| A hud = ml. M „LU
e/ S 7 o © we "e ď

dá-ti a ra-do-sti ne- sko- na -lé -všemna vě-ky přá-ti.

2. Nehodní jsme hříšníci, - rač
milostiv býti - a své dítky ka
jící - zas na milost vzíti: - to proSynamilovaného,- jenžsmrtí
svou přehořkou sňal - hřích se
světa zlého.

3. Poslal jsi ho na tu zem, 
by spásou nás dařil, - Boží vůli
hlásal všem - a pekla zlost zma
řil. - A kdožkoli volí s ním žíti 

a příkazů poslušni jsou,- chce za
bratry míti.

IV
1 | 3 IC
o ka
Ž | nFEE ELLE

poslals Syna-s výso-sti, by se smi-lo-val nad námi

Píseň
„K k a“ —h —X + nd AH A| —A £ JNM M O A P B
7 J ml v Id — L v p) .

-——n — A —
V Li -L i 4 -A — M -2

ml: P -M -L ih i „L h A — = —h LA©Hď m)NA—L „Aml.©j.M„1IE- p hutíC 1i„Kos-S P 6s% ©
ne- boť pek-la pro-tiv-ná skla-má- na je moc a lest

3. A když čas se naplnil - Syna
svého Otec dal, - aby člověk
spasen byl, - břímě hříchu s něho

2. Dlouho ďábel v moci měl 
syny lidské bloudící, - koukol ne
pravosti sel - lestně mezi pšenici.

sňal.

V.
nn"(SICEZ
v = < 4 = “* 8 + ee S '"e «Je-mužmat-ku| či-stouPan-nu| vy-vo-lila-by
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-O ——x mnm pH
v Ah j — — i — a | —|

(s ih — — -M A i m „I „| i p — — |i m bi „A l w m. / >) P — P ol LE
e/ s s s- © . 9. w < 9, ďon se vní vtě-lil a smi-lo-val se nad ná- mi.

Píseň.
M. l i , i iX5 EEE

V s- v1T T . /, 3
1. Gab-ri - el arch-an -děl po -sla-ný k Ma-ri i Pan-ně

3 3 3 I 3 3 £==PLL FEL
— ml. i = jd | — €. p i CU

o J ——
S u- cti-vým po-zdra -ve -ním sklá-ní svó- je skrá- ně:

2.Maria.typlnámilosti- pannajsoucčistá,| lidívšechPannobuďzdráva!VšemocnýSpasitele,| PánaJesuKrista.
Bůh se dnes sám - dítětem tvým 4. Zastíněním Ducha Svatého 
stává. Syn Tvůj se vtělí - zůstane nepo3.Počnešvživotěaporodíš,- rušen© panenstvíleskskvělý.

VI.ZZ — V“
1 — | — i „| i l i m3 „A —h A —m mů „ M J — j m al. m kn Ah i —

i a < — — a ď a. „| © s l- m- hi — m -mv „— © o = a. A T
Kte-ráž-to když po-zdrave-ní sne-be od an-dě- la při-ja-la

a
U ara 4

Ň A ACE E Bp =Zycchi '“ 8 ď v A "08 „s U h = 4| +«+ +* W. S
a je-mu u-vě-ři-la, při-ja-la Pá-na v se-be.

Píseň.

:a v Lb EeNAA7 AA AE prý V UEE ET
., v , 2 2, VW, . ©,

po -ča - la, jímž spá-sa nám dá-na. Syn Bo - ží jest na- nej-výš
-X= L= ==

sva-va-tý sbor an-dě- lů pě - je mu čest, jím vi-ny s nás sňaty.

2. S nebe na zem sestoupil čas žalostné poroby zkrátil, - sámSynrovnýjenžOtci,-obětísvou| obětínašísestal,-svoumilost
vykoupil - nás z dáblovy moci, - nám vrátil.
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VII. (a XIX.)

(A ss 4L. U. s UJ . pln
J w v

Kri-ste je - di- ný, z Bo-ha Ot-ce zplo-ze-ný, Sy-nu
Při- šels na ten svět z panny ja- ko z rů- že květ, pl- ný= ===ndi : 1
Ma-ri e. smi - haj se.vše-hosmi-lo| vání.

Píseň.

E
|
i

+1. Do-bro -ti- vý Pa - ne náš, ta- ko-vouk nám lá-sku máš,

MřnV—
M p — i (Ebb- BE A ud , — LE
vů p 1 © l ml Diu = - LE— p a o „ m I Jj L
e/ 7 K. * č s

že se za nás vy dá - váš.2.Kriste,přisvémlidustůj,- 4.Slovasvéhojasností| Zavpokořenásutvrzuj,© lásku© plašudchatemnosti,| sámse
svou v nás rozněcuj. v srdcích uhosti.

3. Vyvoď z pýchy pyšného; - 5. Na pomoc nám, Pane, spěj,ctnostinaučhříšného,sobě© odolatiďábludej,| vítězitipo
volej každého. máhej.

VIII. (XXII.) Píseň ranní.Ar|= IT fy ZZ zwpBELLo ILL LE
C S ed- J e m sjJ = =

1. Dě - ku- je-me, Bo-že, To-bě, že svou lá-skou ot-covskou
fy; Jj J ji 1 = T 13 : I ILL TITOALLALTL

JZ. — „E =) i jj. © bd a > IJJJ (s F, .stře-žiljsinásvnočnído-bě| vše-mo-hou-círukou.svou,
Ar ÚT E mů

Jj
-+ Í

V o]j
7 TTTO

3

L
bychom ne-pod-leh -li zlo- bě.2.Chraňnás,prosímetéždále,násbraň,© andělanám.pošli-všehohříchucelýden,-bychom| svého.

měli neustále na paměti Tebe 4. Protože pak v potu tváři 
jen, - ku Tvé větší cti a chvále. chleba nám jest požívat, - Bože,

3. Zažeň od nás ducha zlého, - dobrý hospodáři, - račiž pracímčlověkanástakéchraň-Istivého© požehnat,-aťsenámdnesdobře
a nepravého, od úkladů zlých daří.

Před rozchodem :
„Zdrávas Královno““ viz na straně 66.
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už. Verbum superbum prodiens.
Hymna církevní od sv. Ambrože (+ 397.) k jitřní v adventě.| PřekladFr.Sušila.—HudbaFr.Musila1907nb

e/
1. č.

nb A NE
1 i

Slo| Vo,
IT

svě- ta pů- -vod - ce, jsa věč - ně
MBI TÝ T 1 i Z IT E TE Jj i 1-3
FomLEEFLE

we Í Í . CCI = 3v
zplozen od Ot- ce, byls zrozen v řadě dlouhých let, bys

V po-moc při-šel na ten svět.

2. Již osviť nyní naši hrud
a oheň lásky Tvé v ní vzbudď,
by v srdce, když zla zanechá,
již vešla nebes potěcha.

3. Když odsoudí zlé soudcův
stůl - a v ohnivý je pošle důl, 
když v nebe na pověčný čas - vše
dobré svolá jeho hlas:

A-men.

4. Nás nedej zmítat vichoru 
v zlém věčných ohňův prostoru, =
leč dej nám obličej svůj zřít - a
v slastech nebes věčně žít.

5. Nechť Otci, Synu vzdána.
jest - vždy chvála, plesot, sláva,
čest; - i Duchu svatému se vděk
- děj po veškeren všudy věk.
Amen.

43. Mešní píseň adventní I.
„Plesy duch“ — Nápěv dle svatoj. kane. č. 357.

—e/ 7- 0
16“

lka - li ot- ci z duše vře-lé,
a AM

an je dě-sil no- ci stín:

vy-sly - šel Bůh je-jich hlasy, se-slal Krista, dár-ce spá-sy;

n
mi-zí děs-ná po- věr noc,

2. Graduale. „Pán se blíží!
od Jordánu - zní k nám snažnéě
volání. - ,„Přirravujte cesty Pánu,-čiňte,čiňtepokání!“© Chcem"sekáti,JesuKriste!| dejnám
povždv chodit čistě - po stezkách

=
kle- sá hříchu, pek-la moc.

Tvých rozkazů - dle Tvých ctno
stí obrazu.

3. Credo. Uč nás Otce svého
znáti, - Boha věčné dobroty;
svatý Duch rač s námi státi, 
háje církve iednotv. - Svnu Boží!
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v hrozné Kráse, - duše svojich
ctitelův, uveď v radost an
dělův.

4. Offertorium. Naplněny jsou
již časy, - anděl k Panně zavítal; 
přeslavný den věčné spásy - vše
mu světu zasvítal. - Čáko, Lásko,Světloskvoucí,| Kriste!přijmi

díky vroucí; - Tobě, svatá Oběti!
- chceme vždy se klaněti.

5. Sanctus. Nuže, pějme s těmi
sbory, - které patří na Pána, 
u víře, jež snáší hory, - slávu,díky,hosanna!© Bůhnášsvatý,pramenspásy,© trůnívsídle
věčné krásy, svatý, svatý,
Hospodin, - svatý Duch a svatý
Syn.

Druhý nápěv (po pozďvihování).
A bk .M$ 1 m ] z ]Fi ioir
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6. Si-o-ne, aj!ktvému městu již se bé-ře slav-ný Král;
uprav je-mu přímou ce-stu, do-lý vy-plň, ho-ry vzdal!

Král ten sná-ší bol a ho-ře, krá-čí skřížem u po-ko-ře :rr ILLICII
ET P =

a- by hříchy svě-ta sňal,

7. K Beránku. Beránku náš
beze viny, jenžto snímáš světa
hřích, - nad svými se smilujsyny,© skryjnásmiledoran
svých; - sstup i k otcům v místostrasti,© vrájjeuveďvěčné
slasti, - s nimi spoj nás k pokoji, 
všem dej slávu po boji!

8. K přijímání. Radujme se!
k nám se béře - v chleba způsobě
náš Pán; - otevřemež srdcí dvéře

milý připravme mu stan! - Za

sámseOt-ci| vo-bětdal.
vítej k nám, vzácný hosti! - čekámetěstoužebností;| dušehříchůvočistiž,© Životemnás
ujistiž!

9. Ke konci. Přijď a zůstaň
povždy s námi, - rozum věrou
osvěcuj, - duši kleslou nehodamiknadějizasrozněcuj;© láskou
plát dej každou dobu, - až pakvyjdemznocihrobu,© milost
uděl poslední: - v slávu svou nás
pozvedni!

44. Mešní píseň adventní II.
Svatoj. kane. č. 396. — Slova upr. J. Pavelka.

Se - šli ro-su s ne- be,
Ve-smír vzývá Te-be

OD

6 př
e/ t ©

Ob- ti- že-né vi- nou

Bo - že, dárce spá-sy!
skrou-še-ný-mi hla - sy.

jh| 4
AKI I i aTÝ $<Is 5 1

<“T 854 I“ E HT s Jjro-dylid-stva© hy-nou,
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ba

vy-slyš světa Iká
u-děl sli- to - vá

Graduale. 1. Sešli s nebe světlo
- ve tmy bludů husté, - aby blahovzkvetlo© zemidosudpusté.
Světlo pravdy Tvojí - srdce z blu
dů zhojí, - jím se změní v ráje pustésvět| raje,© Bože,Otče
náš!

2. Slovem Tvým se hlásá
lidu Tvému, Pane - pravdy moc
a krása, kterou nebe plane.
Dej, ať co nám radí, - konáme
vždy rádi, - žijeme dle něhokspáseduchasvého,© Bože,
Otče náš!

Credo. Věří, Otče, v Tebe,
pevně duše naše, - jenž jsi stvořil
nebe, - seslal Mesiáše. - Duch nás
svatý sílí,

ní,
ní

bychom octnostně..

Bo - že, Ot - če náš!

žili, v život věčný spěli 
s Tebou podíl měli, - Bože, Otče

2%!nas.
Obětování. Vše, co doufat smí

me, - od Tebe co máme, - co jsme
1 co víme, na co spoléháme,
duši v těle čistém, - obnovenou
Kristem,- s láskou kladem vroucí
- v obět nehynoucí, - Bože, Otče
náš!Sanctus.© Nebešťanépějí
„svatý, svatý“ Tobě, slávou
T'vojí znějí. - světy v každé době,

myslí, srdcem, hlasy, svatoutouhouspásy© vprachupěem
chvály - Tobě, věků Králi,
Bože, Otče náš!

Po pozdvihování.

1.Ví-tej,Je-zuKri-ste!Spá-sovše-mo-hou- cí,Sy-nuzPanny| či-sté,ho-stepře-žá-dou-cí!= AF CELTycj ni9ee
viztuTprachuze-měvděčnélidstva© plé-mě,Ab —— [L

9? A 3 4
e/ m

a-no se Ti ko ří, ú-ctou vděčnou ho -ří!

2. Láska Tebou hnula, - že jsi
přišel s nebe, - by zem nezhynula,
- obětovals sebe. Vítej lidu
svému, - věrně oddanému. 
Přijmi píseň díků, - věčný Sli
tovníku!

Před přijímáním. Láska Tvá
nám kyne - k milostí všech
stolu, - k Tobě duch se vine
touhy ve plápolu. - Nebes Manno,
Chlebe, - dej, ať přijmem" Tebe 

v svátém zanícení - duši ke spa
sení.

Po přijímání. Díky, Hoste s ne
be, - za Tvé lásky hody, - za
světlo, jež z Tebe - plyne v lid
stva rody! - Přijmi, Hoste věčný,

od nás pozdrav vděčný, - žes
dle svého slova - k nám se snížil
znova!

Ke konci. Zůstaň, věčný Králi,
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- sám vždy vládni námi, - nech
zní hlas Tvé chvály - světa kon
činami! - Dej nám Tebou kvésti, 

rozmnož
Jásku v nás i

k nebesům se nésti,
v blahém míru
víru!

45. O číveru příští Páně.
(Dříve : Vesele zpívejme.)

Slova Lukášova upravil J. P. 1905. — Nápěv č 40, VIII. k „Ave
hierarcha““ s počátku 15. stol.(EEE

1. Pá-na u -ví- tej-me,slavněmuvstřícPálme, an jeenebZnáLT ŠÍ APMIb
brá -ny zho-jit na-še rá-ny, zlomit dáb-la pý-chu,p
(=

vy- pro-stit nás z hří- chu.

2. Přišel s nebes výše - pokorně
a tiše, - hlásal pilavdu čistou, bezpečnouajistou,© kupokání
volal, choré uzdravoval.

3. Vroucím slovem hlásá,
v čem je naše spása, - příkladem
svým svítí, - lásku k Bohu nítí, 
sterá dobrodiní- bez oddechučiní.4.ŽetoOtecžádá,| život
v obět skládá, - jako obět nová prorokůdleslova© naGolgotě
zmírá, - vinu naši stírá.

5. Druhý příchod jeho - srdce
do našeho - milostí se děje,
když nás spasit chtěje - pokáním
je zhojí, - díl dá v lásce svojí.

6. V svatém přijímání - když
se k dušisklání, - s láskou bezehrází© vsrdcenaševchází,
hříchu uchovává, - život věčný
dává.

7. V modlitbě když dlíme,
Otce jeho otíme,- mile se k nám
druží, - víru naši tuží, důvěru
v nássílí. - Slíbil tak Pán milý.

8. Příchod Páně třetí - tnutí
nás se chvěti: - smrt nás při něm
schvátí, - na soud ubírati - bu
deme se s bázní, s úžasem a
strázní.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.

9. Proto kéž vždy bdíme,
čistotou se skvíme - střídmí, vášníprostí,© dbalínevinnosti,bezezlosti,svárů,© bychomušli
zmaru.

10. Naposled Pán přijde, - když
svět soudit vyjde; - v záplavě se
rudé - zemětřásti bude - s hrůzou
nevídanou, «mrtví z hrobů vsta
nou.

11. Přijde Kristus s hůry
s andělskými. kůry, - pokoří se
pyšní, - zaleknou se hříšní, - nebsebudoutřásti,© žejimpočet
klásti.

12. Bude to den děsný! - Za
hájíť soud přesný, - zváží všecky
činy, sročte všecky viny, 
vyřkne po zásluze - dobrým
v slast, zlým k hrůze.

13. Kéž nám v mysli tane, - co
se tehdy stane, - ať jsme ctn. stně
živi, - zbožni, spravedlivi, - v dob
rém prospíváme, - v nebi podíl
máme. .

14. Jenž jsi přišel k spáse,
přijdeš vhrozné kráse, - dej nám,
Pane, síly, - bychom svatě žili, 
šťastně došli nebe, požívali
Tebe!

8
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46. Touha po příchodu Spasitele.
Slova Fr. Sušila 1862. — Nápěv dle Svatoj. kanc. č 21. — Viz Šteyra.

1.Přijďknám,Pa-ne,sne-besvý-še,o-tevřne-bes| zá-vo-ry,
srd-ce na- še touhou dý- še, sstup již v zemské prostory;p3HHPuEA

sstup k nám do-lů v živné ro-se, a- by ži- tí rož-vi - lo se.
B

bmbe:=== ELF ;
+/ TT

o i C
w

Na-še bla-ho nej-vyš-ší,přijd k nám, Kriste Je- ží-šil
2. Pro zlé hříchy pořád zmírá - vláhu trudokojnou. - Naše blahovšechenpravýžívotvnás,-vichor| a.d.

vášní duši svírá, - tuhý námi 6. Přibuď, Pane, v hojnémvládnemráz.-Slunkosvětasejdi© proudu-vdušínašichkomnatu,
dolů, - zbav nás spolu vin i bolů. vlij svou milost do všech oudů, 

Naše blaho atd. prostup duše podstatu! - V ohni
3 Přijdi, přijdi, čáko světa, - vém k nám přibuď žáru, - zapuďpřijďvtoplačnébydlení,aťhříchyjakopáru.© Našeblaho

ta země pro hřích kletá - opět atd.vrájsepromění.© Nepřijdeš-li,7.Óty-láskověkověká,
zhynem v krátce, - Ó již přijdi, Óty studně milosti, - aj svět celý
světa vládce. - Naše blaho atd. pořád čeká, - kdy se mír v něm4.Nadmyslemiřozkládáse- uhostí.| Přijdiž,přijdiž,kníže
pořád hustěj čirá tma; - ó spěj, míru, probuď v duších pravouPane,knašíspáse,-osvoboďnás| víru.-Našeblahoatd.
ode jha. - Když k nám přijdeš, 8. Vzbuď v nás víru, vzkřisvšetmazvane,-zářeblahápro© vnáslásku,-vzkřisvnásblahou
nás vzplane. - Naše blaho atd. naději, - zahlaď všechnu lidskou

5. Opusť znova nebes sídla -a vrásku - vrytou na obličeji; 
přijď v naši dolinu, - ach, nám ó již přijdi, kníže klidu, - a splň
vyschla živná zřídla, kraj náš žádost svého lidu. Naše blahosprahnulpustinu;přines| atd.snebesvoduhojnou,| přines

47. Připravuj se pokáním na [larození Páně.
Dříve: Ó Sione, pohledni ! (U Fryčaje )

Text přepr. J. P.— Nápěv K. E.
— = | ICM I i 3Ge -ee== = n- — :PILÁT"< s o JÍ 

S1.0| Si-o-ne,vizvple.se,jakopři-chá-zítvůjKrálaZ PEEAI==iu LEK n
spá-su to- bě ne - se! Vstaň, bys jej u ví- tal: sprav



— 115 —: EF FLE
: ——5- = =, i í © m- T Z u .

J e = + |ce-stukso-bě© je-mu,čiňhod-népo-ká-ní a
a 1 j I I 3 T zjP P i i | „d L i i m © I
fs k — s A A J „ a AI Pa I „A „LEVA [ Š<„L Č br s m; j „ — „ „i „JE

„ ? o » . „© V v w -O » ?viňsekPá-nu| své-mu,jenžbědtěu-chrá-ní!
2. Jej láska vede s nebe, - jíž

nelze pochopit: - by uvedl v ně
tebe, - kříž na sebe jde vzít - a
rovným se ti stává, - pln božské
milosti - stan v nebi uchystává,
díl v své ti radosti.

3. Jde učit neumělých - náš
věčný učitel, -jde duší ochořelých
sám božský léčitel. - Vstaň ruče
s lože hříchu, - slož všakou žádost
zlou'- i Jakotu a pýchu, - mstu,
závist urputnou!

4. Když hříchů velké množství
-- tvé srdce skličuje, - blesk slavný
jeho božství- tě v.bázni zdržuje:
záť svojí velebnosti, - hle, v těle
lidském skryl, - a. tvoje ne
pravosti - svou vlastní krví smyl!

5. Vstříc svému Moassiáši- spěj,
duše, radostně, - jenž pro tebe sesnáší— takslavně,milostně!
Dnss soudit nepřichází, jde
uvést ztracených, - než hřích jezcelazkazí,© vříšduchůbla
žených.

6. Jde hledat neduživých,- jež
touží uzdravit, - kdož bloudí
v místech křivých, - ty touží na
pravit, - kdož oči zavírají, - ty
pravdou osvítí, - kdož v hříchu
prodlévají, - ty k ctnosti roznítí.

7. Tvým hostem býti chtěje, 

by moh' tě spasiti, - se obětovat
spěje a za tě umříti, - jde
v smutné zemské kraje, - všech
rozkoší se vzdav, - bys mohl
dojít ráje, - být věčněživ a zdráv.

8. Nuž, srdce pro Ježíše - již
pilně připravuj, - by s nebes
jasné výše - v ně sešel Pán Bůhtvůj,© bybylozcelačisto-a
prosto neřestí, - by mohl vhodné
místo - v něm Pán si nalézti.

9. Has modlitbou a posty 
žár prudký chtíčů zlých, - zdob
srdce ctností skvosty - a skutků
šlechetných, - by srdce tvé mu
bylo, - jsouc etnostmi zdobeno, 
vždy příjemno a milo - a věčně
blaženo.

10. Pros: Přijdi, Jezu Kriste, 
a v srdci mém se zroď, - je v sídlo
spásy jisté - svou láskou věčnou
voď, - chraň od hříchu je všeho, 
by vděčně v nebesích, - jsouc

-hodno srdce tvého - pět mohlo ve
plesích.

11.. Ros, nebe, Spasitele, - jenžnebeotvírá,© máduševtouzevřelé'-aťmarněnezmírá,| ať
v něm se světu skryje, - jej
vděčně velebí, s ním věčně
šťastna Žije, - s ním plesá na
nebi!

48. Vítej, milý Jezu Kriste.
«Z rorátů dne sobotního.)

Slova upravil J. Pavelka.

1. Vítej, mi-lý | Je-zu Kriste,
jenž se zro-díš z Panny či-sté,

wi-ny,
stí- ny

8+

a-bys na-še
děsné hříchu
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2. Zjevil nám Bůh lásku svoji,
- jeho Syn nám rány zhojí, - aby
Živi byli, - kdo v něj uvěřili, 
spasení došli.

3. Odřekněme se vší zlosti,
chtíčů zlých a nepravostí, - žijme
spravedlivě, - by nás milostivě 
povznesl k sobě.
+4. Čekejme teďočištění - Kri
sta Pána narození, - svého Spasitele-uvítejmevřele© radost
mým zpěvem.

5. Onť k nám s láskou věrnou
zírá, nebesa nám otevírá,

s=uu

smyl s nás a

9——U
.

PV?
usmíří nás s Otcem, - vyrve peklamocem,| udělímilost.

6. Jenom skrze Jezu Krista vedeknebidráhajistá,| jiné
cesty není - lidem ke spasení
nežli Pán Ježíš.

7. Blaha nikdo nedospěje, 
bez Krista kdo žíti chtěje, - cestu
pravou ztratí, - věčně bude Ikáti,
- zavržen v muka.

8. Jezu, dej nám znáti Tebe,
bychom s Tebou spěli v nebe, 
Tobě věrni byli, - s Tebou svatě
žili, - zřeli Tě v slávě!

49, Zvěstování Spasitele Panně Marii. (I.)
(Dříve : „„Z nebe posel vychází“ 1683.)

Slova upr. J. P. 1900.

1. Archanděl, hle, Ga-bri-el, s ne-bes jasných vý-ší
Bo-hem po-slán na zem spěl, ve -šel v chudou chy-ši.

O ———= ETZHETete | a LEESpě-jekNa-za-re-tu,ra-dost© ne-sl| svě-tu.
(2. Vešel.vchatu s pozdravem,

Marii se koří, - v slově jeho já
savém - světlo blaha hoří,
které svitne lidem radostí a
klidem.

3. „Panno svatá, zdráva buď!
- Duch tvůj kvete ctností, - plná
milosti tvá hruď - skví se ne
vinností; - ze všechs vyvolená, 
požehnaná žena!

4. Tebe zvolil Boží Syn, - bys
mu matkou byla, - an jde sejmout
tíži vin. - Abys přivolila, - žádá,
Panno, tebe, - širého král nebe.

5. Nelekej se, ráda svol, - zů
staneš vždy pannou, - mnohý
ztišíš žal a bol, - nebes budeš
branou, - v nouzi pomocnicí,
jasnou spásy svící.

6. Co se ti zdá nemožným, 
Bůh, Pán všemohoucí, - může
pouhým slovem svým. - Z lásky
nehynoucí - všeckyk spáse veda,
poskvrnit tě nedá.

7. Počneš z Ducha svatého
Božíhoty Syna,- kterým s lidstva.
kleslého - sňata bude vina, - peklo:přemoženo,| nebeotevřeno.

8. Když to Panna slyšela,
„Aj, já děvka Páně!““ - vece na
zvěst anděla. - „Nechať mi se
stane - podle slova tvého - z vůle
Pána mého“

9. V tuto blahou hodinu - div
se divů děje, - sstoupiv v zeměnížinu,© vykoupitnásspěje
Bůh, vzav k naší spáse - člo
věčenství na Se.
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10. Plesej, Panno přesvatá, žejsipřivolila,© hříšnýchlidí
výplata - na zemsestoupila; 
věčného král trůnu - v tvém se
vtělil lůnu.

11. S ním se v nebi radujíc,
prosiž zá nás, Máti, - by nám
svoji vlídnou líc - ráčil ukázati; ažsvětopustíme,| aťsním
věčně dlíme!

50. Zvěstování Spasitele Panně IMlarii.(II)
(Dříve : Všichni zbožní křesťané, Bohu chválu vzdejme.)

Slova upranl J. P. — Nápěv č. 40, 3. — Nápěv a vělšina textu 2 rorátů
nedělních.Z-886|- 8 AA iJjpplL LIdp©1©M-l— „AAAI m„|
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1. Vši-chni věr-ní kře-sťa-né, Bo- hu chvá-lu vzdejme,

z du-še Kri-stu

2. Modlitbami, prozpěvy - ctě
me dnem i nocí - lásky jeho pro
jevy, - divy jeho moci!

3. Následujme ve ctnosti - pře
čisté Marie, - srdce nechať s ra
dostí - vínek díků vije.4. Archanděl k ní Gabriel 
přišel, poslán s nebe, - „Vykupitel
světa“ „děl, - „narodí se z tebe !“

5. Když se Panna divila
tomu pozdravení, ústa jeho
zjevila - toto potěšení.

6. „Počneš z Ducha svatého, 
Bohem stanoveno, - Syna Bohapravého© Ježíšdášmujméno.

7. A on bude veliký, - vládna
nebem, zemí, a svět řídě vše
liký - s tvory na něm všemi.8.Jemubudepoddíno© lid
ské pokolení, jméno jeho vzý
váno - všeho od stvoření.

0. Neboj se, ó Panno otná, 
k tomu přivoliti, - že ctnost tvoji

od-da-mnéchva-lo-zpě-vy| pěj-me!Věčnýzná,© mášmumatkou
býti.

11. Nade všecky nad ženy 
ty jsi požehnána; - tobě dán plod
blažený, - jímž nám spása dána.

13. Pannou čistou zůstaneš,
slavena jsouc věčně, - vděkemkBohuzaplaneš,| ctěnalidmi
vděčně.“

13. Svolí Panna přesvatá:
„Děj se vůle Boží!““-Všeho světa
výplata - v lůno se jí vloží.

14. Dík ti, Panno vzácná, buď,
- že jsi přivolila, - že nám tvoje
svatá hruď - Spásu porodila.

15. Pros, ať jeho světlo nám 
neustále září, - ať nás vede k vý
šinám, - úklad ďábla maří.

16. Nechť se s Kristem shledáme| vjasnýchsíníchráje,
nechať v slávě plesáme, - kterou
věčně plaje! —

91. Zvěstování Spasitele Panně [Tlarii. (IIÍ.)
(Dříve : Anděl Gabriel, ten čistý posel.)

Slova upravil J. P. — Šteyr.EE
ev

1. An-děl Ga-bri-él ra-do- stí se chvěl,

LL3oj A
poslán Pánem

4
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K
svě-tů, k Ma-ri -i když spěl k mě-stu Na-za

2. Plnou milosti, - vzácnou
svatostí - Pannu pozdravuje,
s vroucí radostí - zvěst svou
oznamuje.

3. Panna slýšíc zvěst, - pře
kvapena jest, - úzkostí se chvěla;
- jaká je to čest, v srdci pře
mýšlela.

4. Vece nesměle: - „Boží an
děle, - jak se státi může, - co díš
vesele, - když já neznám muže ?““

5. By s ní starost sňal, - anděl
v odvět dal: - „Nelekejse, Panno;
- co jsem zvěstoval, - Bohem při
kázáno.

"6. Bohu věčnému,- Pánu moc
nému - nemožno nic není, - máť
on každému - sílu ku přispění.

7. Bůh tě zastíní, - věčných ze

re - tu.síní| sestoupíDuchsnebe,
divem učiní, - co se zrodí z tebe.

8. Abys doufala, - věz, že po
čala - Alžběta tvá teta, - která
zůstala - bezdětna vše léta.““9.Pannapřetichá© skromně
zavzdychá, - odvět andělovi
dáti pospíchá - pokornými slovy:

10. „Jejž ctí nebe, zem,
děvkou Pána jsem, - krále nebes
kého, - staň se v těle mém - podle
slova tvého.11,AtuBožíSyn,| bynás
sprostil vin, - sstoupil s nebes.
výše - v čistý Panny klín - a se
vtělil tiše.

12. Vykupiteli, - duší příteli,provtělenísvoje,© bychomdo
spěli, - dej nám, v blaho Tvoje!.

52. Ejhle, přijde Pán a Bůh náš.
Dříve : „Hle, přijde Pán, Spasitel náš“. (Šteyr).

Slova z Plesů duch. — Nápěv dle úpravy Svatoj. kanec. č. 10.

1. Ej-hle! přijde Pán a Bůh náš, ce-sty u-pra-vuj-me;
při-jde če-ka - ný Mes-si-áš, srd-ce 0-čiš - fuj- me!

Při-jde, při-jde Vy-ku -pi-tel,
při-jde svě-ta

2. Ten, jejž lidstvu zvěstovali 
dávní prorokové, - o nějž vroucně
k Bohu lkali - světa národové. 
Přijde, přijde Vykupitel atd.

3. Chvátá posel s nebes hrází, 
nese zprávy jisté, že již světuslunkovzchází© zlůnaPannyčisté.| Přijdeatd.

Ob-no - vi-tel,
zbožně za-ple - sej-me;
chválu Bo-hu vzdejme.

4. Slyše Otec lidské Ikání - nanebeskévýši,| poslalzsvéhosmilování© Synazemskéříši.
Přijde atd.

5. Nuže, složme nepravosti,
ctnosti oblékněme; - chystejme
byt Kristu hosti, - do srdce ho.
zvěme. Přijde atd.
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93. O čem dávných proroků.
Dříve: „Jakož o tom proroci“ nebo : „0 čem dávno proroci“.

Slova z Plesů duch. — Nápěv č. 40, 7. z rorátů nedělních.

© + +1.Očemdávnýchpro-ro-ků| pě-lazbožnáú sta,
to již skutkem sta-lo se: Ple-sej, ze-mě pu-stá!

n A A-M 4- | „L A U > AK EON „L > „|GDLFIFE ÍLLLÍCI LLMTÍ IT I-= i 1 8-4 „1 I J
e/ “ „ v = e © «

Vze-šlo jas-né slu-né - čko, za mrakem se kry - je;
0 — i h„U —N A I h — „ L © 4 IA Jů „I > JJGPLILALL FLAC

č „© „1 „MHL E hud -4 - — i > i S i
v vw ©, © . 2V . .dří-venežsena-dě-jem,zářsvoupo-roz-li| je.

2. Dechem božím dotknutá zemseotevřela,© přerozkošnákvětina| z-nínámvypučela;
spanilá ta lilie, - vzrostlá zrodu
Jesse, - na svém kmeni poupátko
divné krásy nese.

3. Andělové na nebi - nad tím
skutkem žasnou, - oslavují v po
koře - lásku Boží spasnou; - onu
lásku předivnou, - která, Bože,tebe© kspásesvětahříšného
na zem vedla s nebe.

4. Vítej, dobo radostná,- vítej,chvíleslasti!| Bohuvtělenému
zněj - chvála po vší vlasti! - Pole,

sady,luhales| proměňtežse
v chrámy, - a v nich rozléhej se

czpěv - ,„„Bůhjest mezi námi!“5.Zeměaninebesa| neob'
sáhnou jeho, - a hle! on se obléká “
v tělo tvora svého; - kochaje se
v radostech - s Otcem od věčnosti,© neodpíránasevzít
lidské obtížnosti.

6. Synu Boží, z lásky to - pro
nás podstupuješ; - právem za tovústechvšech| spásousvěta
sluješ. - Chceme povždy věrni
být -Tobě, svému Pánu; -vtělení
Tvé otevři- nám též nebes bránu!

o4. Vítej, Jezu Kriste, s nebes vysokosti.
Slova z Plesů duch. — Nápěv z rorátů pondělních.

1. Ví-tej, Jé-zu Kri-ste!
Sy-nu Panny či-sté,

E JI== ====
s ne-bes vy- so- ko - sti,
pře-dra- hý náš ho-sti!

-I

na'
IHeeA

A
-HH„L—=-X mo

Od Ot-ce jsi vyšel a k nám nasvět přišel za to chvály Tobě
-AA L TY L 1 o h
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w 3 , v 2 V » o .pě-jem.vté-to©do| bě,náškrá-li,Kri-ste.
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2. Králi předůstojný, - Bože
všemohoucí! - přinášíš lék hojný 
pro lid hříchemmroucí;- sestoupiljsisnebe,| neušetřivsebe,zvolilsživotskrovný,| stavse
lidem rovný, - náš Králi Kriste!

3. Podle Božích slibů - přišels
v lidszém těle - Evinu smyt
chybu, spasit lidstvo celé;
obětí svou svatou, - smrtí na sevzatou,| vítězstvíjsislavil,
lidstvo pekla zbavil, - náš králi

4. Ty jsi ďábla svázal, - odňavžezlojemu,| hlásatijsikázal
radost světu všemu: - „Slyš,
můj lide drahý! - vyčisť svoje
dráhy, Král se k tobě béře, otevřimudvéře!“| Náškráli,
vítej!

5. Již se chýlí k ránu, - noční
prchá šero; -plesej duše, v Pánu,
sionská ty dcero! -- přeradostným
hlasem - zpívej každým časem 
chválu Krále svého, - Pána mi

Kriste ! lostného Náš králi, vítej!

oo. Růže nám rozkvetla krásná.
Dříve: „„Jakžto růžička překrásná“ (Táborský).

Text přepr. J. P. — Nápěv v rorátech na čtvrtek.< 3 TI > IÍ ANA E ]"4 , KCAL » El 3T- s » : JjTÁLAAEE E
s € ď v i v1.Rů-ženámroz-kvet-la© krá-sná,| Za-svit-lanámse doei U 

FAA
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hvězda jas - ná, máť Bo- ha, krá - le vě- čné- ho, jež
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po-šla z ro-du slav-né-ho, či- stá pan- ná.

2. Pro Syna Panny té čisté
spasení nám vzešlo jisté, - dluhAdamůvjezaplacen,| rájnebeskýnámnavrácen,© radost
dána.

3. Z nesmírné lásky nám k spáse| člověčenstvípřijalnase,
jež otrávila ďábla lest; - nám lékdal,podstoupivnáštrest:| žal
a bídu.

4. Krví nás vykoupil svojí
vítěz s peklem, smrtí v boji,

a vede z vazby ukrutné - v ples
věčný vězně přesmutné, - k nebes
klidu.

5. Přijmi nás pod prapor kříže
- osvobodiv hříchů tíže, - ó Synu
Panny Ježíši - a uveď nás svých
do říší, na nebesa !

6. Pokorně prosíme Tebe, 
uvediž nás ve své nebe, - ať důch
náš tam se raduje, - Tvou slávuvroucně© zvěstuje,věčně
plesá!

56. Prosba adventní.
Pro domácí pobožnost.

Slova K. Peregriny, překlad VI. Šťastného 1902. — Hudba J. Bádala 1905.(EALLEFE
1. Jest advent! Zas dvě slo- va

u
zně-ti já stá-le



sly-ším du-ší svou
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2. Jest advent; z úst i srdce
mého - už k jesličkám můj lineples:| Ty,SynuBohavšemoc
ného, Ó rozži, vejdi ke mně
dnes !

3. Ó rozži hvězdy třikrát svaté
- Tvé víry, lásky, naděje; Óvejdivsrdcetouhoujaté,| ať
světlo se v něm rozleje.

4. Ó rozži, by mé žití celé
se stkvělo svitem vánočním,
ó vejdi, svého Spasitele ať
blízkostí se potěším.

5. Ó rozži, ke všem údům"Tvojim© aťvzplanusvatoumi

kdy kol-tá - ři se ru-ce pnou.
lostí, Óóvejdi, ať své srdce
spojím - s Tvým srdcem v chleba
svátosti.

6. Ó rozži, aby ustoupila - zář
světa lesku zbavená; - Ó vejdi,bymádušebyla© jakkaple
k svátku zdobená.

7. Ó rozži, a noc světlem bude,
1 v duchu mém se rozední ; 

a vejdi a pak v duši chudé - si
ustroj jesle vánoční.

8. Ó rozži, vejdi, v lásky svitě 
mou bytost prostup hluboce : 
Ó rozži, Bože, vejdi, Dítě, toť
pravé budou vánoce !

Vánoce čili [larození Páně.
Od 24. prosince do 1. ledna.

„Skrze tajemství vtěleného Slova nové
očím naší mysli světlo zablesklo : abychom,
když viditelně Boha poznáváme, skrze něj
k lásce neviditelných věcí byli uchváceni.“

(Z praeface.).

Poučení.

Narození Páně slavíme 25. prosince. Slavnost tu nazýváme též vánocemi.
Božímu hodu vánočnímu předchází 24. prosince vigilie, Štědrý dem zvaná, protože
Bůh nám uštědřil Syna svého. Slavíme jej stavěním Betlemů, dary a ozdobováním
vánočních stromků. Stavění Betlemů zavedl sv. František z Assisi r. 1223 ; dary
upomínají na štědrost božskou ; stromek na strom v ráji, u něhož spáchán byl
první hřích a na strom kříže, na němž zá hřích bylo zadostučiněno. Proto ustano
vena jest na Štědrý den též památka Adama a Evy, našich prarodičů.

Na Boží hod vánoční smí každý kněz sloužiti tři mše svaté k poctě trojího
narození Páně. První slavná mše svatá zpívá se o půlnoci anebo časně z rána a
sluje jitřní, nebo též andělskou mší, protože evangelium vypravuje o zjevení
andělů a jejich zpěvu, zvěstujícím narození Páně ; druhá slouží se na úsvitě a sluje
mší pastýřskou, ano evangelium zvěstuje, jak pastýři se Ježíškovi v jeslích klaněli,
a třetí jest slavnou mší svatou ve dne a evangelium jedná ovtělení Syna Božího
řkouc : ..Na počátku bylo Slovo... a Slovo tělem učiněno jest“, to jest Syn Boží,
druhá božská osoba stala se též člověkem. ó

Slavnost Narození Páně má oktávu a trvá do I. ledna.

O vánocích lze získati odpustky :
Papež Sixtus V. 22. října 1586, aby povznesl pobožnost k božskému dítku Ježí

Šovi, povolil věřícím, kteří by se vyzpovídahi a přijali mejsv. svátost oltářní a po
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modlili se kněžské hodinky, nebo jim přítomni byli, následující odpustky, jichž lze
Vpro zemřelézískali: =

100 let 1. za jitřní, 2. za mši sv., 3. za první, 4. 2a druhé nešpory a 40
let za každé z malých hodinek, totiž za primu, terci, sextu, nonu a kompletář.

Trojí rod Páně.
(Fr. Sušil.)

Zda-li víš, ty duše rozmilá, kolikerý rod Pán Kristus má %
To ti církev na vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší.

Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína.
Značí každému to člověku, že se zrodil z Otce od věku.
Přepodivný je ten Boží rod, nevystihlý, jak hloub mořských vod.
Jako půlnoc zastírá se tmou, tak rod ten jest zastřen mhou.
Nelze dále o něm hovořit, třeba hluboce se pokořit. '
K druhé mši se tehdy zazvoní, když se noc již ke dni nakloní.

Druhá mše ta, z rána slóužená, narození druhé znamená
Jak se zrodil z Panny Marie, z Panny čisté jako lilie.
Když on přišel v těle, prchla noc, a den světlý ujal věčnou moc.
I rod ten jest divné osnovy, žádná řeč dost o ně: nepoví.
Zázrak je to všechněch zázraků, duch náš stojí tu jak v omraku.
Pokory to Boží věčný sloup, nevystihlá je to lásky hloub.
Hloub ta vší se mysli zamyká, ani anděl do ní nevniká.

Třetí svatá mše se sloužívá, když den v jasnotu se odívá.
Tím se tobě ten rod naskýtá, když Pán do duše ti zavítá.
V duši lidské hodlá bytovat, tam mu chrám má člověk budovat.
Tam se tobě zas chce narodit, duši tvé chce věčně vévodit.
Ó měj Mariinu útrobu, vezmi na se Páně podobu !
Jak den víc a víc se rozžehá, tak nechť v tobě láska vyšlehá.
Proměň docela se v jeho tvar, oddej se mu na vše věky v dar.
Běda, když Pán tluče na dvéře a se k němu člověk nebéře!
Ale blažen, kdo mu otvírá, a své srdce jemu rozstírá.
Tomu andělů sněm libě hrá, a on v sobě celé nebe má.

Modlitby církevní..
Při první mši svaté ;
Bože, který jsi tuto přesvatou noc pravého světla nechal jas

ností zazářiti: dej, prosíme; abychom, kteréhož světla tajemství na
zemi jsme poznali, jeho též radostí v nebi požívali. Který s Tebou
žije a krasuje v jednotě Ducha svatého Bůh, po všecky věky
věkův. Amen.

Při druhé mši svaté;
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože: aby, když novým

vtěleného Slova Tvého světlem jsme obklopeni; to v našich se od
ráželo skutcích, co skrze víru září v mysli. Skrze téhož Pána našeho
Ježíše Krista. Amen.

Při třetí mši svaté;
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože: aby Jednorozeného Tvého

nové narození z těla — osvobodilo nás; které pode hříchu jhem
staré otroctví drží, Skrzetéhož Pára rašeho Ježíše Krista. Amen.
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Rozjímání a modlitba.
(Od blahoslaveného Ludvíka z Granady.)

Ejhle, ó nejlaskavější Ježíši! Před Tebou na kolena padám
abych velebil nejvyšší laskavost Tvou, kterouž jsi nám bez zásluh
našich osvědčil. Díky Tobě vzdávám za nesčíslná dobrodiní Tvá,
kteráž jsi nám, pokolení zlému, nádobám hněvu, dítkám kletby,
trestuhodným sluhám prokázal. Neboť takými jsme byli, a Ty po
hlédls s nebeské. výsosti na nás a smiloval se nad bídou naší, a
sestoupiv s trůnu věčného přišel jsi sám, abys nás vykoupil. Ty,
jenž jsi pravý a jednorozený Syn Boží, jenž mocí síly své všecko
držíš a věčnou moudrostí všecko řídíš; Ty, v jehožto jménu všickni
se klanějí, snížil jsi se a opustil lesk slávy své, abys tmavý žalář
země této navštívil, naši bídu na se vzal a tělem naším smrtelným
se oděl; abys mocí svou nemoc naši vyléčil; abys smrtelnost naši
V život věčnýproměnil; abys hříchy naše krví svou smyl, a zkažené
přirozenosti naší ztracenou nevinnost zase vydobyl. Ó nejlaskavější
Ježíši! V jakou nízkost vedla Tebe v díle tomto láska Tvá! Tys
se nespokojil býti Pánem, Stvořitelem a Ochráncem naším; Ty jsi
chtěl býti i společníkem a bratrem naším v těle i krvi naší!

Tak tedy jsi se ponížil, ó můj nejmilejší Ježíši! Ty,“Bůh můj,
dáváš se zříti v jesličkách, leže na tvrdém a chudobném loži ! —
Ó nevýslovná pokoro, ó nanejvýš chvalitebná chudobo, Óónevý
zpytatelná lásko! V jesličkách leží neskonalý Bůh, jehož slávou
nebesa i země naplněny jsou! Ach, jak chudičkými plénkami ovinut
jest ten, kteréhož nebesa obsáhnouti nemohou! Jak odpočívá na
prsou Matky ten, kterýž celým světem vládne! Jak pláče v jeslič
kách ten, k jehož slovu hrom bije a před nímž z úcty cherubíni
perutěmi se zahalují! A proč, ó Pane a vladaři můj, v takové chu
době žádals narozen býti t Co znamená tak hluboká pokora a po
níženost ? Ach, první z nauk svých chtěl jsi nám předvésti a pří
kladem svým vlastním nás učiti pokoře, prameni a základu všech
ctností.

Kde jest tak chladné srdce, ó můj Ježíši, kteréž by k lásce
a pobožnosti povzbuzeno nebylo, když netoliko tuto chudobu, nýbrž
i neskončenou lásku Tvou uvažuje, kterouž jsi nám ukázal! Tak
velice stal jsi se chudým pro sebe, a tak obohatil jsi nás.chudé!
Tělo mé přijal jsi na sebe, bys božství své daroval mně! Synem
člověka učiněn jsi byl, abys mne k synovství Božímu obnovil !
V jeslích volils ležeti. pro lidi a pro nás trpěti, takže jen kamenné
srdce nebývá pohnuto, aby Tě milovalo. Ó Ježíši, můj Spasiteli!
Ty budiž tedy a zůstaň láskou mou, životem mým a celýmma
jetkem mým ! Amen.

Modlitba k božskému dítku Ježíši v jeslích.

Klaníme se Tobě, ó Slovo tělem učiněné, pravý Synu Boží od
věčnosti a pravý Synu Panny Marie v náplni časů. Klaněje se Tvé
božské osobě a spojenému s ní člověčenství, cítím se pobádána,
abych uctil i bídné jesle, které Tě jako dítko přijaly a v pravdě
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byly prvním trůnem Tvé lásky. Ó kéž bych mohl vrhnouti se před
tyto jesle s prostotou pastýřů, s věrou sv. Josefa, s láskou nejbl.
Panny Marie ! Ano, kéž mohl bych se skloniti, abych tento tak
drahocenný pomník naší spásy uctil v onom duchu umrtvování,
chudoby a pokory, se kterým jsi vyvolil pro přijetí svých útlých
údů jesle, ač jsi králem nebe i země! Ty, ó Pane, ráčils jako
dítko v těchto jeslích odpočívati ; račiž také do srdce mého kapku
oné radosti vlíti, jakou musil vzbuzovati pohled na Tvé rozmilé
dětství a na zázraky, které provázely narození Tvé. Při této radosti
konečně zapřisahám Tě, abys udělil celému světu s dobrou vůlí
i svůj pokoj a ve jménu celého lidského pokolení vzdal všechen
dík a všechnu čest Otci a Duchu svatému, který s Tebou žije a
kraluje, jeden jediný Bůh po věky věkův. Amen.

Race. Odpustky 200 dní jednou denně (i pro duše vočistci) těm, kdo se
modlitbu. 'tu pomodlí v basilice Panny Marie Větší v Římě, kde se uctívají jesličky
Pána našeho Ježíše Krista; a 100 dní denně těm, kdo se ji pomodlí kdekoli. —
Pius IX. 1. října 1861.

)

Arcibratrstvo božského dítěte

je v Betlemě zřízeno, aby šířena byla úcta k božskému dítku. Pro členy jeho
schválen

Povzdech:

Nejsladší dítě Ježíši, smiluj se nad námi!
Odpustky 300 dní pokaždé, i pro duše v očistci. — Pius X. 25. února 1911.

— Acia Č. Ep. Br. 1911, č. 8:

Hodinky vánoční.

Nešpory I. k Narození Páně.
(Kdyby čtvrtá neděle adventní připadla na 24. prosince a zpívaly se nešpory,

jsou následující)
Otče náš. Zdrávas Maria (potichu.).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R.. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifony a žalmy :

1. Král pokojný zveleben byl, jehož tvář žádá veškerá země.
. Zalm 109. na str. 51.
2. Zveleben byl Král pokojný nade všechny krále veškeré země.

Žalm 110. na str. 51.

3. Naplněny jsou dnové Marie, aby porodila Syna svého prvo
rozeného.

Žalm 111. a str. 51.
4. Věztež, že blízko jest království Boží amen pravím vám,

že nebude meškati.
Žalm 112. na str. 52.

5. Pozdvihněte hlav svých neb se přibližuje vykoupení vaše.
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Žalm 116. na str. 54.
Kapitola. Ukázala se dobrota a vlídnost Spasitelenašeho,

Boha, ne z skutků spravedlnosti, kteréž jsme my učinili, ale podle
svého milosrdenství spaseny nás učinil.

R. Bohu díky.
Hymna 58. (Jesu Redemptor omnium) Ó Jezu, Vykupiteli jako níže při jitřná

o Narození Páně na str. 126.
V. Zítra shlazena bude nepravost země.
R. A kralovati bude nad námi Spasitel světa.

Antifona k Magmificat :
Když vyjde slunce na nebi, uvidíte Krále Králů vycházejícího

od Otce jako ženicha ze svatebního pokoje svého.
Magnificat na str. 59.
Modhitba.

Modleme se Popřej, prosíme, všemohoucí Bože aby
Jednorozeného Tvého n o vé narození z těla osvobodilo nás ; které
pode hříchu jhem staré otroctví drží. Skrze téhož Krista, Pána
našeho, jenž žije a kraluje s Otcem v jednotě Ducha svatého Bůh,
po všecky věky věkův.

R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky. í
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Mariánská antifona : Alma Redemptoris Mater č.23. nebo 24. na straně 61.a 62.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

A. Tomandl, A. Krejčí a K. E.

Jitřní na Boží hod vánoční.
Otče náš. Zdrávas Maria. Věřím.
(potichu, následujícípak nahlas)
V. Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva. Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, inyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Invitatorium, t. j. vyzvání ku chvále Boží;
Kristus narodil se nám, * pojďte, klanějme se.

Žalm 94. (Výzva ku chvále Boží a k poslušnosti zákona).
Pojďte, veselme se Hospodinu, plesejme Bohu, Spasiteli na

šemu předstupme před tvář jeho s chválením, a s žalmy plesejme
jemu. —

Kristus narodil se nám, * pojďte, klanějme se.
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Neboť Bůh veliký jest Hospodin, a král veliký nade všecky
Bohy. Neboť nezavrhne Hospodin lidu svého nebo v ruce jeho
jsou všecky končiny země, a výsosti hor on spravuje.

Pojďte, klanějme se.
Neboť jeho jest moře, a on učinil je, a suchou zemi utvořily

ruce jeho: pojďte, klanějme se, a padejme před ním : i plačme před
Hospodinem, kterýž učinil nás, neb on jest Hospodin Bůh náš : a
my. lid jeho, a ovce pastvy jeho.

Kristus narodil se nám, * pojďte, klanějme se.
Dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako (na

místě) popouzení v den pokušení na poušti kdežto pokoušeli mne
otcové vaši, zkusili mne, a viděli skutky mé.

Pojďte, klanějme se.—© Čtyřicetilethněvaljsemsenanárodtento,ařekljsem:
Vždycky tito bloudí srdcem: ale on nepoznali cest mých, jak jsem
přisáhl v hněvu svém, jestli vejdou do odpočinutí mého.

Kristus narodil se nám, * pojďte, klanějme se.
Sláva Otei i Synu i Duchu svatému. Jakož byla na počátku,

i nyní i vždycky a na věky věkův.
Pojďte, klanějme se.

Amen.

Kristus narodil se nám, * pojďte, klanějme se.
/

98. Jesu, Redempfor omnium.
Od sv. Ambrože 1 397. — Přeložil J. P. s použitím F. S., nápěv wpravi dle

církevního K. E.
n- 4-a I „TT [I T p EeGE FF-EF ELL

2 JE > i / © I — i6 S I S © L I1.Óo Je-zu,Vy-ku© pi-te-li,nežpa-pr-skyse5==ZEZ==
zastkvě-ly, Ty od Ot - ce jsi zplo-zen byl, mu ro-ven

ml.<HE2:6u ===
slá -vou, vé - vo- dil. A - men.

2. Ty záře Otce odvěčná, 
Ty naděje všech bezpečná, - slyš
vroucí prosby sluhů svých, - jež

znějí země po krajích.Ó pomni, Tvůrce, na doby,
- kdy tělo naší podoby- jsi z těla
Panny na se vzal - a člověkem

-se pro nás stal.
4. To hlásá slavně dnešní den,

- jenž ročně bývá oslaven, - že,přišedzlůnaOtcova,© všech
„spása jsi a obnova.

5. Zem, hvězdy, moře v šumu
svém - i vše, co trvá pod nebem,
-Tě chválí v novém zapění, - žes
původ všeho spasení.

6. I my, k jichž blahu Otcůvhněv— Tvápožehnanásmyla
krev, - v den narození pospolu 
Ti pějem v slavném hlaholu.

7. Buď Ježíšovi sláva, čest, 
jenž z Panny čisté zrozen.jest, 
1 Otci, Duchu nechť náš hlas
čest pěje po veškeren čas. Amen.
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O

První nokturn.

Antifona Hospodinřeklke mně Syn můj jsi Ty, já dnes
zplodil jsem Tebe.

1) Žalm 2. (Vítězství Pomazaného Páně).
1. Proč se zbouřili národové, * a lidé proč smyslili marné věci?
2. Postavili se králové země, a knížata sešla se v jedno, *

proti Hospodinu, a proti Pomazanému jeho.
3. Roztrhejme svazky jejich, * a vrzme od sebe jho jejich.
4. Jenž "přebývá v nebesích, směje se jim, * a Hospodin po

„smívá se jim.
5. Tehda mluviti bude k nim v hněvu svém, * a v prchlivosti

své zkormoutí je.
6. Já pak ustanoven jsem králem od něho na Sionu, hoře svaté

jeho, * jenž ohlašuj přikázání jeho.
7. Hospodin řekl ke mně : * Syn můj jsi Ty, já dnes zplodil

jsem Tebe.
8. Požádej ode mne, a dám Tobě národy v dědictví Tvé, *

a ve vladařství Tvé končiny země.
9. Spravovati je budeš průtem železným, * a jako nádobu

hrnčířskou roztříštíš je.
10. A nyní králové srozumějte: * učte se, kteříž soudíte zemi.
11. Služte Hospodinu v bázni: * a s třesením plesejte jemu.
12. Chopte se kázně, aby nerozhněval se někdy Hospodin, *

a vy nezahynuli jste, uchýlivše se s cesty pravé.
13. Kdyžby se rozpálil v krátce hněv jeho ©*blahoslavení

-všickni, kteří doufají v něho.
14. Sláva Otci i Synu, * i Duchu svatému.
15. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky

věkův. Amen.
Antif.: Hospodin řekl ke mně: Syn můj jsi Ty, já dnes

zplodil jsem Tebe.
Antif.: Jako ženich Hospodin vycházející ze svatebního po

koje svého. |

Žalm r8. (Oslava stvoření nebes a Božího zákona. — Ježíš jest jme
nován sluncem : dal nám světlo evangelia a Nový zákon, jehož vlast

nosti a účinky udává žalm).
1. Nebesa vypravují slávu Boží * a dílo rukou jeho zvěstuje

obloha.
2. Den dni vypravuje slovo to, * a noc noci oznamuje to umění.
3 Nejsou to mluvení ani řeči, * jichžto by hlasové nebyli

slyšáni.
4. Po vší zemi vyšel zvuk jejich: * a až do končin okršku

země slova jejich.

1) Nápěvy žalmů dle dosavadního medicejského způsobu jsou: při prvním
nokturnu VIII, 2; VIII 1; I, 4; při druhémVIII, 1 ; III, 1; VIII, 2; při
třetím VI; IV, 1; VL — Nápěvy dle vydání vatikánského viz v Přídavku na
konci tohoto díla.
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vycházející ze svatebního pokoje svého.
6. Zplesalo jako obr, cestou běžeti maje, * od končin nebes

východ jeho.
7. A běh jeho až do končin jejich * aniž jest, kdo by se

ukryl před horkostí jeho.
8. Zákon Hospodinův jest neposkvrněný, jenž. obracuje duše: *

svědectví Hospodinovo jest věrné, jenž dává moudrost maličkým.
9. Spravedlnosti Hospodinovy jsou přímé a obveselují srdce: *

přikázání Hospodinovo jest světlé a osvěcuje oči.
10. Bázeň Hospodinova jest svatá, trvající na věky věků: *

soudové Hospodinovi jsou praví, ospravedlněni sami v sobě.
11. Žádoucnější nad zlato a nad množství drahého kamení: *a sladší nad med i nad stred.
12. Služebník Tvůj zajisté ostříhá jich, * a v ostříhání jich od

plata mnohá.
13. Avšak proviněním kdo rozumí ? Protož od tajných mých

očisť mne, * a cizí odpusť služebníku svému.
14. Nebudou-li panovati nade mnou, tehdyť neposkvrněný

budu: * a očištěn budu od provinění největšího.
15. I budou řeči úst mých, že se zalíbí Tobě: * a myšlení

srdce mého bude před obličejem Tvým vždycky.
16. Hospodine, spomocníku můj, * a Vykupiteli můj.
Sláva Otci i Synu atd.
Antif. Jako ženich Hospodin vycházející od svatebního

pokoje svého.
A ntif. Rozlita jest milost ve rtech Tvých protož požehnal

Tebe Bůh na věky.

Žalm 44. (Svatební píseň krále ( Messiáše a jeho věrných). — Církev
velebí žalmem krásu a vznešenost Krista Pána, kterou vidí již v jeho

dětství a chudobě v Betlemě).

1. Vyneslo srdce mé slovo dobré: * vypravuji já díla svá.
(o) králi.

2. Jazyk můj jest péro písaře, * rychle píšícího.
3. Spanilý's tvářností nad syny lidské, rozlita jest milost ve

rtech Tvých : * protož požehnal Tebe Bůh na věky.
4. Přepásej se mečem svým po bedrách svých, * nejsilnější.
5. Sličností svou a krásou svou, * počni, šťastně pokračuj a

kraluj.
6. Pro pravdu a tichost a spravedlnost —*a dovede tě po

divně pravice Tvá.
7. Střely Tvé ostré, národové jimi pod Tebe padati budou: *

vniknou do srdce nepřátel královských.
8. Trůn Tvůj, Bože, trvá na věky věkův : * berla pravosti

jest berla království Tvého.
9. Miloval jsi spravedlnost, a nenáviděls nepravosti: * proto

pomazal Tě Bůh Tvůj olejem radosti nad spoluúčastníky Tvé.
10. Myrrha a aloe a kasia vanou z oděvů Tvých, z domů slo

nových * z nichžto obveselily Tě dcery králů v počestnosti Tvé.
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11. Stála královna Tobě po pravici v oděvu pozlaceném *
ozdobena rozličností.

12. Poslyš, dcero, a viz a nakloň ucha svého * a zapomeň
na lid svůj, a na dům otče svého.13.Apožádáťkrálkrásytvé© *neboťonjestPánBůhtvůj,
a klaněti se budou jemu.

14. A dcery tyrské (přijdou) s dary *obličeje tvého žádati
budou všickni bohatí lidu.

15. Všecka sláva její (té) dcery královské vnitř, * v lemováních
zlatých, vůkol přiodína proměnami.

16. Přivedeny budou králi panny za ní * příbuzné její při
vedeny budou Tobě.

16. Přivedeny budou s radostí a plesáním * přivedeny budou
do chrámu králova.

17. Místo otců Tvých. zrozeni jsou Tobě synové: * ustavíš je
knížaty po vší zemi.

18. Připomínati budou jméno Tvé * v každém národu a pro
národu.

19. Protož národové chváliti Tebe budou na věky * ina
věky věkův.

20. Sláva Otci atd.
V. Jako ženich
R. Vycházející Hospodin ze svatebního pokoje.

Otče náš.
Rozhřešení: Vyslyš, Pane Ježíši Kriste, prosby služebníků

svých, a smiluj se nad nimi, jenž s Otcem i Duchem svatým žiješ
a kraluješ na věky věkův.

R. Amen. í
V. Račiž, Pane, žehnati.
Požehnání: Požehnáním ustavičným žehnej nás Otec

věčný.
R. Amen.

Následující troje čtení z Isaiáše začíná se bez titulu.

Čtení I. (Is. 9.).
Prvního času oblehčena jest země Zabulon, a země Neftali

a posledněobtížena jest cesta mořská za Jordánem Galilee pohan
ské. Lid, kterýž chodil ve tmě, viděl světlo veliké: a bydlícím
v krajině stínu smrti, světlo vzešlo jim. Rozmnožil jsi národ a ne
uvelebils radostí. Veseliti se budou před Tebou, jako kteří se veselí
ve žni, jako plesají zvítězitelé uchvátivše loupež, když dělí kořisti.
Nebo jho břemene jeho, a prut ramene jeho, a berlu nutitele jeho
přemohl jsi, jako ve dni Madian. Nebo všeliká násilná loupež s hlu
kem, a každé roucho smíšenés krví, bude k spálení, a pokrm ohně.
Nebo maličký narodil se nám, a Syn dán jest nám, a učiněno jest
knížectví na rameni jeho : a nazváno bude jméno jeho: Podivný,
Rádce, Bůh, Silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje. — Tv vak,
Hospodine, smiluj se nad námi.

R. Bohu díky.
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 9
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R. Dnes ráčil se nám nebes král z Panny naroditi, by člověka
ztraceného do království nebeského nazpět povolal. * Radujeť se
z toho zástup andělů, že spása věčná pokolení lidskému se stala.

V. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré
vůle. Radujeť se z toho zástup andělů, že spása věčnápokolení lid
skému se stala.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Opakuje se: Dnes ráčil se nám nebes král atd.

až ...... pokolenílidskému se stala.
V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání: Jednorozený Syn Boží račiž nám žehnati

a pomáhati.

Čtení II. (Kap. 40.).
Potěšte se, potěšte se, lide můj, praví Bůh váš. Mluvte k srdci

Jerusalema a přivolejte ho; neb se jest doplnila zlost jeho, odpu
štěna jest nepravost jeho: vzal z ruky Hospodinovy dvojnásobně
za všecky hříchy své. Hlas. volajícího na poušti: Připravte cestu
Hospodinovu, přímé učiňte na pustině stezky Boha našeho. Všeliké
údolí povýšeno bude, a všeliká hora i pahrbek ponížen bude, a
budou křivá místa v přímá, a drsnatá v cesty rovné. A zjeví se
sláva Hospodinova a uzří všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinovamluvila.Hlasřkoucího© Volej.Iřekljsem:Cobuduvolati?Vše
liké tělo jako tráva jest, a všeliká sláva jeho jako květ polní.
Uschla tráva, a spadl květ, protože Duch Hospodinův povanul na
něj. V pravdě tráva jest lid: uschla tráva, a spadl květ: ale slovo
Hospodina našeho zůstává na věky. — Ty pak, Hospodine, smilujse nad námi.

R. Dnes nám s nebe pokoj pravý sstoupil. * Dnes po všem
světě medotekoucí učiněna jsou nebesa.

V. Dnes nastal nám den vykoupení nového, napravení staro
dávného, blahoslavenství věčného. Dnes po všem světě medo
tekoucí učiněna jsou nebesa.

V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání: Ducha svatého milost osvěcujmysli i srdce

naše. —

Čtení III. (Kap. 52.).
Povstaň, povstaň, oblec se v sílu svou, Sione, oblec se v roucho

slávy své, Jerusaleme, město Svatého; nebo nebude již přecházeti
přes tebe neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu, povstaň, posaď
se, Jerusaleme: rozvaž svazky hrdla svého, jatá dcero sionská. —
Neboť toto praví Hospodin : Darmo jste prodáni, a bez stříbra vy

koupeni budou. Neboť toto praví Pán Bůh: Do Egypta byl sstoupillid můj na počátku, aby tam bydlil: ale Assur beze vší příčiny
utiskal jej. A nyní, co mnějest tuto činiti, praví Hospodin, poněvadž
odňat jest lid můj darmo ? Panovníci jeho neprávě činí, praví Ho
spodin, a ustavičně celého dne jméno mé pohaněno bývá. Protož
pozná lid můj jméno mé v ten den: že já jsem, který jsem mlu
víval, aj, tu jsem. — Ty pak, Hospodine, smiluj se nad námi.
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R. Koho jste viděli, pastýřové ? Rcete, zvěstujte nám, na
zemi kdo jest se zjevil? * Viděli jsme jej narozeného a kůry an
-dělské chválící Hospodina.

V. Povězte, co jste viděl ? a zvěstujte Kristovo narození.
Viděli jsme Jej narozeného a kůry andělské chválící Hospodina,
Sláva Otci 1 Synu 1 Duchu svatému.
Viděli jsme Jej narozeného atd. až ...... Hospodina.

Druhý nokturn.

Antif. Přijali jsme, Bože, milosrdenství Tvé, uprostřed
"chrámu Tvého.
Žalm 47. (Bůh chránil a vysvobodil Sion. — Církev slaví v žalmu
Kristův příchod, počátek jeho kralování jako Syna člověka na zemi.

Tento jest Bůh, Bůh náš na věky).
1. Veliký jest Hospodin a velmi chvály hodný, * v městě Boha

-našeho, na hoře svaté. jeho.
2. Zakládá se k plesání vší země hora Sion, * s obé strany

k půlnoci, město krále velikého.
3. Bůh v domích jeho poznán bude, * když pod ochranu

"přijme je. | ,
4. Nebo hle, králové země shromáždili se * sešli se v jedno.
5. Sami uzřevše tak divili se, předěšeni jsou, pohnuti jsou: *

třesení uchopilo je.
6. Tu byly bolesti jako u ženy pracující ku porodu, * jako

když prudkým větrem ztroskotáváš lodi tharské.
7. Jakž jsme slýchali, tak jsme to spatřili v městě Hospodina

mocnosti, v městě Boha našeho : * Bůh založil je na věky.
8. Přijali jsme, Bože, milosrdenství Tvé, * uprostřed chrámu

Tvého. í
9. Jakož jméno Tvé, Bože, tak i chvála Tvá jest do končin

země : * spravedlnosti plna jest pravice Tvá.
10. Ať se veselí hora Sion, a plesají dcery judské, * pro soudy

Tvé, Hospodine.
11. Obejděte Sion, a obstupte jej: * vypravujte to na věžích

jeho.
12. Položte srdce svá k pevnosti jeho, * a rozdělujte domy

jeho, abyste vypravovali o tom pokolení druhému. :
13. Nebo tento jest Bůh, Bůh náš na věky i na věky věků: *

onť spravovati bude nás na věky.
Sláva Otci atd.
Antif. Přijali jsme, Bože, milosrdenství Tvé, uprostřed

chrámu Tvého.
A ntif. Vzejde za dnů jeho hojnost pokoje, a on panovati

bude. —

Žalm 71. (Modlitba za krále. — Kristus Pán byl králem čili knížetem
pokoje, přinesl hojný pokoj, který ohlašován byl již při jeho narození

anděly).
1. Bože, soud Tvůj králi dej * a spravedlnost svou synu královu.
2. Abysoudil lid Tvůj v spravedlnosti, * a chudé Tvé v pravosti,

*
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3. Ať přijmou hory pokoj lidu, * a pahrbkové spravedlnost.
4. Souditi bude chudé z lidu, a spaseny učiní syny chudých; *

a ponížení násilníka.
5. A bude trvati se sluncem a před měsícem * od národu až

do národu.
6. Sstoupíť jako déšťna rouno : * a jako krůpěje kapající na zem.
7. Vzejde za dnů jeho spravedlnost a (bude) hojnost pokoje: *

pokud nebude odňat měsíc.
8. A panovati bude od moře k moři ; * a od řeky až do končin

okršku země.
9. Před ním padati budou Mouřenínové : * a nepřátelé jeho

zemi lízati budou.'),
10. Králové Tharsis a ostrované dary obětovati budou * krá

lové arabští a sabejští dary přinesou.
11. A klaněti se budou jemu všickni králové ©*všickni ná

rodové sloužiti budou jemu.
12. Neboť vysvobodí chudého od mocného ; * a chudého, jenž

neměl spomocníka.
13. Ušetří chudého a nuzného * a duše chudých spaseny učiní.
14. Z lichev a z nepravostí vyprostí duši jejich —*a počestné

bude jméno jejich před ním.
15. I bude (dlouho) živ, a dáno bude jemu ze zlata 'arabského,

a klaněti se budou jemu vždycky * celý den mu dobrořečiti budou.
16. A bude obilí v zemi (i) na vrších hor, vyvýšen bude nad

Libán užitek její * a kvésti budou (obyvatelé) města jako tráva
země.

17. Budiž jméno jeho požehnáno na věky: * před sluncem
trvá jméno jeho.

18. A budou požehnána v něm všecka pokolení země : * všickni
národové zvelebovati ho budou.

19. Požehnán budiž Hospodin, Bůh israelský, * kterýž sám.
činí divy.

20. A požehnáno buď (jméno) velebnosti jeho na věky : a naplněnabuďvelebnostíjehovšeckazemě| *staňse(tak),staňse.
Sláva Otci atd.
Antifona Vzejde za dnů jeho hojnost pokoje a on pano

vati bude.
Antifona Pravda ze zeměvzešla : * a spravedlnost s nebe

vyhlédla.

Žalm 84. (Prosba o milosrdenství pro lid a o vyplnění messiášských
slibů. — V Kristu Pánu vyplnila se proroctví, věrnost se ukázala na
nebi v nejlepším světle, spravedlnost zjednala pokoj lidem dobré vůle.

1. Požehnal jsi, Hospodine, zemi své: * odvrátil jsi zajetí
Jakobovo.

2.. Odpustils nepravost lidu svého: * přikryls všecky hříchy
jejich.

(8. Ukrotil jsi všecken hněv svůj: * odvrátils se od hněvu
prchlivosti své.

1) Hluboce se před ním skláněti budou.
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4. Obratiž nás, Bože, Spasiteli náš: * a odvrať hněv svůj
od nás.

5. Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás ? * aneb protáhnes
hněv svůj od národu do národu ?

6. Bože, Ty obrátě se, obživíš nás: * a lid Tvůj veseliti se
bude v Tobě.

7. Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své: * a spasení své
dej nám.

8. Poslýším, co by mluvil ke mně Hospodin Bůh: * neboť (za
jisté) mluviti bude pokoj na lid svůj.

9. A na svaté své, * a na ty, kteříž se obracují k srdci.
10. Jistě blízká jest těm, kteříž se ho bojí, pomoc jeho: * aby

přebývala sláva v zemi naší.
11. Milosrdenství a pravda potkaly se: * spravedlnost a pokoj

políbily se.
12. Pravda ze země vzešla: * a spravedlnost s nebe vyhlédla.
13. Dá (také) Hospodin požehnání: * a země naše vydá úrodu

Svou.
14. Spravedlnost před ním choditi bude: * a zřídí po cestě

kroky své.
Sláva Otci atd.
Antifona Pravda ze zeměvzešla: * a spravedlnost s nebe

vyhlédla.
V. Spanilýs tvářností nad syny lidské.
R. Rozlita jest milost ve rtech Tvých.
Otče náš.
Rozhřešení: Téhož dobrota a milosrdenstvínám po

máhej, jenž s Otcem a Duchem svatým žije a kraluje na věky
věkův.

R. Amen.
V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání Bůh Otec všemohoucíbudiž nám milostivý a

milosrdný.
R. Amen.

Reč sv. Lva, papeže :

Čtení IV. (Řeč I. o narození Páně.)
Spasitel náš, nejmilejší, dnes se narodil, veselme se. Nebo není

slušno rmoutiti se, kdyžtě Jest den narození života, který zmařiv
bázeň přede smrtí, přináší nám radost z přislíbené věčnosti. Nikdo
se nevylučuje z účastenství na tomto veselí. Všickni mají stejnou
příčinu k radosti společné, poněvadž náš Pán, zrušitel hříchu a
smrti, jako nenalezl nikoho prostým viny, tak také k vysvobození
všech přišel. Ať se raduje svatý, poněvadž se přiblížil palmě ; ať
se raduje hříšník, poněvadž se pozývá k odpuštění; ať vzmuží se
pohan, poněvadž k životu je povolán. Neboť Syn Boží, když se
naplnil čas, jejž vznešený a nevyzpytatelný úradek Boží byl usta
novil, vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ji s jejím původcem
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smířil, a tak vynálezce smrti, ďábel, skrze ni, kterou byl přemohl,
byl přemožen. — Ty pak, Hospodine, smiluj se nad námi.

R. Bohu díky.
R. Ó, veliké tajemství a podivná svátosti, že zvířata viděla

Pána narozeného, ležícího v jeslích! Blahoslavená Panna, jejíž život
zasloužil nositi Pána Krista.

V. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Blahoslavená
Panna, jejíž život zasloužil nositi Pána Krista.

V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání Kristus věčného dejž nám radosti života.
R. Amen.

Čtení V

V tomto pro nás podstoupeném boji bojováno bylo velikým a
podivuhodným právem rovnosti, kdyžtě všemohoucí Pán s nej

bosti, vrhaje mu vstříc touž podobu, touž přirozenost, která byla
sice naší smrtelnosti účastna, ale hříchu všelikého prosta. Neko:
toho narození daleko bylo vše, co o všech ostatních čteme: „„Nikdo.
není čistý od poskvrny, ani nemluvně, jehož život na zemi jeden
den trvá“.. Do tohoto tedy zvláštního narození nevešlo nic z tě
lesné žádosti, nic nevstoupilo ze zákona hříchu. Panna královská.
z Davidova rodu jest vyvolena, která naplněna býti majíc svatým
plodem, božské a lidské dítko počala dříve myslí než tělem. Aby
pak, neznajíc úradku vyššího, se neulekla neobyčejné události, po
znala z rozmluvy s andělem, co Duchem svatým v ní způsobeno
býti mělo : aniž utrpěla úrazu na čistotě, majíc brzy státi se ro
dičkou Boží. — Ty pak, Hospodine, smiluj se nad námi.

R. Bohu díky.
R. Blahoslavená Bohorodička Maria, jejíž Život zůstává ne

porušený, * dnes porodila Spasitele světa.
V. Blahoslavená, která uvěřila, nebo dokonáno jest vše, co

řečeno jí bylo od Pána. Dnes porodila Spasitele světa.
Račiž, pane, žehnati.
Požehnání Oheň své lásky rozněťPán v srdcích našich.
R. Amen.

Čtení VI.

Děkujme tedy, nejmilejší, Bohu Otci skrze jeho Syna v Duchu.
svatém, který pro velikou lásku svou, kterou nás miloval, nad námi
se smiloval, a když jsme :krze hříchy mrtvi byli, obživil nás spolu
s Kristem, abychom v něm byli novým stvořením a novou bytostí..
Odložme tedy starého člověka s jeho skutky, a účastníky učiněni.
byvše narození Kristova, zřekněme se skutků těla. Uznej, ó kře-
stane, důstojnost svou, a božské přirozenosti účastným učiněn jsa,
nevracej se do staré nízkosti hříšným životem. Pamatuj, jaké hlavy
a jakého těla údem jsi. Rozpomeň se, že vytržen byv z moci tem
nosti, přenesen jsi do světla a království Božího. — Ty pak, Ho
spodine, smiluj se nad námi.
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R. Svaté a neposkvrněné ranenství“ nevím, jakými chválami
bych tě velebiti měl, * nekoť, jehož nebesa nemohla obsáhnouti,
nosila jsi v lůně svém.

<V. Požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný plod života tvého.
Neboť, jehož nebesa nemohla obsáhnouti, nosila jsiv lůně svém.
V. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Neboť, jehož nebesa nemohla obsáhbnouti, nosila jsi v lůně svém.

Třetí nokturn.

Antifona: Onťbude vzývati mne, alleluja Otec můj jsi
ty, alleluja.

Žalm 88. (Boží přípovědi, jež byly dány Davidovi. — Kristu jest Bůh
„otcem““, jeho trůn jest věčný. Nyní se leckdy zdá, že jest snížen, svržen
od nepřátel církve, jeho velebnost ukáže se však v plném světle na konci

dnů).
1. O milosrdenstvích Hospodinových * na věky zpívati budu.
2. Od národu do národu * zvěstovati budu pravdu Tvou ústy

svými.
3. Nebo jsi řekl : (a) na věky milosrdenství vzděláno bude na

nebesích, * připravena bude pravda Tvá na nich.
4. Učinil jsem smlouvu s vyvolenými svými, přisáhl jsem Davi

dovi, služebníkovi svému: * až na věky připravím símě tvé.
5. A vzdělám od národu do národu * stolici tvou.
6. Oslavovati budou nebesa divné skutky Tvé, Hospodine *

i pravdu Tvou ve shromážděních svatých.
7. Nebo kdo v oblacích přirovnán bude Hospodinu: * (kdo) po

doben bude Bohu mezi syny Božími *
8. Bůh, který oslaven bývá v radě svatých * veliký a hrozný

jest nade všecky, kteříž jsou vůkol něho.
9. Hospodine, Bože zástupů, kdo jest podoben Tobě? * Mocný

jsi Ty, Hospodine, a pravda Tvá jest vůkol Tebe.10.Typanuješnadmocímořskou| *pohnutípakvlnjeho
Ty skrocuješ.

11. Tý jsi snížil jako zraněného pyšného: * ramenem moci své
rozptýlils nepřátele své.

12. Tváť jsou nebesa a Tvá jest země, okrsek země, a plnost
jeho Ty jsi založil: * půlnoční stranu i moře jsi stvořil.

13. Tábor a Hermon ve jménu Tvém plesati budou: * Tvé
rámě jest přemocné.

14. Silná ruka Tvá, a vyvýšená pravice Tvá * spravedlnost
a soud jsou utvrzením stolice Tvé.

15. Milosrdenství a pravda předcházejí tvář Tvou: * blaho
slavený lid, který zná plesání (Tvé).

16. Tiť Hospodine v světle obličeje Tvého choditi budou, a
ve jménu Tvém plesati budou celý den: * a v spravedlnosti Tvé
vyvýšení budou.

17. Nebo sláva síly jejich jsi Ty: * a z dobrotivosti Tvé po
výšen bude roh náš.



— 136 —

18. Neboť od Hospodina jest obrana naše, * a od svatého
israelského, krále našeho.

19. Tehda mluvil jsi u vidění svatým svým a řekl jsi: * Složil
jsem pomoc (lidu svému) v (reku) silném, a povýšil jsem vyvole
ného z lidu mého.

20. Nalezl jsem Davida, služebníka svého: * olejem svatým
svým pomazal jsem ho.

21. Ruka zajisté má spomáhati bude jemu: * a rámě mé po
silovati ho bude.

22. Nic neprovede nepřítel proti němu, * a syn nepravosti
nemá uškoditi jemu.

23. A potru před tváří jeho nepřátele jeho: * a ty, kteříž ho
nenávidí, v útěk obrátím.

24. A pravda má, i milosrdenství mé s ním bude: * a ve jménu
mém vyvýšen bude roh jeho.

25. A vložím na moře ruku jeho: * a na řeky pravici jeho.
26. Onť bude vzývati mne (řka): Otec můj jsi Ty: * Bůh můj

a obránce spasení mého.
27. A já za prvorozeného ustanovím ho: * za vyvýšeného nad

krále zemské.
28. Na věky zachovám jemu milosrdenství své: * a smlouva

(má bude) věrná jemu.
29. A položím navěky věkův símě jeho, * a trůn jeho jako

dny nebe.
30. Jestliže by pak opustili synové jeho zákon můj: * a v sou

dech mých nechodili:
31. Jestliže by spravedlností mých poskvrnili: * a přikázání

mých neostříhali
32. Navštívím metlou nepravosti jejich: * a ranami hříchy

jejich :
33. Milosrdenství pak svého nerozptýlím od něho: * aniž ško

diti budu proti pravdě své.
34. Aniž poskvrním úmluvy své: * a toho, což vychází z úst

mých, nezruším.
35. Jednouť jsem přisáhl skrze svatost svou, jestli sklamám

Davidovi: *.símě jeho na věky trvati bude.
36. A trůn jeho (bude) jako slunce před obličejem mým : *

a jako měsíc utvrzen na věky: a (ten) svědek na nebi je věrný.
37. Ale tys odehnal, a potupil: * zanedbal jsi Pomazaného svého.
38. Vyvrátil jsi smlouvu s služebníkem svým: * poskvrnil jsi

na zemi svatost jeho.
39. Zkazil jsi všechny ohrady jeho: * obrátils pevnost jeho

v strach.
40. Loupili jej všickni jdoucí cestou: * učiněn jest v posměch

sousedům svým.
41. Vyvýšil jsi pravici těch, kteříž utiskají ho: * obveselils

všecky nepřátele jeho.
42. Odvrátil jsi pomoc meče jeho: * a nespomohl jsi mu v boji.
43. Zkazils jej (oloupiv jej) o čistotu: * a stolici jeho svrhl

jsi na zem.
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44. Ukrátils dnů času jeho: * přikryl jsi jej hanbou.
45. Až dokavad, Hospodine, odvraceti se budeš docela: * (do

kavadž hořeti bude jako oheň hněv Tvůj *)
46. Rozpomeň se, jaká jest bytost má : * zdaliž jsi tedy na

darmo postavil (na svět) všecky syny lidské ?
47. Kterýž jest člověk, jenžby živ byl, a neuzřel smrti: * (jenž

by vytrhl duši mou z moci pekel %)
48. Kdež jsou milošrdenství Tvá stará, Hospodine, * jakož

jsi přisáhl Davidovi v pravdě své ?
49. Pamatuj, Pane, na pohanění služebníků svých, * kteréž

jsem nesl v lůnu svém od mnohých národů. :
50. Kterýmž haněli nepřátelé Tvoji, Hospodine, * kterýmž

haněli proměnu Pomazaného Tvého.
51. Požehnán budiž Hospodin na věky: * staň se, staň se.
Sláva Otci atd.
Antifona Onť bude vzývati mne, alleluja; Otec můj jsi

Ty, alleluja.Antifona. Veseltesenebesaaplesejzeměpředtváří
Hospodina, nebť se béře.

Žalm 95. (Pohané a všechno stvoření jest vyzváno ku chvále Boží. —
Vzpomínejme, že Pán přišel a přinesl nám vykoupení z jeho narození

vše se může radovati.)

1. Zpívejte Hospodinu píseň novou: * zpívejte Hospodinu
všecka země.

2. Zpívejte Hospodinu, a dobrořečte jménu jeho: * zvěstujte
den po dni spasení jeho.

3. Zvěstujte mezi národy slávu jeho: * mezi všemi lidmi divy
jeho.

4. Nebo veliký (jest) Hospodin, a velmi chvály hodný: * hrozný
jest nade všecky bohy.

5. Neboť všickni bohové národů (jsou) dábelství: * ale Ho
spodin nebesa učinil.

6. Sláva a krása jest před obličejem jeho: * svatost a velebnost
v svatyni jeho.

7. Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu
a čest: * vzdejte Hospodinu slávu. jménu jeho.

8. Vezměte oběti a vejděte do síní jeho: * klanějte se Hospo
dinu v. síni svaté jeho.

9. Pohniž se před tváří jeho všecka země: * rcete mezi národy,
že Hospodin kraluje.

10. Neboť jest utvrdil okršlek země, kterýž se nepohne: *
souditi bude národy v pravosti.

11. Vesélte se' nebesa a plesej země, pohni se moře a plnost
jeho: * radujte se pole i všecko, cožkoli na nich jest.

12. Tehdáž veseliti se bude všecko stromoví lesa: před tváří
Hospodina, nebť se béře: * nebť se béře, aby soudil zemi.

13. Souditi bude okršlek země v pravosti, * a národy v pravdě
své. ,

Sláva Otci atd.
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Antifona: Veselte se nebesa a plesej zeměpřed tváří Ho
spodina, nebť se béře. |

Antifona: Známéučinil Hospodin, alleluja, spasení své,
alleluja.

Žalm 97. (Bůh divotvorce chválen buď veškerým stvořením).1.ZpívejteHospodinupíseňnovou© *nebťjestdivnévěci
učinil.

2. Spasení učinila jemu pravice jeho, * a rámě svaté jeho.3.ZnáméučinilHospodinspasenísvé© *předočimanárodů:
zjevil spravedlnost svou.

4. Rozpomenul se na milosrdenství své, * a na pravdu svou
domu israelskému.

5. Viděly všecky končiny země * spasení Boha našeho.
6. Plesejte Hospodinu všecka země: * prozpěvujte a veselte se

a žalmy zpívejte.
7. Hrejte Hospodinu na harfu, na harfu s hlasem chvály *

na trouby duté a zvukem trouby rohové.
8. Plesejte před obličejem krále Hospodina: * pohniž se moře.

"i plnost jeho: okršlek země, i ti, již bydlejí na něm.
9. Řeky (jako) rukama tleskati budou, spolu hory veseliti sebudoupředobličejemHospodinovým| *nebťsebéře,abysoudil

zemi.
10. Souditi bude okršlek země v spravedlnosti, * a národy

v pravosti.
Sláva Otci atd.
Antifona: Známé učinil Hospodin, alleluja, spasení své,

alleluja.
V. Onť bude vzývati mne, alleluja.
R. Otec můj jsi Ty, alleluja.
Otče náš atd.
Rozhřešení. Svazky hříchů našich rozvaž nám vše

mohoucí a milosrdný Pán..
R. Amen.
V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání Evangelní čtení budiž nám ku spáse a ob

hájení.
R. Amen.

Čtení svatého evangelia podle Lukáše.

Čtení VII., kap. 2.
Za onoho času vyšlo vyrčení od císaře Augusta, aby 'byl

popsán veškerensvět. A ostatní.
Homilie (výklad) svatého. Řehoře, papeže.

Homilie osmá k evangeliím.
Poněvadž z uštědření Páně dnes tři mše svaté sloužiti budeme,

nemůžeme dlouho o evangelním čtení mluviti ; než, abychom přece
něco krátkého přednesli, k tomu nás samo narození našeho Vy
kupitele nabádá. Nebo, co to znamená, že, když Pán se narodit
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měl, svět se popisuje, leč, by se ukázalo, že Ten v těle se zjevil,
jenž vyvolené své pro život věčný zapsati chtěl? Naproti tomu
prorok o zavržených praví: „Nechť jsou vymazáni z knihy živých a
se spravedlivými ať nejsou zapsáni“. On též příhodně v Betlemě se
narodil. Betlem totiž znamená : „dům chleba““. A On zajisté jest
to sám, jenž praví: „„Jáťjsem chléb živý, jenž jsem s nebe sestoupil“
Místo tedy, ve kterém Pán se narodil, předem již domem chleba
nazváno bylo, poněvadž se státi mělo, že se tam v těle hmotném
zjevil Ten, jenž duše vyvolených vnitřním nasycením občerstviti
měl. A nenarodil se v domě rodičů, nýbrž na cestě, aby v pravdě
ukázal, že v člověčenství svém, které na sebe přijal, jako v cizím
se narodil. — Ty pak, Hospodine, smiluj se nad námi.

R. Bohu díky.
R. Blahoslavený život Marie Panny, jenž nosil věčného Otce

Syna: a blahoslavená prsa, která kojila Krista Pána: * Který dnes
pro spasení světa z Panny naroditi se ráčil.

V. Den posvátný zasvitl nám: po'ďte, národové, a klanějte
se Pánu.

Který dnes pro spasení světa z Panny naroditi se ráčil.
V. Račiž, pane, žehnati.
Požehnání Skrze evangelní rčení shlazena buďtež naše

provinění.
R. Amen.

Čtení svatého evangelia dle Lukáše.

Čtení VIJI., kap. 2.
Za onoho času pastýři řekli vespolek : „Pojďme do Betlema

a vizme tu věc, jež se stala, kterouž Pán ukázal nám.““ A ostatní.
Výklad sv. Ambrože, biskupa.
Kniha 2. k 2. kap. Lukášově okolo prostředku.
Vizte povstávající církve počátek. Kristus se narodil a pastý

řové počali bdíti, kteří stádce pohanů, dle způsobu zvířat dříve žijí
cích, do ovčince Páně shromažďovati měli, aby nějakých útoků
duchovních šelem v rozestírajících se nočních těmnostech nezakusili.
A dobře bdí pastýřové, které dobrý pastýř řídí. Stádce tedy jest
lid, noc jest svět, pastýřové jsou kněží. Anebo snad i ten budiž
pastýřem, jemuž se praví: „„Budiž bedliv a potvrdiž““. Nebo Pán
netoliko biskupy ustanovil ku chránění stáda, nýbrž i anděly k temu
určil. — Ty pak, Hospodine, smiluj se nad námi.

R. Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi: * i viděli
jsme slávu jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce, plného mi
losti a pravdy.

V. Všecky věci skrze něj učiněny jsou a bez něho nic není
učiněno.

I viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce,
plného milosti a pravdy.

V. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. I viděli jsme slávu
jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.

V. Račiž, pane, žehnati..
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Požehnání ŠSlovůmsvatého evangelia nechať nás učí
Kristus, Syn Boží.

R. Amen.

Čtení svatého evangelia dle Jana.

Čtení IX., kap. 1.

Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo.Aostatní.
Výklad svatého Augustina, biskupa.
Pojednání r. k Janu okolo prostředku.
Abys na něco malicherného nemyslil, jak myslíváš, když lidská

slova slýcháváš, slyš, co mysliti máš. Bůh byl Slovo. Ať vystoupí
nyní nevím jaký nevěřící Arian a řekne, že Slovo Boží bylo učiněno.
Jak jest možno, aby Slovo Boží učiněno bylo, kdyžtě — Bůh skrze
Slovo učinil všechno ? Bylo-li.i samo Slovo Boží učiněno, skrze jaké
jiné slovo jest učiněno * Díš-li, že to jest slovo Slova, skrze něž
jest učiněno ono, pak je já nazvu jednorozeným Synem Božím.
Pravíš-li však, že to není slovo Slova, uznej, že není učiněno, skrze
něž všecko jest učiněno. Nebo nemohlo skrze sebe samo učiněno
býti, skrze něž učiněno jest všecko. Věř tedy evangelistovi. — Ty
pak, Hospodine, smiluj se nad námi.

Te Deum

Nešpory II. o slavnosti Narození Páně.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu, pak nahlas)
V. Bože, ku pomoci mévzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifona. S tebou panování v den moci tvé, v skvělosti

svatých, z lůna před dennicí zplodil jsem tě.
Žalm I09., str. 5I,
2. Vykoupení poslal Hospodin lidu svému: přikázal na věky

smlouvu svou.
Žalm IIo., str. 51.
3. Vzešlo ve tmě světlo upřímným srdcem: milostivý, a milo

srdný, a spravedlivý Hospodin.
Žalm III., str. 51.
4.V Hospodinu jest milosrdenství, a hojné u něho osvobození.
Žalm I29., str. 56.
5. Z plodu života tvého posadím na stolici tvou.
Žalm I31., str 56.
Kapitola. Mnohokrátea mnohýmizpůsobymluvívalněkdy

Bůh otcům skrze proroky: a nejposléze v těchto dnech mluvil nám
skrze Syna, jejž ustanovil dědicem všech věcí, skrze něhož i věky
učinil.

R. Bohu díky.
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Hymna: „„Jesu Redemptor omnium.“ Jak svrchu při jitřní na
straně I26.

V. Známé učinil Hospodin, alleluja.
R. Spasení své, alleluja.
A nt.k Magn. Dnes Kristus narodil se: dnes Spasitel zjevil se;

dnes na zemi prozpěvují andělé, radují se archandělé: dnes plesají
spravedliví řkouce: Sláva na výsostech Bohu, alleluja.

Magnificat, str. 50.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba. Popřej, prosíme, všemohoucí Bože aby Jedno

rozeného Tvého nové narození z těla — osvobodilo nás, které pode
hříchu jhem staré otroctví drží.

(Vzpomínka na sv. Štěpána)
Antifona. Štěpán pak, jsa pln milosti a síly, činil veliké

divy a zázraky v lidu.
V. Slávou a ctí korunoval jsi jej, Pane.
R. A ustanovil jsi jej nad dílem rukou svých.
Modlit ba. Dej nám, prosíme Pane, následovati to, co ctíme,

abychom naučili se i nepřátele milovati: neboť onoho památku
slavíme, jenž uměl i za pronásledovatele modliti se k Pánu našemu,
Ježíši Kristu, Synu Tvému.

( Vzpomínka na všechny mučedníky) :
A ntifona. Nebo těchto jest království nebeské, kteříž po

hrdli životem světa a přišlik odměnám království a umývali roucha
svá. v krvi Beránkově.

V. Radujte se v Hospodinu a plesejte, spravedliví.
R. A honoste se všickni upřímného srdce.

Modlitba. Bože, jenž nám dáváš všech svatých mučedníků
svých památku ctíti: popřej nám, abychom se ve věčné blaženosti
z jejich společnosti radovali. Skrze Pána

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše. věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Mariánská antifona: Alma Redemptoris mater č. 23. nebo 24.

na str. 61. a62.
V. Božípomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

Pobožnost u jesliček k narození, dětství a mládí Ježíšovu.
Lze ji konati v době vánoční ke cti 12 tajemství narození, dětství a mládí Ježí

šova buď po 12 dnů od vánoc do slavnosti Třech králů. nebo o nedělích a sválcích
od vánoc do hromnic přede mší svatou nebo před sv. požehnáním u jeslhiček.

Zpěvy lze vynechat.
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Denní modlitba přípravná,

V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mi pospěš.
V. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
R. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky.

wěkův. Amen.
Pane Ježíši Kriste! Synu Boha živého, propůjč nám svou milost,

abychom rozjímáním Tvého svatého narození, dětství a mládí Tebe
vždyvíce poznávali a milovali a odpuštění hříchů dosáhli který
s Bohem Otcem a Duchem svatým rovný Bůh žiješ a kraluješ na
věky věkův. Amen.

Otče náš.

I. Vtělení Ježíše Krisla.
Rozjímání. Maria modlíc se v domku v Nazaretě, do

stává skrze archanděla Gabriele poselství, že vyvolena jest za matku
Boží. Používejme času, který nám Bůh poskytuje, horlivě ke spáse
svých duší, ke skutkům lásky k Bohu a bližnímu.

Modlitba. Ježíši, dítko nejsladší, jerž jsi z lůna Otce pro
spasení naše sestoupil, z Ducha svatého počat byl, života Panny
se nehrozil, jsa Slovem, tělem učiněn byl a podobu služebníka přijal.

V. Smiluj se nad námi.
R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.

57. Píseň,

Slova písně od Jak. Savelky ; nápěv odK. E.ná ý AAHKRE ELT mě
e/

V mo-dlitbě dlí Panňa sva-tá, an-děl Pá-ně s ne-beBELA
+/

2 JjEE „

chvátá, spá-su svě-tu zvě-sto-vat. Dí-ky To- bě,
„Ú | TĚLA 1 r $- TLLEEE FEC LLjE ; | ei S J, do--brýPa-ne,žesnámzlásky© svr-cho-va-né

Prě-e KONOTA TT

be
J

rá -čil ŠSy-na da -ro - vat.
II. Navštívení.

Rozjímání. Jakvelikou radost způsobilaMarianávštěvou
svou v domácnosti sv. Alžběty! Buďme i my horlivými navštěvo
vateli chrámu Páně a ochotně si pomáhejme a se vzdělávejme vzá
jemně dobrým příkladem.
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Modlitba. .Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi s panenskou
svou Matkou Alžbětu navštívil, Jana Křtitele, svého předchůdce
Duchem svatým naplnil a již v životě matky jeho posvětil; smiluj
se nad námi!

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.

2. Maria šla z Nazaretu, - na- navštiv, Kriste, - nechť jest srdce
vštívila svoji tetu, - předchůdce naše čisté, - hodné být Tvé lásky
jíž Kristův dán. - Milostí nás stan.

eII. Očekávánínarozění.
Rozjímání. Jak utěšeně a toužebně očekávala Maria%a

Josef příchod božského dítka! Kéž i my tak živě toužíme po Ježíši
a zbožně se připravujeme ke spojení s ním v nejsvětější svátosti
oltářní. í

Modlit ba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž devět měsíců v ži
votě mateřském jsi byl uzavřen a s největší touhou od Marie Panny
a sv. Josefa očekáván a jenž od Boha Otce vydán jsi byl pro spa
sení světa ; smiluj se nad námi!

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.3.MariaaJosefvslasti-če-© knám,Jezu,slaskavostí,-vejdikají,ažvěčnýchvlastí© Králvdušivesvátosti,| ježchlébknimnazemzavítá.| Přijďdušiposkýtá,

3V. Narození Páně.

Rozjímání. Radostněspěli andělék zemi,aby se zbožnými
pastýři klaněli se Synu Božímu v chudičkém chlévě. I my pro
ukazujme božskému dítku dobrou svou vůli, obětujíce mu každo
denní modlitby a jiné dobré skuútky.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi byl v Betlemě
z Marie Panny narozen, plénkami obvinut, do jeslí položen, od
andělů zvěstován a od pastýřů navštíven; smiluj se nad námi.

-R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas Maria.
V. Tobě, Ježíši, kterého Panna nám porodila, budiž s Otcem

1 Duchem svatým chvála a sláva na věky.R. Amen.
V. Kristus jest s námi.
R. Pojďte, klanějme se jemu.

4. Král všech světů ve chu- jesle poklekáme, - s pastýři Tědobě-narodilse,chudérobě,- uctíváme,© budiž,Jezu,vděčně
v jesličky jest uložen. - Před Tvé ctěn!



V. Obřezání.

Rozjímání. Spasitel prolévaje již jako útlé dítko krev,
napomíná nás, abychom obřezali srdce své, to jest, abychom od
hodlaně odporovali smyslným rozkošem a všem zlým náklonnostem,
vzývajíce při tom nejsladší jméno Ježíš na posilu a lék.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi osmého dne
obřezáním raněn, slavným jménem Ježíš nazván, a jak jménem,
tak krví za Spasitele světa ustanoven byl; smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.5.Zanásprolévákrevsvojí,- jméno© vzyvánoavelebeno,

jíž vin našich rány zhojí, - milo- Ježíšem slout pro nás chtěl.
stivý Spasitel. - Budiž jeho svaté

VI. Klanění sv. Tří králů.

Rozjímání. Neštítíce se velikých výloh a ještě většíchne
bezpečenství a obtíží, cestovali svatí Tři králové do země židovské,
od jejich otčiny velmi vzdálené, aby se klaněli novorozenému Spasi
teli. Přemožme konečně i my bázeňlidskou! Přinášejme všady a
před každým Bohu trojí obět: zlato lásky nejčistší, kadidlo zbožné
modlitby a myrrhu kajícného sebezapirání a pokání.

Modlit ba. Ó Ježíši, dítko nejsladší! jenž jsi byl třem mudr
cům hvězdou ukázán, na klíně Matky od nich uctěn a tajuplnými
dary zlatem, kadidlem a myrrhou obdařen; smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi. ;,
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.6.Královétřipřišlizdáli,snimichceme,| srdcesváTiKrálekrálůctíachválí,daryvěnujeme,| dej,aťláskouzakjeslímskládají.-CtítTě,Jezu,© plají.

VII. Obětování ve chrámě.

Rozjímání. Ačkoliv nejsvětější Panna do chrámu nesla
Pána světa, přecezaň obětovalaobět chudých,dvé holoubátek
a své neposkvrněné srdce. I my dle jejího příkladu obětujme Bohu
každodenním dobrým úmyslem celé své dílo denní a konejme je
k větší jeho cti a chvále.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší ! kterýž jsi ve chrámě
od panenské Matky své byl obětován, od Simeona do náručí vzat
a od něho i prorokyně Anny židům zvěstován; smiluj se nad námi.

V. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.
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7. Maria, Tvá chudá matka, - látko, světa světlo, - blaho, jež
dárek chudých, holoubátka, - za v Tvé záři vzkvetlo, - kéž námTebevchrámpřináší.| Jezu-nikdynezháší.

VIII. Útěk do Egypta.
Rozjímání. Jako Spasitelprchal předukrutným Herode

sem, tak máme i my míjeti obcování s lidmi bezbožnými a zkaže
nými a všemu se vyhýbati, co by mohlo nám státi se příležitostí
ke hříchu.

Modlit ba. Ó Ježíši, dítko nejsladší! jenž jsi byl od bezbož
ného Herodesa hledán, abys byl utracen, od sv. Josefa i s Matkou
svou do Egypta odveden, a tak před pronásledováním ukrutným
zachráněn a mučednickou smrtí nevinných nemluvňátek oslaven ;
smiluj se nad námi

R. Smiluj se nad námi. m
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.
V. Tobě, Ježíši, kterého Panna nám porodila, budiž s Otcem

i Duchem svatým chvála a sláva na věky.
R. Amen.
V. Kristus jest s námi.
R. Pojďte, klanějme se jemu.

8. Před ukrutným Herodesem chom přede hříchu vnadou, 
- s Tebou v Egypt spěli s děsem, před světa a ďábla zradou
- Matička a pěstoun Tvůj. - By- prchali, nás posiluj !

IX. Ježíš, Maria a Josef v Egyptě.
Rozjímání. Ráda snášelasvatá rodina nedostatky v cizí

zemi; vlastnoruční prací opatřovali rodiče vezdejší chléb. Učme se
od nich snášeti obtíže a starosti svého povolání volně a za tím
úmyslem, že si tak dobýváme odměnu nebeskou.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi v Egyptě se
svou nejsvětější matkou Marií a se svým svatým pěstounem Josefem
až do smrti Herodesovy přebýval; smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.

9. Za proviny svého lidu - jeho sílí, - bychom kříži zaslou=Kristustrpínouzi,bídu-vchlad-žili© dospětknebesotčině.
né, drsné cizině. - Kéž nás milost

X. Návrat z Egypta.
Rozjímání. Dejme se vždy říditi tak věrně a povolně

prozřetelností božskou jako svatý Josef, a Bůh zajisté vše obrátí
k dobrému. V strastech, starostech, utrpeních nebudeme tedy nikdy
malomyslni, nerudni, netrpělivi, nýbrž pevně budeme doufati v Boha.
a svého anděla strážce.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 10
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3
Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi z Egypta se

svými rodiči do země israelské opět se vrátil, a cestou mnoho bídy
vytrpěv, ve městě Nazaretě se usadil; smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.10.Andělvolákunávratu.můžedušespěti,| kunebise

Ó, jak spějí v slastném chvatu - rozletěti, - opouštějíc tento svět!
v milý, tichý Nazaret! - Kéž tak

XI. Ježíš v Nazaretě.
Rozjímání. V chudobě a při práci prožil Ježíš své mládí

v domě otcovském, potěšuje rodiče poslušností a zbožností. Čtěmež
1 my své rodiče a představené. Cožkoliv nám poroučejí nebo žádají
od nás dobrého, považujme jakoby to nařizoval sám Bůh, abychom
povinnosti konali pro Boha a z lásky k němu a abychom se stávali
ke všemu dobrému vždy horlivějšími.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi v posvátném
domku v Nazaretě svým rodičům poddaný živ byl přesvatě, chudobu.
snášel, práce konal a jak moudrostí, tak věkem a milostí prospíval;
smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.

11. Rodičů svých poslouchaje, v Tvých stopách kráčejíce, -vevšemdobrémprospívaje,smímekdysi,plesajíce,| vejít
roste Kristus, Boží Syn. ©Kéž v nebe prosti vin.

XII. Ježíš rz2letý v chrámě.

Rozjímání. Dvanáctiletý Ježíš učí nás, že máme plnění
vůle Boží dáti přednost přede vším ostatním a tedy snášeti raději
všeliká utrpení, než přestoupiti dobrovolně přikázání Boží nebo
církevní. Naslouchejme tedy pozorně slovu Božímu na kázáních a
křesťanských cvičeních a následujme je věrně a ochotně.

Modlitba. Ó Ježíši, dítko nejsladší, jenž jsi v 12 letech
věku svého do Jerusalema putoval, od rodičů s bolestí hledán a po
třech dnech s radostí mezi zákona učiteli ve chrámě nalezen byl;
smiluj se nad námi.

R. Smiluj se nad námi.
V. Ježíši, božské dítko.
R. Smiluj se nad námi.
Zdrávas, Maria.12.Nechcešzchrámuodejíti,-© bounanebesích-věčněsmíme

v tom, co Otcovojest, dlíti,- Tvoje žíti v plesích, - jež nám chystáš,
WVAslastjestnejvyšší.-Dej,aťsTe-| Ježíši.
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Závěrek.

V. Tobě, Ježíši, kterého Panna nám porodila, budiž s Otcem
1 Duchem svatým chvála a sláva na věky.

R. Amen.
Na slavnost Narození Páně a v oktávě;
V. A Slovo tělem učiněno jest. Alleluja.
R. A přebývalo mezi námi. Alleluja.
V oklávěsvatých Tří králů ;
V. Kristus zjevil se nám. Alleluja.R.Pojďte,klanějmesejemu.© Alleluja.
Mimo tyto dvě oktávy ;
V. A Slovo tělem učiněno jest.
R. A přebývalo mezi námi.
Modlitba. Všemohoucí,věčný Bože, Pane nebes a země,

jenž se zjevuješ maličkým; popřej, abychom svatá tajemství na
rození, dětství a mládí Ježíše, Syna Tvého, s náležitou úctou slavili,
jeho příkladů následovali a tak do království nebeského, jež ma
ličkým jest slíbeno, dospěti mohli. Skrze téhož Ježíše Krista, Syna
Tvého, který s Tebou a Duchem svatým rovný Bůh žije a kraluje
na věky věkův. Amen.

Litanie vánoční (o narození a dětství Páně).

Pro soukromou pobožnost.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj

se nad námi!
Kriste, uslýyšnás! Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené,
Ježíši, Slovo tělem učiněné,
Ježíši, Messiáši zaslíbený,
Ježíši, pro nás hříšné vtělený,
Ježíši, z nejčistší Marie Panny narozený,
Ježíši, jenž jsi pravý Bůh a spolu člověk,
Ježíši, jehož narození skrze anděla pastýřům betlemským zvě

stováno bylo,
Ježíši, jemuž se pastýři ve chlévě do jeslí položenému a plénkami

ovinutému klaněli,
Ježíši, jenž jsi se zákonu obřízky z poslušnosti podrobiti ráčil,
Ježíši, jenž jsi od svých rodičů v chrámě obětován býti ráčil,
Ježíši, jenž jsi od bohabojného Simeona a prorokyně Anny jako

Spasitel světa poznán býti ráčil,
Ježíši, jenž jsi od Simeona a Anny lidu v chrámě zvěstován

býti ráčil,
Ježíši, jenž jsi neobyčejnou hvězdou mudrcům pohanským na

východě zvěstován býti ráčil,

smilujsenadnámi!

*
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Ježíši, jenž jsi od mudrců, v Jerusalemě Tebe hledajících, králi|
Herodesovi a zákonníkům zvěstován býti ráčil,

Ježíši, jemuž se mudrcové v Betlemě klaněli, a zlato, kadidlo
a myrrhu darem přinesli,

Ježíši, jenž jsi úkladům Herodesovým útěkem do Egypta ujíti
ráčil,

Ježíši, jenž jsi byl učiněn synem lidským, abychom my synové
lidští syny Božími učiněni byli,

Ježíši, jenž jsi se stal chudičkým, abychom my chudobou Tvou
bohatými učiněni byli,

Ježíši, jenž jsi přišel hledat a spasit, což bylo zahynulo,
Ježíši, jenž jsi přišel, abys plnil vůli Otce svého nebeského,
Ježíši, jenž jsi přišel, abys i nás jeho svatou vůli znáti a plniti

naučil,
Ježíši, jenž jsi přišel, abys nám cestu i prostředky ke spasení

ukázati ráčil,
Ježíši, jenž jsi cesta, která vede k Otci nebeskému,
Ježíši, jenž jsi pravda, která nás vyučuje,
Ježíši, jenž jsi život, který nás obživuje,
Ježíši, jenž jsi světlo, které nás osvěcuje,

(Následující vzývání říká se jen na druhý den vánoční) ;
(Ježíši, jenž jsi svatého Štěpána, prvního mučedníka svého,

slávou věčnou korunovati ráčil,
Ježíši, jenž jsi i ostatním mučedníkům blaženost nebeskou

dáti ráčil),
(V den mláďátek);

(Ježíši, jenž jsi nevinná děťátka, která pro Tebe krev svou pro
lila, do nebe přijmouti ráčil),

Ježíši, Spasiteli náš nejlaskavější,
Milostiv nám buď, — odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, — uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého
Od všelikého hříchu
Od hněvu svého
Od náhlé a nenadálé smrti
Od úkladů ďábelských
Od ducha nešlechetného
Od přestoupení svých svatých přikázání
Od časného a věčného zahynutí
Skrze tajemství svého svatého vtělení
Skrze své přeblažené narození
Skrze své od andělů pastýřům zvěstování
Skrze své bolestné obřezání
Skrze své ve chrámu obětování
Skrze své předivné pohanům se zjevení
Skrze útěk svůj do Egypta
Skrze své našeho spasení neúnavné hledání
V den soudný ,
My hříšníci — Tě prosíme, uslyš nás.

smilujsenadnámi!

vysvoboďnás,Pane!
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Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys v srdcích našich čistý příbytek sobě připraviti ráčil, —Abysvsrdcíchnašichstáloupamátkusvéhosvatéhovtělení| 4

zachovati ráčil, A
Abys nás užitků svého svatého vtělení účastnými učiniti ráčil, PAbychomdlepříkladubetlemskýchpastýřůToběseklaněli,| Z
Abychom dle příkladu svatých Tří králů Tebe hledali, s
Abychom dle příkladu Simeona a Anny z Tebe se radovali, SAbychomdlepříkladuTvéhosamisebezapíraliasvětempo-| 2

hrdali, =
Abychom Tvou milostí k slávě synů Božích povýšeni byli, A

(Následující jen na svátek sv. Štěpána ); =
(Abychom dle příkladu svatého Štěpána za nepřátele své se

modlili),
Ježíši, vtělený Synu Boží, |
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj

se nad námi!
Otče náš atd.

Žalm7.

Žalm 97. (Napomíná k chválení Boha z vítězství nad nepřítelem —
ďáblem, jemuž Maria, porodivši Spasitele, potřela hlavu).

6 DNÍ+
Zpívejte Hospodinu píseň novou : * nebť jest divné věci učinil.

Spasení učinila jemu pravice jeho, * a rámě svaté jeho.
Známé učinil Hospodin spasení své; * před očima národů

zjevil spravedlnost svou.
Rozpomenul se na milosrdenství své, * a na pravdu svou domu

israelskému.
Viděly všecky končiny země * spasení Boha našeho. —
Plesejte Hospodinu všecka země: * prózpěvujte, a veselte se,

a žalmy zpívejte.
Hrejte Hospodinu na harfu, na harfu s hlasem chvály: * na

trouby duté, a zvukem trouby rohové.
Plesejte před obličejem krále Hospodina: * pohniž se moře,

1 plnost jeho : okršlek země, i ti, již bydlejí na něm.
Řeky (jako) rukama tleskati budou, spolu hory veseliti se budou

před obličejem Hospodinovým: * neboť se béře, aby soudil zemi.
Souditi bude okršlek zeměv spravedlnosti * a národy v pravosti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.

a Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.men.

„A
DO - UEFE

TTS

aj
TTO

(=
CCCÍ
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A Slovo tělem učiněno jest.
„ A přebývalo mezi námi.

I viděli jsme slávu jeho. í
. Slávu jakožto jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.
. Sláva na výsostech Bohu.
„ A na zemi pokoj lidem dobré vůle.
. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
„ A volání mé přijdiž k Tobě.Modlemese© Popřej,prosíme,všemohoucíBože:aby

Jednorozeného Tvého nové narození z těla osvobodilo nás, které
pode hříchu jhem staré otroctví drží.

(Na den sv. Štěpána) ;
Dej nám, prosíme, Pane, následovati to, co ctíme, abychom

naučili se i nepřátele milovati; neboť onoho památku slavíme, jenž
uměl i za pronásledovatele modliti se k Pánu našemu Ježíši Kristu,
Synu Tvému.

(Na den ObřezáníPáně),
Bože, kterýž jsi plodným panenstvím blahoslavené Marie lid

skému pokolení výhody spásy věčné poskytl: uděl, prosíme, aby
chom pocítili, že se za nás přimlouvá ona, skrze kterou jsme za
sloužili obdržeti původce života, Pána našeho Ježíše Krista, Syna
Tvého, jenž s Tebou žije

(O ZjeveníPáně),
Bože, kterýž jsi dnešního dne Jednorozeného svého pohanům

hvězdou vedeným objevil: uděl milostivě, abychom my, kteříž jsme
z víry Tebe již poznali, až k patření na tvář Tvé vznešenosti byli
přivedeni. Skrze téhož Pána našeho

(Na den Očišťování Marie Panny),
Všemohoucí, věčný Bože, velebnost Tvou snažně prosíme, abys,

jak jednorozený Syn Tvůj dnešního dne s přirozeností našeho těla
ve chrámě byl představen, tak nás dal s očištěnými myslemi sobě
představiti. Skrze téhož Pána

V: Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
R. Amen.

OADSHSANI

Písně vánoční.
99. A solis orfus cardine.

Přel. J. Pavelka (Fr. Sušil). — Hudba J. Bádala 1906.
Hymna (církevní) od Sedulia z V. stol. Nazývá se ebecední, protože počáteční pís
meny slok jsou a, bd, c, č, d, ď, e, což znamená, že Bůh je první a poslední pís

menou, počátkem a koncem všeho, tedy i našeho spasení.
5 =m=
Pk 1T-o-torei IzepiTÍ

Z s = ——- L.1.Aťzvý-choo duažnazá-padaa ce-lou>===6 EEPLL 3
zemí,©o de-všadzpěvnášzníKri-stuKní-že
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Z JCI a= j—I-6 Ís
ti. Ma r e

ma

2. Bůh, Tvůce světa velebný,-šatoděltělaslužebný,| by
v těle svobodu dal nám - a ne
zničil, jež stvořil sám.

3. Co vnebi božské milosti, 
se v život Panny uhostí, jež
tajemství v se přijala, - ač v cud
nosti ho neznala.

4. Čímž z ňader cudných chrám
se stal,- vněmž věčný Bůh sám
přebýval; jež nezná muže ne
vinná, - ta Syna divem počíná.

5. Dnes z Panny pro nás zrozen
byl, - jejž Gabriel byl předzvěstil;

ali
O= ali hh] =

„P

Pan-nyo Dí-tě.ti.
- jejž ještě život matky nes', 
když Jan, jej cítě, dal se v ples.

6. Díl jeho — seno, slámajest,
- jen chudé jesle smí jej nést; 
je trochou mléka ukájen - ten,
jímž i pták je napájen.

7. Ej, plesá nebe vesele - a
pějí Bohu andělé - a pastýřům
jest zvěstován, - neb za pastýře
světu dán.

8. Ó Jezu, buď Tisláva, čest, 
jenž z Panny čisté zrozen jest, 
1 Otci, Duchu ať náš hlas - čest
pěje po veškeren čas. Amen.

60. ITešní píseň vánoční [.*)
Z koled sestavil J. P. — Nápěvy upravil K. E. — Harmonisoval Fr. Musil 1905.

Ke Kyrie.
Z koled Khhnkáčových. — II. sl. od J. Pavelky.6 LEF
1. Tvá, Bo - že,
2. By vi ny

do - bro - ta,
na - še sňal,

pra-me-ni| ži-vo-ta,
Syn Tvůj se slá-vy vzdal,

—,—

K B,
n5LE u

jest lá-skou bo-ha- ta;
rád člo - vě - kem se stal,

to je ví
a v chlé - vě

pře- sva - tá
by - to - val

Tvé ru -ky ště-dro-ta. V přešťastnou tu - to noc pro li- dí
náš ne- bes, ze-mě Král. Na svou hleď ro- di-nu, odpusť jí

a S > — i i"
—T©YYYL —©—k —+—o————L—©=== ALF=—pro© ne-mocTyodá-váš8ynanapopro-vi-nuvtuoláskyštěd-rého| diEFF=

Ty
v tu

moc,
, nu,

1) Číslo 2., 3., 5.,

lá- sky
- na

štěd - ré ho

dá-váš| 8y
Ty

v tu

na© po-moc,
di - nu,

7. a 9. lze zpívati také jako samostatné písně.
1) V některých farnostech zpívá se při Kyrie píseň č. 89.
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U .« KL..„LA—oa 6msi
— — LI s- | a s A „I — „LE

„j — A > ji W o“ S „A p IM= TJÍ-e = i- € [6
*/ =dá-váš89y-nana© po-moc.

lá - sky štěd -ré ho di - nu.

Ke Gloria.
(Liber pros. et cant.) 1522. Z druhé polovice XV. století.

Původní text.E HuHEHE
1. Na-ro-dil se Kristus Pán, ve-selme se; z rů-že kví-tek

-i ACI ji
mE =

vykvet nám, ra- duj me Se; z Ži-vo-ta či - sté-ho6=—=u | 3FEE—S) s die EE L
z ro-du krá-lov-ské-ho nám, nám na-ro - dil se.

2. Jenž byl prorokován, - se, - ráčil Bůh vzít na se, Ta
veselme se, - ten jest na svět dujme se. - Z života čistéko atd.
poslán, - radujme se. - Z života 4. Beliáš obloupen, - veselme
čistého atd. se, člověk jest vykoupen, 3.Člověčenstvínaše,-veselme© radujmese.-Zživotačistéhoatd.

Ke Graduale.

U Šteyra 1683. — Plesy duchovní 1883.BLF=
RS< UTŇ 1.Ple-sej| te, Bo-žítvo-ro-vé,ať.zně-jí=EEEHH L

va-ši žal- mo-vé dnes ce-lým svě-ta 0- bo-rem a= FE===
hýbou každým pa--ho-rem. Al-le-lu - ja, al-le- lu - ja!

2. Plesejte svatí Otcové, - již an hledá srdcí prostotu - a vedevtemnostijstehrobové;| jižčistékživotu.-Alleluja,alleluja.kráčívůdcevášaPán,| vás4.Plesejte,tvoryvšeliké,
vyvést z předpekelných bran. Bůh činí divy veliké, on nese
AlNleluja,alleluja. všemu stvoření svůj pokoj,3.Plesejte,chudípastýři,život,spasení.| Alleluja,alle
k vám přímo pastýř namíří, luja.
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Ke Credo.

Nápěv u Šteyra 1683. — Slova J:. Pavelky.A EEalt E364By"«ďo| MKOMi.|©p-4LO—ijBa| K 3 L —©L.—©L03Jý„J1.Vě-ří-mesan-dě-ly,kte-říse| kla-ně-li
4 ai —i ———g— — FE, Dn ZA TFLEECE

C -E U I- E CI J
od vě-ků v ne- be-sích

mo- ci Tvé nej-vyš-ší,

2. Věříme s Marií, - která Tě
zavíjí - v chudičké plénčičky, ukládávjesličky,© BohemTě
vyznává, - dary jenž rozdává.

3. S pastýři věříme, - Tobě se
klaníme, děťátko milostné,

A — i
4 — m —i
JA V 0

ve zpě-vu,
„

Bo - že náš,

v hodině radostné, kdy jsi seponížil,| Bohunáspřiblížil.
4. Vroucně Těprosíme,- v srdci

ať nosíme - svaté Tvé učení - bez
pochyb, bloudění, - bychom Tě
uzřeli - v slávě Tvé s anděly.

K Offertorium.

Svatojanský kancionál č. 127. (se změnami).

1.Sly© šte,sly| šte,pa-stuško-vé,vté-tonoční
ja oké zně jí zpě vy no-vé |

n -i ZMES FSTZIcE an
ho di - ně u. bet -lem ské je - sky- ně.

2. Andělé se objevují, - čest a
slávu prozpěvují - pacholíčku
nadšeně, jenž sl hoví na seně.

3. Děťátko to je Syn Boží, - od
něho je všecko zboží; - a zde leží
maličký synek chudé matičky.

4. Pěstoun Josef po Betlemě 
hledal nocleh Pánu země; - nikdo
svatou rodinu - nevzal v pozdní
hodinu.

5. Tehdy Matka v noční době 
zvolila chlév za byt sobě,
tam se zrodil s nebes Pán,
jenž byl světu k spáse dán.

6. V jeslích leží pacholátko, 
plesej, plesej, blahá Matko, - byť
1 Betlem neznal tě, ty zde
nejsi v samotě.

7. Andělů sbor jak své paní
se ti v uctivosti klaní, - líbávroucněručičku© synutvému,
Ježíšku.

8. Nejsi více chudá žena; pastýřizdenakolena| před
tvým Synem padají, písně
chvály zpívají.

9. A sem od východu z dálipospíchajímoudříkráli,| aby



154 —vzdalichválu,čest© tomu,jenž
pán králůjest.

10. I my jdeme k chudé stáji,

bratří,© králi,jemužvšechno
patří, - srdce svoje věnujme
nade vše jej milujme.ježdnespodobáseráji:| an- 12.Prosme,prosmeMessiáše:

dělský zpěv tamo zní, a sám „,Přijmi,Pane, srdce naše, - pra
Pán Bůh bydlí v ní. cím našim požehnej, - milost svou

11. Všichni pojďme, sestry, nám navždy dej!“

K Sanctus.

/ vánoční hry „Tři stromy“ od Chramosty a Fr. Musila.kz Ep M iBr
G=

jenž nám k spá-se
TO - Ze - ZVUČ Se

sva- tý Pán,1. Sva- tý, sva- tý,
h - de, dnes,2. Já-sej, ple-sej,

l ul.GF EJFLE
du - ší dán! Vroucně jej ví- tej-me, san-dě-ly zpí-vej-me:
dík a ples! Lí- bez-ný ne- bes květ po-zdra-vuj ši - rý svět:

peso-stech ho - san na!„Na vý„Navýso-stechho-san| na“
K Benedictus.

V Šteyra 1683. — Text poněkud změněn.JI6Vi1.Ó© pa-cho-lát-ko
2 Když na Te-be si

i
——a ali

1 TÍ aa(L

u|
9-0 —
(m „

M| 1
E E

pře-mi-lé, Ó dít-ko spa-ni
vzpo-mí-nám, vždy blahem o - plýEG LFELLALII

Fanyz * JÍT E dí ej T p T EZNPA I U 1 i / a E
lé, nad rů - ži krás-něj-ší, nad slun-ce jas-něj-ší, náš

p ať ze- mi pro-zkoumám,ať ne-be,ne-shle-dámnicr E II JZLu=eterLCC
6-peF 1|

o IE LDE 1277 TÍ j
věč-ný oo.kla- de, náš pev-ný zá-kla - de, Ó ra-niž srd-ce
spa-ni-lej-ší - ho, nic roz-koš-něj-ší- ho, můj Kriste Je-ží

65 ==
mé, Ó ra-niž srd-ce mé!ši,můjKri-steJe-ží| ši.

I — 1 JIL
==
DLOÍT TL
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3. Než nad tím bývám udiven, a Tvoje šatičky - jsou vetché
- žes v jeslích uložen, - že v plén- plénčičky, |: O Spasiteli náš! :]
kách malého - zřímBoha velkého,

jenž všecko vytvořil, že tak 5. Tvá, láska k nám je bez
se pokořil, [:by spásu přines' míry - a nad svět nad širý! - Tě
nám.:] chválí nebesa, - svět před Tě

4. Za polštář seno, slámu máš poklesá,- přec tak se snižuješ,
- a v chlévě přebýváš, - a Tvojí nést bídy svoluješ, - |: buď chvá
kolébkou - hle, bídné jesle jsou, - len na věky :].

K Agnus.
Nápěv z kanc. svatováci. 1683. — Text J. Pavelky.

ol FFTTEFGLFEELE == Lo:A ©ee e]So-1
1. Be-rán-ku náš nejsvě-těj-ší, Je-zu Kri-ste nej-mi-lej
2.Jenž jsipro nássstoupils nebe, za nás nakříž vy-dal seEEE HEHE

AAší,slyš© na-šežal-névo-lá-ní,námodpusťhříšnéko-ná-ní!
be, nás přijmidít-ky za svo-je, nám u-děl své-ho po-ko- je.

Ke Communio.
U Šteyra 1683. — Viz olom. kanc.

WE TCÍ ELAMEp = TT PTLGI ELHAAELBDT YTETEE
1. Je-žíška při-ví tej me, lá-skou se k němu znej
2. Zaznětehar-fy zla té v an-dě-lu ru-ce sva

-8 b - -oICI TT -X T a- — o J-4 kj9T1
NÍ Í i j I

me, po-klo-nu sluš-nou čiň me, z vroucné-ho
té, o-slav-te du-chů Krá le, zvuč-te muArTCBT ZZO3LLCOLTSLIĚ LETSC

v —= „ ee Ssrd-cerce me© Ó,ví-tej,nášmi-lýSpa-si-te-li!
ne-u stá le: —Óví-tej náš mi-lý Spa-si-te-li!

3. Včeličky, med svůj sladký - z luk a háje do chudé vějte
sneste v klín božské Matky, stáje; - Ó vítej atd.zvašehobymudíla© lahůdku6.Předevšímpředstvořením
připravila; - Ó vítej atd. spějme my s oslavením - milého

4. Přileťte slavíčkové, - všelicí Spasitele,- pějme mu zduše vřele:zpěváčkové!© Mátečesttomuóvítejatd.
vzdáti, který vás. krmí, šatí; 7. Plesejme velcí, malí: „Je
Ó vítej atd. žíšku, nebes Králi, - naše jsi po5.Zavějte,větérkové,| při-těšení,| duší-všechoblažení;nestejaronové,| vůnisnímÓVítejatd.
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61. Mešní píseň vánoční II.
Kyrie.

Plesy duch. č. 12. — Nápěvy dle svatoj. kancionálu.
ml mljnDI ' js CI „PBELLLdu

SP CET "p pdpeý J
Vy-ku - pi- tel
vtě-len v či-sté

s ne-bes trů - nu
Pan-ny lů- nu

sstoupil v ze - mě
na-ro- dil se

kon-či-ny;
v je- sky- ni.

Krá -li vša-kých
„.

ť

ib
V

svě - ta

Ví-tej, ví- tej v pro-sté chy-ši,

to-bě chcem" seE FEEL
, ma — A L- [ | « =

—

po - vzné - sti,

Gloria. Slávu zvučte, hvězdné
výše, - v betlemské tam údolí;
dnes ať všecky světa říše - Bohu
slávu hlaholí. - Nebe k zemi dnessesklání,| hlásajícnámsmilo
vání; - Bůh, jenž vládne od věků,
pokoj nese člověku.

Graduale. Slova Páně budou
zníti - k západu a k východu,
betlemské to světlo vznítí - lásku
v srdcích národů. -Slunce zhasne,
země zhyne, - slovo Boží nepo
mine; - duše k spáse v každý čas
bude zvát ten s nebe hlas.

Credo. Vyznáváme, Boží Synu,
- zplozen že jsi od Otce, - Duchem
vtělen v Panny klínu - života jsi
původce; bytostí a božskou

E

O - Či- stiž nás z ne

mocí - rovnáš Duchu se i Otci.
Žasna věří lidský duch, - Ty že
člověk jsi a Bůh.

Offertorium. Nuže, spějme kuBetlemu© smyslípřímou,dě
tinnou; - nesme Bohu vtělenému
- v obět duši nevinnou. - Nechať
k Tobě srdce hoří, Tobě, Jezu,
ať se koří, po Tobě ať touhou
vře, dokud v Tobě neumře.

Sanctus. Neobsáhnou věčné sí
ně, - Synu Boží, slávy Tvé,
a Ty skrýváš v Panny klíně 
veleby a moci své. Svatý,
mocný, velký Bože! - jesle volíšzasvélože,| chcešbýtjako
člověk živ; - kdo té lásky pojme
div :

Po pozdvihování.
Text změněný. — Nápěv 60. 2. jako k „Narodil se Kristus Pán“.

KA 4 ' —l < i 1 -A m F1 5- L- JL < T 3ELLEELEEEEse ii TFT di
1. Slo-vo tě-lem sta-lo se, ve-sel-me se!P

|
ev

věč-né-ho, ra - duj - me

EL3 fy Ii c 1]=
uuE

TÍ IE 176 15
sel

po-dle sou-du

| 5
Slo- vo vše- mo - hou-cí,
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Spá-sa pře-žá - dou-cí, nám, nám na-ro - dil

2. Z Pannv Čisté zrozený, ve
selme se! - Boží Syn k nám sestoupil,radujmese!| Znovave

se !

3. Ve svátosti bytuje, veselmesel| svýmsevěrnýmdaruje,
radujme se! - Pokrm ke spasení, 

+svátostisbožskouvelebností- dušípotěšení© nám,námda
nám, nám uhostil se! ruje Se.

K Beránku.
Nápěv 61. druhý.

SA
Spasi- te--li pře-žá-dou-cí,

z
po-kla- de náš v chudo-bě!GEE WI

Uví-tá-meTěsláskouvroucívněžnédít-ka| po--do-bě.
4? T ITT X —h 1 vi i m — | ]
—pb0 ZZG sBRE
bo - hléd-ni k nám sla-ska-vo- stí, při - děj násCE „m(9

ne-vin-no-stí, u-veď lid svůj, Be-rán-ku,

= =FE=
do ne- beských

04
E!
P a

=
E

s
MoSně =

do stán-ků.
, /

K přijímání. Svaté dítě! k Tobě
touží - duše naše sklíčená; - slovo
rci, a co ji souží, - hříchu bude
Z avena. Schyl se, Kriste,vkrmisvaté| kdušiláskou
k Tobě vzňaté: - ať má spásy
jistotu, - nasytiž ji k životu!

Ke konci. Dítky Tvé Tě vrouc
ně prosí, - věčné Slovo vtělené! 
dej, ať stále milost rosí - v srdce
bojem umdlené. --Střez a sil nás
na té pouti, - vzdal, co duši hubí,
rmoutí; - v poslední pak hodině
k své nás přičti rodině!

62. Mešní píseň vánoční III.
Slova upravW J. P. dle svatoj. kanc. č. 358. — Hudba Bern. Pálka 1890.

Kyrie.
08b—i- u » Tn P AK|< -1KDU————a LT T— I
v / € € J v 

1. Nad Bet-lé-mem v no -ci tem-né zá - ře vzplála,

5 sh X | —I—>3AN TjsHH.Pp.iAji„3jiAM | JAi „IC
ti em o JÍT i . U s“ 1 3 £— 1 i

27 7 A © p e a „
mi-lost Bo - vše-mu svě-tu zvě-sto-va -la:
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Spa si - tel při-šel svě-ta, ©Pánnáš při slíobh— i —mmlj h <K-jeUF IL LGČT L 8 griprivfzvý
J s v = =

be ný, kte -ré- ho dlou-há lé tapk- -NNT- 1DIa=ua |
yTLÝ L I de ki E Ťýjcaci= E i- © I $.
v : 7

ždál svět za - vr že ný; ne -se vy - kou£gěm IE | ==le „> e € j , m „ i 4 F j lT su a M 4 [4 - — © 4 | ď A JŠ- i Z P 4 » JE —v “ 7
pe ní hří-chů od - pu ště - ní

2.K jesličkám Tvým, Spa
siteli, pospícháme, - před Tebou
zde v duchu zbožně poklekáme.
Sešel jsi pro nás s nebe; - hříchem
obtíženi - prosíme snažně Tebe,
kéž jsme očištěni, - ať Tě můžemctíti,© bratryTvýmibýti.

Gloria. Slávu pějme s duchů
sbory Hospodinu, - Kristu, jeho
zrozenému pro nás Synu, - nadějivěčnéslávy;| pokoj,mírnám
nese. - Ježíš , Bože pravý, - sla
víme Tě v plese. - Vítej nám,
ó Králi, - andělé jejž chválí!

Graduale. Slovo věčné nebesslávuopustilo,© abypravdou
mysli naše osvítilo. U jeslí slibujeme,| Jezulátkomilé:-poslouchatvěrněchceme| každé
žití chvíle - hlasu Tvého slova, 
jež vždy pravdu chová.

Po pozdvihování může se vložiti : „Slovo Tělem stalo se“ na nápěv :

Credo. Věřím v Boha Otce,
Pána, Stvořitele, věřících a
doufajících Spasitele. - Pro naše
vykoupení - z Pannyjsi še zrodil,
- abys nás zatracení - a vin osvobodil.© Posilninás,Králi,ať
jsme v dobrém stáli.

K obětování. Místo k jeslím
klademe dar ku oltáři. - Dítě
Boží, s laskavou naň shlédni
tváří, - posvěť i mysl naši, - aby
láskou plála, - k nebesům ať ji
vznáší - touha živá, stálá - s Tebou
podíl míti, - milostí se stkvíti.

Sanctus. Nebes Králi, sestoupil
jsi u pokoře, - trpěti chtě za nás
hříšné bol a hoře. - Andělé Tobě
pějí: - „„Svatý, svatý, svatý !“
Za nimi duše spějí, láskou
vděčnou vzňaty - vroucně pro

zpěvují, - Tebe oslavují.
„Na

rodil se Kristus Pán“ jako v písni předešlé (na str. 156).

Před přijímáním.
O -kU, I
e

v V A1. U- vě-řit lze

ELAN== jb
3 —EPLE

stě-ží, conám ví-ra pra-ví: v chudýchjeslích
Uba- E =F=F=3

žíle- ž ne-be-ské Král slá-vy. Je-stě jest po-div - něj

E
5

„
d

2
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co se ny-ní dě-je: Bo-ží Syn nejmoc- něj-ší v chlebě,
Oh —ET I] zbr PE|

ve ví ně je, spa- si - ti nás chtě-je.

2. Nad tou láskou žasnem,
pospícháme k Tobě V roz
toužení slastném přijati Tě,
Robě. Oběti naše svatá, - nej
milejší Pane, - srdce vstříc Tobě
chvátá; - dej, ať láskou plane, 
hodným se Tě stane.

3. Neštítil ses stáje, - nebál jsi
se kříže, jednoho jen dba'e,zbavitnásvintíže.| Zasídlo

ustavičné - zvol mé srdce nyní, 
učiň je, Dítě sličné, - královskou
svou síní, - jíž hřích nepošpiní.

Ke konci. Přijmi, Hospodine,
d ky naše vřelé,- že jsi pro nás
hříšné - seslal Spasitele. - Veď nás
své pravdy světlem, - bez bludu
ať jdeme, - v nebeský, šťastný
Betlem - k Tobě dospějeme,- ctí
se zaskvějeme.

63. [Mešní píseň vánoční IV.
Nápěv u Šteyra 1683.

Kyrie.
» —GE ===Sm =m|T E C ši

1. Po-slou-chej-te,

dle pravdy
vše, co nás hnět-lo,

2. Narodil se Kristus Pán 
z chudičké Panny, z nebeské
brány©věnován;| abysmyl
hříchy, - následky pýchy, - světu
dán.

Gloria. Slávu Bohuzpívají
andělské chory, - nebeské sbory 
plesají; - zrození Páně - v betlem
ském staně - hlásají.

Evangelium. Pastýři bdí spo
lečně - na noční stráži; - po
Kristu baží - srdečně; - k Betlemu
městu - konají cestu - povděčně.

Credo. Matku s dítkem shle
dali, - Kristus že přišel, - s nebe
že vyšel,- poznali. - Věřilipevně,
- ctili ho zjevně, - plesali.

kře-sťa - né,

3 E =LEO
no-vi-ny ji- sté,

Vzchází nám svět-lo ;
bo

A u

o
či- sté hlá -sa - né.pře-sta| ne.

Obětování. 1. Na kolena padají,-dušisvoucotnostnou| za
obět prostnou - dávají; - naroze
ného - Ježíše svého - vítají.

2. I my k jeslím spěchejme, 
s nadějí jistou, - obět mu čistou 
konejme; církev co pravá
denně mu dává, - podejme.

Sanctus. Křesťan věrný, za
plesej, hříchy jsou sňaty,
třikráte „Svatý“ - zbožně pěj; svéhojižPána© slavným„„Hosanna“| uvítej.

Po pozdvihování. 1. Veliký div
dnes se stal! - sstoupil Bůh s nebe,
- ponížil sebe - světů Král; - tělo
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na se vzal.

2. Jak se v plénkách divněskryl,taknaoltáři| našíse
tváři - utajil; - tělo, krev blahou svátostídrahou© zahalil.

Agnus. Bože, proč se's sklonil
k nám“ - Již moc Tvou celou, 
lásku Tvou vřelou - poznávám.
„Beránku Boží!““ - lásku v nás
rozži, - mír dej nám.

Přijímání. V chlévě chudém

bytuješ, - pastýřům sebe, - duchovníchlebe,| zjevuješ;-Ty
i v to hříšné - srdce mé pyšné 
vstupuješ.

Konec. 1. Dcero Jerusalemská,
- veleb již Pána, - milost ti dána 
nadzemská ; - vydala Krista
Rodička čistá, - královská.

2. My též slavně plesejme!
za dítě krásné, - za světlo jasné 
děkujme; - z duší hřích starý, 
žádost zlou, sváry - zapuďme!

ó4, [Mešní píseň vánoční U.
Nápěv č. 48 z ror. zpěvů sobotních.

Introi fus.G
1. Sy-na své-ho(=

" Bůh nám poslal s ne-be, by dal za nás se- be, Je 

2. Všeho světa národové,všechněchlidíjazykové.| pějte
zvučné chvály - nebeskému Králi,

plesejte zbožně.
Introit (o sv. Třech králích).

Nastal nám den veleslavný,
Bůh nám splnil slib svůj dávný. 
Krále Hospodina, Davidova
syna, - pohanům zjevil.

Kyrie. Hospodine, pomiluj nás,
- Jezu Kriste, polituj nás, - spáso
světa všeho, - slyš hl:s lidu
svého! - Kriste eleison.

Gloria. Sláva Bohu na výsosti,
- mír se na zemi dnes hostí. 
Pána Jezu Krista - narození
chystá - pokoj všem lidem.

Epišťola. Odřeknouce se vší
zlosti, - světských péčí, bezbožno
stí, - spravedlivě, cnostně, - po

Nápěv u Paczovského 1604.

mE ELH
je- di-né-ho, od věčno-sti zplo-ze-né -ho1- IT TOI IH——| z —|—EZ S

ži- še Kri-sta.

božně a prostně na světě
Žijme.

Evangelium. 1. Všechen svět
se popisoval, - v Betlem Josef při
putoval, - a tu svaté děvě- ve
pastýřském chlévě příbytek
hledá.

2 Tam pak Panna bohumilá 
Spasitele porodila. „„Kristus,
vaše spása, - narodil se““,hlásá 
pastýřům anděl.

Evangelium (0 sv. Třech krá
lích). 1. Město svaté, povstaň
k chvále, - hvězda hlásá příchod
Krále; -tři již od východu-z vzne
šeného rodu - mudrci přišli.

2. Dary vzácné přinášejí,
spatřit Krista sobě přejí, - jedou
ku Betlemu - pokořit se svému 
božskému Králi.

K obětování.

1. Ra-duj -te se, ne- be, ze - mě, ple - sej vše-cko
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lid-sképlé-mě;Bůhknámpři-šel,© čestmuvzdejme,=
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2. Bože, dary chleba, vína ze sna hříchu vstali, - před Tebou
ke cti Krista, Tvého Syna, - pro se platně káli.
nás mile zrozeného - rač vzít Sanctus (nápěv jako k oběto
z rukou kněze svého. vání). „„Svatý, svatý!“ S ne

bešťany, - „„Hosanna“'is pozem
3. Obět tuto drahou posvěť, šťany - zazpívejme Bohu svému,

srdce naše mile osvěť, - bychom - pospíchejme ku Betlemu.

Po pozdvihování.
Z. Nápěv č. 40, VII. z rorátů nedělních.

(Sbor první.)
| —h — =

A h h T „L © a „Li „Li ——A IIa -M i a i „L -E U k ou l — A BBLBEJj h wm p S L I | LY e 4| 60 ANÍS6 DT so
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1. Ko-ho pak jste vi- dě - li, pa-stý - řo-vé prá- vě?
3. Té- hož Pá-na mi-lo - sti my jsme s vá-mi shléd-li,

a -A i 4(EE 81soriVAJe AA 8 k—1-a
Rá-di bychom zvě- dě - li o Bo- ží té slá- vě.jejžvtédiv-nésvá-to-sti| ru-cekně-zezved-lyý;

ČD h h h k ) UGLEE LL- —f-1LZ i i- L i — ď S L „ | 4- i M „i 1 m;
[. - L " KZ > L E d od — „J

©>
O di-vech té ve-li - ké no-ci Ssva-té, spas-né,an-dě-létupředtvá-ří© je-hokla-nísemu,p EE ZEŽLELFaFF DNÍ ei-il
po - dej- fe nám vše - li- ké zprá-vy bla -hé, šťast-né.
na na-šem zde ol-tá -ři taj-ně pě - jí .je- mu.

r

II. Nápěv ván. č. 73. z r. 1683.
(Pastýři. Sbor druhý).
| VYV —hMa kJiA—„hjipan paAAET
A=
2. Vi- dě - li jsme sy- ná-čka v bet-lem-ské tam chy -ši,

Sbo-ry jas- né, an-děl-ské nám to zvě-sto-- va - ly,

du -ší lidských mi -lá-čka, Pá- na všechněch ří - ší.
voj-sko vše-cko ne- be-ské pě- lo Bo-hu chvá-ly.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání, 11
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( Všichni.) Nápěv jako I. sbor
po pozdvihování. 4. I my se Ti kla
nime,| Ježíšinášmilý,| po
"Toběmy toužíme - v tuto svatou
chvíli. - Račiž k nám teď vejíti vstáneksrdceskrovný,| račiž
se k nám snížiti, Synu Otci
rovný.

K přijímání (nápěv jako II.
Do pozdvihování). 1. U Tvého,
hle, u stolu, - Pane, lid.se klaní, hledá,majedůvěru,| pramen
slitování. „Nechať v svaté
oběti, Slovo všemohoucí,
s oltáře nás posvětí - láskou ne
hynoucí“

2. K Tvému stolu, Pane náš, 
na pozemské pouti kráčí s bázní
velikou - lid, jenž Tvým chce
slouti. Budiž jemu pokrmem, 
přemilý náš hosti, - když se
v srdci zkroušeném - viny hříchu
sprostí.

Po sv. přijímání (na I. nápěv
po pozdvihování). Sebe dals nám

milerád, - Kriste, z pouhé lásky,
nám, nám jsi se narodil, kys

vin zlomil svazky. - Jak se máme
odsloužit? - Jak Tvé slovo velí, hodlámeabudemžít| posvůj
život celý.

Ke konci (nápěv jako-k In
troitu). 1. Nuže, znovu zaple
sejme, - Spasitele přivítejme, 
který z Otce vyšel, - před dennicí
přišel - v skvělosti svatých.

2. Pane, rač nás požehnati,
"bychom mohli z hříchů vstáti,
pro Tvé narození s Tebou ve
spojení trvati věčně.

Ke konci (0 sv. Třech králích).
1. Mudrcové jdou k Betlemu 
poklonit se Bohu svému; - vrah
nic o něm neví, - králům však se
jeví, - hvězdou je vede.

2. Mudrce ty následujme,
v horlivosti pevně stůjme, by
chom v nebeszáři - zřeli z tváře
k tváři Ježíše Krista.

3. Pane, rač nás požehnati atd.

65. Mešní píseň vánoční UI.
Introitus.

Nápěv I. před pozdvěhovánám. Hudba K. Eichlera.GEEFG 4Da

U

Ach, jak ostny jest ten den, v němžjest Kristus na-ro-zen

r

je" - 1 >-„I„I + „l
e— *

Z Panny či--sté v Bet-le-mě, v jeslích vchlévě na se- ně.- je ZlcIEV= ITEZ ESTEELEETTT i LM T
An-dě-lé mu zpí- va-jí, chvá-lu Bo-hu vzdá-va-jí

glo m. a!

Gloria. Sláva Bohu na nebi, 
andělé jejž velebí, - pokoj svatý
na zemi - budiž s lidmi se všemi. ChválaTobě,Matičko,| Krista
Pána Rodičko,- Maria, Maria.

Graduale. Rač nás, Pane, osví
tit, - mysli, srdce roznítit, bynásTvojeučení,| kteréhlásá
spasení, - vedlo tam, kde andělé
pějí písně veselé - Ježíši, Ježíši.
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Evangelium. Zničit hrdých blu
dů klam, setřít vábných hříchů
mam, neumělé učiti, - zpustlé
v ctnostech cvičiti - s nebe se
:stoupil jsi dnes! - Chvalozpěv se
k Tobě nes, - Ježíši, Ježíši.

Credo. Pospíchejme k Betlemu
- k dítku, Bohu živému, - vírou
se mu oddejme, - slávu, chválu
"zapějme: Budiž od nás po
„chválen, - věčně věků veleben, 
Ježíši, Ježíši.

Offertorium. 1. Přijmi. obět,
„Otče náš, - Ty, jenž srdce našeznáš,| přijmiobětsmíření,

Po pozdvihování.

Nápěv II.
„EL - „Lkbm

Ví- tá-me Tě s výso-sti,

našichdušíkspasení,© kterou
nám Tvůj miláček - ustanovil
Ježíšek, - Spasitel, Spasitel.

2. Přijmi od nás, Ježíši, 
přijmi obět nejvyšší, - odpusť
naše proviny - a nás přijmi za
syny,- by již žaly ustaly, - anděléjakzpívali:© „„Pokojjim,pokoj
jim“

Sanctus. Svatý, svatý zpívej
me, - chválu Bohu vzdávejme:
„Svatý Pán Bůh v nebesích,
svatý“ pějme ve plesích! - Ne
bešťané zpívejte, - pozemšťané

1.6volejte: „Hosanna, Hosanna!

i

Hudba Fr. Musila.4hu AE = —=ES
lí- bá-me Tě s vroucností!

ml.bpa
Je-ží - ši náš roz-mi-lý,

+s „Ajb 2 hi

BP

Say vítej na ol-tář,

é Ir- 1TZ===LEF
L

ví-tej v té-to ve chvíli!
h

REF -UhprHrGL
hla d LL “

jenž námskýtáš ne-bes zář!
nk M —

—— a EFF 9 -|—2-1|3 == Ě E Í LT il
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Ho - san na ! Ho - san na !

Agnus. Beránku náš, Ježíši, 
nechals rozkoš nejvyšší, - stal ses
bídným člověkem, svět Ti
-splácel nevděkem, když lid
vyučil jsi již, - podílem Ti stal se
kříž, - Ježíši nejvyšší.

Přijímání. Buď Ti, Pane, v srdci
mém - stánekčistý údělem.
Zavítej tam v svátosti, - přijmu

Tebesradostí,| nejdražšímůj
Ježíši, - duší pane nejvyšší, - po
krme nebeský.

Požehnání. Požehnání napořád
- dáváš nám zde milerád. - Zde
1 v nebes výsosti - okusí Tvých
radostí, - kdo zde umí zbožně
žít, - svatou smrtí odejít,- Ježíši,
Ježíši.
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Jiné písně vánoční.
66. O vtělení a narození Páně I..

Dříve : Z hvězdy slunce vyšlo..

Slova č. 66—69 upr. J. P. — Nápěv v rorátech na čtvrtek..
hh i -kAEZAZZAI TF N

raEF1
1. Z hvězdy slunce vzplálo lidem ke spa-se-ní: ne-be Sy-naBEAL

da-lo nad zá-ko-na zně-ní Pan-ně, Ma-ri-i ctné, či-sté.

2. Z lásky neskonalé, - by s nás
sešla vina, - jíž svět hynul v žale,
- poslal Otec Syna, - Tebe, Pane,
Jezu Kriste.

3. Otec všemohoucí - slib svůj
lidem daný - splnil z lásky vroucí,
- dav nám z lůna Panny - Tebe,
Pane, Jezu Kriste.

4. Anděl zvěst tu nese, - Marii
se koří, - a Duch svatý v plese duši,tělotvoří© Tobě,Pane,
Jezu Kriste.

5. Čeho nelze znáti - naší mysli
vadné, divem vykonati bylo
zcela snadné - Tobě, Pane Jezu
Kriste.

6. Zořevzešla z rána, sluncemzaplanula:© MariatoPanna
Syna povinula, Tebe, Pane,
Jezu Kriste.

7. Tys keř onen světlý, - ohněm
nespálený, - tys prut divem
zkvetlý, krásou ozářený,
mocný Pane, Jezu Kriste.

8. Tys ten kořen vinný, - jenž.
svět oživuje, - hříchu děsné stíny
- z něho vypuzuje, - mocný Pane,.
Jezu Kriste.

9. Co nám v ráji ztratil
„Adam žádostivý, - Spasitel nám
vrátil - milý, dobrotivý - mocný:
Pán náš, Ježíš Kristus.

10. Pro vtělení svoje, -z Panny
narození - veď násv spásy zdroje,.
- věčné v utěšení, milý Pane,
Jezu Kriste. :

11. Nejsvětější Máti, - Maria,
ó Panno, - rač se přimlouvati,
jasná nebes bráno, - za nás u Ježíše Krista.

12. Milost ať nám skýtá,
bychom svatě žili, - v ráji ať nás:vítá,© bychomvelebili-věčně:
Pána svého, Krista.

13. Chvála Bohu Otci, - Synu
přemilému,-jenž jim roven mocí, —Duchupřesvatému| vKristu,
Spasiteli našem!

67. O vtělení a narození Páně II.
Dříve

Šteyr 185.

: S výsosti nebeské.GeFu ===|
1. Hospodin pro-seb hlas mi-lost -ně sly-šel, Bo-ží Syn.FE

v ten-to Čas S vý - 80- sti

a =i
při-šel, k bídným námse-stou-pil,
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a" T+T
v

a- by nás vy-kou-pil
2. Eva co ztratila žádostíjatá,© Mariavrátila-nevinná,:svatá,© zDuchakdyžpočala,

k spáse nám vydala Ježíše.
3. Na sebe tělo vzal - Kristus,

"Syn Boží, - chudobu trpěl, Ikal 

ATI MIT TY
Fu

smr- tí

4 >— € JEa
— Ti

SVOu.

4. Z Kristova zrození - radost
nám svítá, milost a spasení,
nebe nás vítá, - peklu lze ujíti,
do nebe přijíti - na věky.5.Vděčnějejvítejme© zbož
ností pravou,- za lásku splácejme-vchudičkémloži,© stalsetak|-láskoumužhavou,-zanímat-obětí,| kteránásposvětí| propřijdeme,-plesatkdebudeme

nebe. na věky.

; 68. O narození Páně.
Dříve.: Nastal nám den veselý. — (Dies est laetitiae).a

„Nápěv dle vyšebrodského rukop. z r. 1410. Viz Dreves : Analacte hymnica I., sir. 194.

aE A7 A 7 NOCFET A x I T3NESLGL| PLLEN N14
j/. -E = = : | v — I o „M — ď z ď „1.Za-svi-:t1den| ra-dost-ný:Zro-dukrá-lov-ské-ho

—h i i h-AA—i „LyE „LiiM——h-ML—I
: „A I m M. j r) d. m i i „L „M —LIA -AI6— = J T- -> 4 I "s . NMIg s= i v K o © i

zro-dil se Syn mi-lost- ný z lů- na pa-nen- ské-ho,
a a EgEZZM,EEECH TFEEL

ja- ko dí -tě ospa-ni- lé, pře-krás-né a roz- mi-lé
Ar ALCUX Az N -IJEF bi-ac

2 © J ď 1—/ „člo-vě-kemse| -stá-Vá,je-hožne-lzepo-cho-pit,
h

hi -k Ah A
„LÁ TIL

==
v

vy-slo-vit mi
2. Rozvil se květ lilie. - dosud

:nevídaný, - Syn se Boží z Marie zrodil,zčistépanny;- vjehožruce
širý svět - zříme skromně při

„cházet; který trvá věčně, kdyžsezesnaprobud,| čisté
panny ze hrudi - pokrm ssaje
vděčně.

3. Matky své je otcem Syn, 
matka Syna dcerou; - div, v němž
„není bludu stín, - znám2 -pevnou
vvěrou. - Služebníkem.stal-se Bůh,

pl- ně ctít,
ja-káje-ho| slá-va.

věřitel náš splácí dluh. Svět
mu nedostačí, - všeho míra věčný
Pán, ©—vnáruč matky panny
dán - vůli jeví v pláči.

4, Neporuší slunce skla, - když
jím projde v jase; Marie se ne
dotkla - skvrna v cudné kráse.
Panna panen přejasná,- Rodička
je přešťastná, - Syna porodila,
matkou Boží stala se - člověčenstvukespáse,© pannoudále
byla.
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5. Augustus když říši svoupopsatvelelcelou,© Mariašla
s námahou - s duší rozechvělou 
do Betlema Judova. - Tam, jenž
život zachová, '- přišel u pokoře,
- z lásky, duše, ku tobě - podrobil
se chudobě, - snáší bol i hoře.

6. Pastýřům zvěst o tom dnes
- anděl jasný hlásá, vybízí je
v radost, ples, - všecko nebe jásá:
- v jesle chudé uložen, - zavinut

jsa v plénky jen, - leží mezi zvěří,.
- líce růží krásnější, -oko slunce
jasnější, klíč má rajských
dveří.

7. Jezu, naše naději, - pro nás
narozený, - kéž se duše zastkvějí,

Tebou vykoupeny, - v slávě
věčné na nebi, - Otce, Ducha ve-
lebí, - Tebe; Synu, slaví, - Tobě
vděčně děkují, - Tebe vroucně:
milují, - Spasiteli pravý!

69. Dějepravná I.
Dříve :

OdMÁ 1591.

Chvalmež všickni Spasitele.

==BI.Div-né-hoseco| si F]FEFEECEF
sta -lo ra-- dost - ný zpěv

AET

LS)
2 m FZ=EEn 3LD

Tm „Aprostoremzní,raj-skouzá-ří| ne-bevzplá-lo,zemse
O i.M. — 1 r— „IAh ml „E A „I TEfs? s J VE a €Í JE
a Du — S L € 7 e i Jo JE

ce lá oúů ža-sem chví.

2. Andělé se ukázali, - pěli
Bohu slávu a čest, - pokoj lidem
zvěstovali, - Spasitel že narozen
jest.

3.Pastýř zpěvuslyšeli, - který
s výše oblačné zněl, - světlo pře
podivné zřeli, - ve kterém se
celý svět stkvěl.

4. Po boku jim anděl stojí,
srdce jejich hrozný strach jal, 
veleby se jeho botí, - anděl však

jim útěchu dal:5. „Nebojte se, pastýřové,
radost pro vás velikou mám:
svítají vám spásydnové,- Kristus
se dnes narodil vám.

6. Ku Betlemu ruče jděte,
naleznete nebeský, květ, po
klonou jej zbožnou ctěte, - neboť
přišel vykoupit svět.

7. Na znamení to vám bude: 
jak je v plénky zavila máť,

v jeslech leží Dítě chudé, pro,
vás trpět bude a lkát.“8.Pastýřovénemeškali,| ale
jak ten slyšeli hlas, - na cestu se
rychle dali, - srdce jejich naplnil.
jas.

9. Našli dítě přespanilé, - ano
v chudých jesličkách spí, - svatý
Josef hlavu chýle nad ním
spolu s Marií bdí.

10. Tak se zalíbilo Pánu,chudýsoběvyvolilstáj,© aby
otevřel nám bránu, - kterou
věčný vejdeme v ráj.

11. Volil přijít u pokoře, - ve
strádání všelikém žil, - snášel chu—
dobu a hoře, usmrcen pak na
kříži byl.

12. Kdo ho v ctnostech ná-sleduje,© pokornýjsavživotě
svém, - v nebi se s ním zaraduje,.

odplatu svou nalezne v něm.
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13. Pročež chvalme Spasitele,
- Kristu, Králi zazněj náš ples, 
který s nebe sstoupil v těle,
z lásky k nám se narodil dnes.

14. Který nebe, zemi stvořil,
kterým žije všeliký. tvor, - v pa
nenské se tělo vnořil, - aby nám
dal svatosti vzor.

15. Pro své, Kriste, narozent
- pomocí svou při nás vždy stůj,
- uděl duši posvěcení - a ji přijmi
ve stánek svůj!

16. Dej, ať s Tebou žijem
věčně, - ve Tvou jasnou patříme
tvář, - Tobě vnebi pějem vděčně,
- kde nám vzplane slávy Tvé zář!

70. Dějepravná II.
Dříve: Den Božího narození.

Slova dle kanc. svatoj. — Nápěv u Šteyra.= ===EE 7
1. Ó plesej KAŘNÝ19země bvor, jak plesá svatých duchů sbor, neb-NTINDDEriP,

slavný na-stal

2. Syn Boží s nebe přichází,
sbor andělů jej provází - tam ku
betlemským krajinám; - hle! nebe
snížilo se k nám.

3. A s nebe v bídné jesličky 
ctným životem své Rodičky - to
divné dítě přišlo sem, - by oblažilo
naši zem.

4. Aj Tvůrce v tvorů podobě,
aj Poklad leží v chudobě, aj
Světlo — v noční mrákotě, aj
andělů Pán v samotě.

5. A není v celé krajině,kdožpřijalbytonevině;| jen
Josef, stařec prostičký sám
střeží jeho jesličky.

6. A Matka jeho spanilá - mu
chudé plénky podstýlá - a v seno,vsuchékytičky© muskrývá
slabé údičky.

7. Aj, s nebe světlo prosvítá,
- k pastýřům anděl zavítá, - ahlásávširoukrajinu| tupře
podivnou novinu.

světu den, v němžKristus Pán jest na-ro-zen.

8. „„Teďnarodil se Kristus Pán,
- již světu Spasitel je dán; - čestBohuvnebesvýšině© apokoj
lidské rodině.

9. Zde u Betlemu jeskyni si
zvolil za svou svatyni, - a místo
slávy stolice si zvolil prosté
jeslice. “

10. A pastýřové k Betlemu 
hned spěli k Pánu milému,- a ví
tali to pachole zde ve slzavém
údole.

11. A divná hvězda z východu 
již zovekrále k pochodu;- ti vzálizesvýchpokladů,© šlihledat
krále k západu.

12. Tak od pastýřů, od králů 
svou přijal první pochvalu - Ten,kterýžsnebepřišelsem,© by.
králem byl a pastýřem. |

13. Nuž, prosme: ať duch po
koje - k nám zavane, nás ukoje; 
ať zpívá Kristu slávu, vděk
tvor každý po veškerý věk. Amen.

71. Oějepravná III.
Píseň tuto zpívají děti v Telči. — Slova i nápěv od Jana Tiraye.
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1. Vel kou ra-dost zvě-stu- je- me vám Ho-spo-din se
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2. V Betlemě, hle, v světel plá
pole - narodilo se nám pachole, 
vloženo je v jesličky, - zavinutovplénčičky,© vchudobě,ve
mdlobě, - v nemluvněte podobě.

3. Svatá Panna u jesliček bdí,
Syna svého vroucím zpěvem

ctí: - „Anděl mi Tě zvěstoval,
Pán Bůh mi Tě daroval, Božemůj,-Panemůj,| Ježíši,Ty
Syn jsi můj!“

4. Sestupují s nebe andělé,
prozpěvují písně veselé: „Sláva
Bohu na nebi“, - lidstvo též jej
velebí - od věků - do věků,
že se vtělil v člověku.

chva-lo- zpě-vy

== =
zpí- vej- te!

5. Pastýřové chudí spěchají,
božské dítě písní vítají: 

„Kriste, Vykupiteli, - duší našich
příteli, - Ty jsi náš - Messiáš, - Ty
námspásu uchystáš!“

6.Zvýchodu se berou králové,
k jeslím kladou drahé dary své, 
oznamují v šíř i dál: - „Narodil
se králů Král, - aby sňal - slidí
žal, - v nebesích jim podíl dal!“

7. Ježíši, náš Králi pověčný,
srdcí našich Hrade bezpečný, 
jenž nás spasit přicházíš, vroucí
naše prosby slýš, - milost vlej, 
sílu dej, - dojíti nám nebe přej!

72. Dějepravná IU.
Dle Svatoj. kanc.

-0-8„P5
*/

č. 97. upr. K. E.

-K=====
Id

I. Chu- dá dív - ka městem kráčíÍ,

||
o

l
TTR V

vše-cky pra -hý
a 4 " 1 „A hfm C >N„=T 3ELLE
y k v v U K w l ď —Jsl| zousmá-čí,kaž-dýpředníza-ví-rTá;

m
Ai-A===FEEFE

jíž to ne-chce nik -do zná-ti, ač jest sva- tá
pá? | E ) -NT I 3

r
5 v C UT v E u p 1PáněMá-ti,zamě-stoseo u.bí-rá.



— 169 —2.Čeholidénepopřáli,| poskytlyjítvrdéskály:© noclehdávájeskyně;© atuporodilaPanna,© Duchemsvatýmpožehnaná,| dítěvnočníhodině.3.Ježíškahnedzulíbala| a
svou slzou obmývala - jeho tvářaručičky;| pakjejvplénky
zahalila, lůžko z sena upravila,
- uložila v jesličky.

4. S podivením nebe shlíží,jakžeBůhseklidemníží| achcežítivchudobě.© Andělůsborkzemispěje| atupísněsvatépěje| Bohuvděckapo
době.

5. „Pastýřové, o tom zvězte, 
že se v Davidově městě - narodil
vám Kristus Pán. - Sláva Bohu
na výsosti, - zde pak lidem pravéctnosti© budižKristempokoj
dán.“

6. Pastýřové v téže chvíli ku
Betlemu s zbožnou pílí Krista
hledat spěchali. - Tu jim odhalila
Matka - milostnou tvář zroze
ňátka; poklekli a plesali.77.VítámeTě'naúsvitě| bla
hého dne, svaté Dítě, přišléspasithříšnýlid;© račknám
milostivě vzhlédnout, k po
žehnání ruky zvednout - na věky
rač při nás být!

73. Chudoba narozeného Spasitele.

U Šteyra. — Viz Svatoj. kanc. č. 70.
n 4„EMRy vr Zajo DCTIuUnESnn
+/

2? v s Zd s ? ?1. Ó má du-še roz- mi - lá, pohleď, v ja-ké krá -se

[A - j TM„U EU 1 - „ i 4 - L i A LA-b -| L + „| - „| L — — A ——En I Hg- sj J SI J = iJZ, „© M“ l a a A Ii o „9 © -© av . w se
rů - ži-čka se

2. Jeť to růže nejdražší,
sličný pacholíček, - jejžto Matka
nejblažší klade do jesliček.

3. Řada dávných proroků- jejnámzvěstovala,© zemějejichvýroku© stouhounaslouchala.
4. Touha ta se splnila - plodem

Panny blahé, - světa tvář se změ
nila - Tebou, dítě drahé.

5. Roi však, jak ten nízký
chlév - sídlem Tvým je, Bože“
Seno, sláma, hrstka plev, ach,
toť Tvoje lože!

6. Kde máš korunu jsa král,
- kde je žezlo Tvoje! Kde Tvá

Hm©N t <jo

'
ji© © jak čer- ve - ná Se.

čeleď? Kam jsi dal - dvořenínův
roje“

7. Plénky, aj, jsou šarlat Tvůj,
místo trůnu jesle! | Tak jsi

přišel, Kriste můj, mezi lidi
kleslé!

8. Hnízdečko své vlastní má 
sebe menší ptáče: - chudší Tys a
Matka Tvá, a Tvé oko pláče.

9, Aj, ta Tvoje chudoba,
Synáčku můj milý, - a Tvá sluhy
podoba, - to mne nepomýli.

10. V chatrném tom obleku 
Bůh můj sám se skrývá, - jehožslávadověků| vsvětseroze
znívá. Amen.



— 170 —

74. Radostný ruch pří narození Páně.
Dříve: Co to znamená medle nového ?

Slova upravil J. Pavelka dle kanc. Mathonova.

'6
1. Pře-jas-nou

la - hod -ná
zá - ří

==
půl- noc se stkvě-la,

pí-seň pro-sto-rem zně-la,

=
ptá-čko -vé

=E
FF FooFe

mi-le pě- jí, pa - stý - ři ve chlév spě JÍ,EF EEFE3
ve'e chlév spě - jí.pa - stý - ři

2. Co se to jenom divného
stalo, - nebe že náhle zázrakem
vzplálo, - že se vše diví, žasne, 
[: zavzněly zpěvy hlasné? |

3. Duchů sbor jásá, snáší se
k zemi, novinu hlásá v noční
kraj němý: „„Bohu buď čest a
sláva, - [: pokoj jenž lidem
dává“ :]

4. Spasitel světa zhostil se vše
ho, - naděje blahá vzkvétá nám

z něho. Plesejte, lidé, pějte, —
[: vroucně jej uvítejte! :]

5. Budiž Ti sláva, nebeský
Králi, - zaznívej Tobě chvalozpěv
stálý - za lásku, milost Tvoji,
[: která vše boly hojí! :]

6. Zrození Tvoje vroucně buď
ctěno, - slaveno Tvoje přesvaté
jméno, - prameni spásy naší,
[:rozmilý Mesiáši! :]

75. Rozjímání Panny [Marie u jeslí.
Dříve : Divné Boží narození.

Rozenplut 1601.+) — Slova Ná J. Pavelka. — Nápěv dle Šteyra 1683.—— » m. —„hLa s -AHFTE|
2 u „= — v 

SEE
1. Všech di-vů nej-vět - šíjest div, kr

jak Bo-ží Syn, jenž věč-ně živ,
amm s ne- bes trů-nuy— zehří-chůnásE

se-stou-pil,
vy-kou-pil,

2. Duch svatý Pannu zastínil
a Synu tělo učinil, čímž člo

věčenství uctěno, - ač božství
není sníženo, - když spasit nás si
umínil.

jsa| ne-sko-na- le
do-bro-tiv.

3. Syn Mariin jest věčný Bůh,.
- jenž přišel zaplatit náš dluh;
ač Maria jej počala, - přecpannou
na vždy zůstala; - však nechápe
náš toho duch.

1) Píseň tato vyniká svým filosofickým obsahem. Úvaha Panny Marie je
možna — obsahujeť slova Gabriele a vývody z nich plynoucí.
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4. Když Panna Krista zrodila,
jej v plénky chudé halila; a
zázraku se divila, - a ujeslí kdyžstanula,© takkněmuvduchu
pravila:

5.,,Ó Synáčku můj rozmilý,Tvérucesvětystvořily,© Tys
jejich mocný Stvořitel, Tys
jejich moudrý Ředitel, - Ty Pán
jsi jejich přemilý.

6. Tě rodí Tebou stvořená,
Tě kojí Tebou pěstěná, jež od
Tebe má žití vznik, - Tvůj mírní
dětský ston a vzlyk, - jak od Tebe
je zvolena.

8. Žes svrchovaný světů Král
hned Gabriel mi zvěstoval - a

v dítěte teď podobě - zde ležíš ve
své chudobě, smrt hrozná čeká
Tě a žal.

9 Ty zemi květy odíváš, - Ty
srdce blahem zahříváš, z Tvé
vůle plaje záře hvězd, oz ní
slunce zaníceno jest: - teď v plén
ky jen se ukrýváš

10. Lká v slzách pramen ra
dosti, jenž chrání vše, tlí
v úzkosti, - Bůh nejvyšší jest ma
ličký, - Pán nebe vloženv jesličky,
by zdrojem stal se milosti.“7.ZníandělůTivnebizpěv:- 11.ČJezu,věčnáoběti| kéž

zde stanem Tvým je cizí chlév, milost Tvá nás posvětí, a řídí,
vůl s oslem Tvoji dvořané, osvěcuje nás svým světlem
máš v jeslích lože ustlané jen pravdy v každý čas, by Bůh:
ze slámy a sena, plev. nás přijal za děti!

76. Kolíbání Panny Morie.

Slova Fr.žSušila 1567. — Hudba Jos. Charváta 1905.
h „IT v==ET == ITHL LSL==

1. Sva-tá Panna ko - lí- bá, po- Kkor-ně se 0- hý-bá,

na dí-tě se dí- vá,
2. Zář jde na ni z dítěte,

jak když růže zakvete. - Zář ta
slast v.ni leje, - bezděky že pěje.

3. A to dítě klidně spí, anapíseňněžnězní;© zeměsotva
dýchá, - když tu píseň slýchá.

4. Jak med v stříbro klokotá,takzpěvsladkošepotá;| ne
tak zefyr vane v růže Tr0z
kochané.

T32y

a vněm ce-lá splý-vá.5.Svět.sepísnínapájí| jak
květ rosou o máji, všecky
tvory žasnou
krásnou.

6. S nebes výše s anděly
všichni svatí sletěli, - pokorně tustojí,© písnítousekojí.

7. Od té doby na nebi - Krista
sladce velebí, - od Boží to matky

převzali zpěv sladký.

nad tou písní

77. Ukolébavka I.
Dříve : Chtíc, aby spal.

Slova J. P. 1908. — Nápěv u Šteyra 1683.nb E IT IC 3 >BEE ===
+/

1. Tichoun-ce noc se sklá-ně la a
k Bet-le- mu šla, vstáj hle- dě - la,

nes -la sen,
div zře-la ten
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v je- sličkách tam jest Bo- ží

— J tl. ul.
sP — m u m

ee
ve- smí-ru Král a

2. Maria k nim se naklání jakrůžekvět,| písničkouchví"mukuspání- sejejíret;-slaďounce
„zní té písně hlas - jak včelek
roj, - líbezný jest jak luny jas,
jak svěží zdroj:

3. „Zavříti rač již očka svá,
-ÓPane mij, - nad tebou bdí, hle,
matka Tvá, - jí důvěřuj na
hradit chc3 T. láskou svou, - cos-zanechal,© blaženost,čest,slast
nebeskou, - jížs věčně plál.

4. Nad slunce jest Tvé slávy
"trůn - tam v nebesích, - k poctě
Tvé hlasy zlatých strun - zní ve
plesích; - andělů tam Ti sloužitsbor| ždáuctivě,© napokyn
Tvůj se jejich ZOY- pne dychtivě.

5. Brvou jen svou když po
kynes, - svět povstává, - kdy
Koli však jen prstem hneš, - zas
:skonává; po vůli Tvé bouřburácí,| ažchvísezem,-po
velíš jen, mír navrací -.se sladký
všem.

6. Za všecko to jen jesličky 
tě chovají, - vroucně jen rty Tvé
matičky - Tě líbají; snoubenec

Syn, náš Spa-si - tel,E FSE
Ho-spo - din vnich lo- že měl

můj, stráž bedlivá bdí nad
snem Tvým, - osel a vůl Tě za
hřívá jen dechem svým.

7. Blaze Ti přec, zde dokud
dlíš, - ač v chudobě,- za krátký
ča: Tě bude kříž - nést na obě; srdéčkoTvéžalprohlodá,| žal
ukrutný, - údy Tvé, ach, pakrozbodá| katurputný

8. Všecko to však Ti nevadí, 
v WAžal ani strast, - lásky Tě žár sempřivádí© vtuboluvlast;pro

lidi smrt chceš podstoupi aumříti,© mukamichcešjevy
koupit a spasiti.

9. Posilni se snem v lok'echmých,| mérobátko,| oluzích
sni svých v nebesích, - mé pou
pátko; - posilni teď se.k útrapám

- 1bolesti, - ze kterých dlaň Tvámilá nám ráj vypěstí.“

10 Na matku svou zrak upírá
Syn předrahý, očička až mu

zavírá sen přeblahý; o nebisní,sníokráse,— zříanděly,
v jejichžto sbor spět ke spáse 
nám povelí.

78. Ukolébavka Il.

Dříve: Chtíc, aby spal.

Slova J. Pavelky. — Hudba K. Eichlera 1905.Něžně.

1.Nazemztich'ounocsechý-lí| nadBet-le mem,vestájshlíží© mě-sícbí-lývža-se© ně| mém.DOT4ul.—l|M M J L ami— z
M CJPL A I -| „i m LA i ) — | 1 2 „I"l m p (© i. i | i |, „A m „I Jj M U „I +. i

ť » © l o A „ e M i A ' s © © „.1 C 1? v TÍ 9 , o j
+ m =- něMa-ri-atamDí-těmi-lévjes-le| dává,
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Dí- tě Bo- ží pře-spa-ni -lé sko - lé bá vá.

2. „„Dřímejsladce, Synu Boha, 7. Zachvěla se země širá -Spásosvěta,-nechaťToběra-© tichýmplesem,-jenžshordolů
dost mnohá - ve snu zkvétá! k nebi zírá, - šumí lesem. - Všeho
Kéž Tě dlouho strasti minou, - tvorstva jazykové - zazvučeli,krutéžaly,-ježTi,Dítě,jistě© přeradostnépísněnové-kjeslímkynou| včasůdáli!“zněly.

8. Na obloze hvězdy plají 8. „„Dřímejsladce, Stvořiteli, 
září jasnou, - andělé v chlév při- „Králitvorů! - Jda snít kletbu,létají,-divemžasnou,| láskou| VNižjsmetkvěli,-pramensporů,plají,úctouhoříasechvějí,| -rozšévatjdapožehnání-povšíDítětisezbožněkoří,| sladce7emM1- velebenbuďbezustání
pějí. tvory všemi!

9. Pojďme i my, Boží děti,
ku Betlemu, - poklonit se, slávu
pěti ©Pánusvému! - K jeslím
jeho súctou vroucí- poklekněme,Spásusvojipřežádoucí© zbožně

4. „Dřímej, Pane svrchovaný,přelaskavý,| jenžjsisstoupil
v chudé stany, - vzdav se slávy; 
neseš lidstvu nehodnému milost,
spásu, bys dal s Otcem smíře

, krásu.“ ctěme. .
nemu nebes PBU . 10. „„Sestoupiljsi s nebes trůnu

5. Ve předpeklí otců duše - „k spáse naší, - v prostých jeslí
A něn zachvěly se v blahé dřímáš lůnu, - Messiáši! Vítej,tuše© dávnosněné;| zajásaly,vítej,božskéDítě,-budižzdrávo,zaplesaly-uradosti,-Jezulátku©“ ctitelůsborvelebíTě,nebes
pozdrav slaly, - jejž stáj hostí. Slávo!6.„Zdrávbuď,Králi,zdráv— 11.Zvedninásapřiviňksobě,
buď, Pane, Bože věčný! Spasiteli, bychom k Tobě
Přijmi v lásce svrohované - po- v každé době - věrně spěli, - Tebezdravvděčný,-prosbynašežectili,Tobědali© srdcesvoje,jsislyšel-úpěnlivé,-vysvoboditsTebouvnebipožívali© blaha

L CC ps
žejsipřišel© mrtvé,živé.zdroje

79. Ukolébavka Ill.

Dříve : Krásná Panna přemilého Syna.

Zpívá se tiše a něžně. U Šteyra 1683. — Slova upr. J. Pavelka.
nk + |HF HLA

1. Krásná Panna pře-mi-lé-ho Sy-na v chlévě zro-di-ia,
pí-sní něžnouv jes-levlo-že-né-ho slad-ce ti- ši- la

O- I I FT R I E> h j

od AClÍLÍTYm pNÍCIC=YAT A 3 MN-ÍcjTÍ 3 -NÍ j«*77 IZ » -Ia Iz J 7 v—1—a=
e/ h = = = = L =

„Spi, ny-nej, Je-zu lát-ko, dří-mej, Pa- cho-lát -ko,



— 174 —

nh

e/
Zdro-ji

2. Přeradostně - s nebe andělové| kjeslímchvátají,Je
žíškovi klanějí se zbožně,
vroucně zpívají: „„Spiatd.3.Zpěváčkové| zevšechza
hrad, sadů - též se sletěli, - pře
Jíbezně - Stvořiteli svému - píseň
zapěli: „„Spi atd.4.Pospíchala© spolí,luka
pastvin - k stáji zvířata, - stanula
tam, - přála svému Pánu, - žasem
dojata: „„Spiatd.

mi - lo - sti,

BELLAFF
věč- né

)a
A

hrbnahnua]o——l

ali

3. ra- do - sti“5.Zachvělyse© stromyvle
sích, hájích - kolem Betlemu,
šepotaly - píseň šumem listíKristumalému:| „Spiatd.6.Stvoryvšemi© Spasitelesvého© imyvítejme,-Pánu
svému - s pokorou a láskou ,
vroucně zpívejme: - „Spi, nynej,
Jezulátko, - dřímej, Pacholátko,
- Adroji milosti, věčné ra
dosti!“

80. Ukolébavka IU.
(Dormi, fili, dormi.)

Z Francie (?) před r. 1677. — Přel. Fr. Sušil. — Nápěv dle monastýrského zpěv
níku 1677 a „„Svrenessymphoniacae“ z Kolína 1678.

O b „ — —l A hlVE. a B -A m r „i 1 „| TSLA LFEAAc©] es € Ce 3 og LIN J
v. , , v , . v , , + © © *

1. Spi, médí-tě! Má -ti To-bě zpí-vá, Jedno - ro- ze-ný ;bAr- KZICŇICÍILL IEASTVojED
v =- E —— 5 —— =

dřímej ti-še, dra-hé ro- bě, šep-ce o- tec mi-le-ný !
yk m AAA =5 hiX A Mi

e/

= MÍH
Ti-síckrát To-bě pě-je-me chvály, ti-síc-, ti-síc-, ti-síc-krát.

2. Lože již máš upraveno,
spi v něm krásné robátko, - po
stlala jsem měkké seno, - usni,
drahé děťátko! - Tisíckrát atd.

3. Spi, má chloubo, spi, mé
blaho, - Tys má koruna, má část,
- dá Ti matka vše, co draho, 
sladkého dá medu plást. - Tisíc
krát atd.

4. Spi, můj sladký, medný plo
de, - cukru můj, můj bleskote, 
spi, můj synu, čistý rode, - spi,
můj celý živote. - Tisíckrát atd.

5. Dám, co libo duši Tvojí, 
spi jen,sladký panoši, - spi, médítě,matkysvojí| jedináTy
rozkoši. - Tisíckrát atd.

6. Spi, mé srdce, spi, můj
plese, - moje slasti, trůne můj, 
duše radostí se třese, - když se
ozve hlas mi Tvůj. - Tisíckrát atd.

7. Spi, mé dítě, píseň sladkou
matička Ti zazpívá, - Synu drahý,
rač již spáti, - sladce zpěv Ti za
znívá. - Tisíckrát atd.

8. V seno máti vonné růžesfialkouTizavije,© hyacinty
postře lože, - v jesle vsypá lilie.
- Tisíckrát atd.

9. Chceš-li hudbu, pošlu v pole
- pro pastýře pro chudé, - sladčej
nehrá nikdo v kole, - nikdo sladčejnehude.| Tisíckrátatd.
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81. Zpěv andělů.
(Dle: Gloria in excelsis Deo.)

Šteyr 1683. — Slova č. 81—84. upr. J. Pavelka.
Dn C al

UO ři L —l j „ i m =- -| „ o m . — „
BEE==FH
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1. Buď slá-va Bo-hu na ne- bi, jejž an - dě- lo - vé
D — M — Ua hm — I — „ - L |- „|5k If oge eo
ry = + ed ď Uve-le-bí,jenž© po-kojli-dempo-ský-tá| a
-G|< Jpoo I Az TI
„M I — nl ml p — i —i
. ui. u „| Hm o ď j I E „L - -| 1 -A — BiKS= 8 o FI wg>1 e WS

* P ? , - .vsrd-ce lid-ská za - ví- tá. Kri-ste ©e-lei - son.

2. I my Tě, Pane, chválíme
a Tobě dobrořečíme
Tebou se Kkoříme,- moc Tvoji
s úctou slavíme. - Kriste eleison.

3. Dík Tobě, Pane, vzdáváme,
ctít Tvoji slávu spěcháme,

jež větší jest než širý svět,
než možno slovem povědět.
Kriste eleison.

4. Tys, Pane, nebe, země král,
- jenž všemu tvoru vzniknout dal,
- a kde nic prve nebylo, - Tvé
slovo všecko stvořilo. - Kriste
-elelson.

5. I Synu jednorozený, - Ó
Bože Bohem zplozený, - jenžvěčnětrvalnestvořen,© buďod
nás, Jezu Kriste, ctěn! - Kriste
eleison.

6. Tys čistý Boží Beránek,
jenž zkrotil pekla zlost a vztek,

a před.
jenž na sebe vzal světa hřích,
slyš hlasy Tebe prosících. - Kriste
eleison.

7. Jenž po pravici Otce dlíš
a oslaven se věčně stkvíš, - rač
nad námi se smilovat, díl vesvojínámslávědát!© Kriste
eleison.

8. Ty sám smíš býti svatým
zván, - Ty sám jsi všehomíra
Pán, Ty jediný jsi Nejvyšší,
ó Pane, Kriste Ježíši! - Kriste
eleison.

9. Jsa s Duchem svatým věčně
živ, - Ty ozdobou jsi nebes,niv, 
kam toužímemypřijíti - a sTebou
blahem zářiti. - Kriste eleison.

10. Díl dej nám ve své oslavě,
- ať v žhavé lásky záplavě - Tvou
slávu vděčně pějeme - a s Tebou
věčně žijeme! - Kriste eleison.

Ť

82. Sláva Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, chvála Panně [Marii
za ježíška a čest všem ctitelům jeho.

Dříve: Sláva buď Bohu Otci.

U Šteyra 1683.
n k : i7 4 p"3 i L 4 j i A ml. j E 3 d ul < A W 4 1 „I= EF-TC PIETČFFELIS

1. Buď Bo-hu Ot-ci slá- va, jenž Sy-na své-ho dá-vá, by
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o-bě-to-val se-be a o - te-vřelnám ne-be.
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2. Buď sláva Bohu Synu,
jenž snímá naši vinu,- jenž v chu
době se zrodil, - by lidi osvobodil.

3. Buď sláva Bohu Důchu, 
jenž v lásky svaté vzruchu, - jížkčlověčenstvuhoří.| mutělo
z Panny tvoří.

4. Buď chvála Matce Boží,
čest její ať se množí, - jež Krista
porodila, přec pannou stále
byla.

5. Buď andělům též chvála, 
jichž píseň zvěstovala, - že přišla

světuspása,© aťčlověčenstvo
jásá.

6. Čest pastýřům buď bdícím-akjeslímspěchajícím;| již.
děťátku se kloní, - jež blaho:
v duše roní.

7. Buď chvála králům svatým,
- již s srdcem láskou vzňatým 
v chlév chudý za ním spějí, - a
dary přinášejí.

8. Buď čest všem zbožným
právě, - již žijí Bohu k slávě, jižSpasiteleznají© avroucně:
uctívají.

83. Spějme k jeslím I.

nD
1 ji A hh

1. Vzhůru, vzhůru, pastý- řo-vé,
Slyš-te, ja-ké zvě-sti no-vé

Hudba Lud. R. Pazdírka. — (Vzato z jeho sbírky písní vánočních.)*)„n IE Z T:GE 1 v"4nAiIle ne5 Aji
v ď ň U

slyšte krásnou no-vi-nu !
zně-jívnoční ti-ši-nu!

Slyš- te, blud-né
pře - lí- bez- né

dě W
du- chů zpě- vy!E- vy, Z ne-bes rá- je

i T | To TÍ 3 —Í i > Ť i

©1 5
v © W = U o Wvzem-skékra-je já-sot| je-jichza-zní-vá,

tvá - ře
zá - ře

2. „Sláva Bohu na'výsosti!“

s je-jich jasné
ne-be-ská se

prozpěvujíandělé,© „pokojli
dem, kteří ctností - slouží Bohu
vesele, - neboť vzešla světu spása,
- kterou zpěv náš jasný hlásá, přislíbený,vytoužený,| narodil
se Kristus Pán. - Lidu pro spasení,-dušikposvěcení| Boží
Syn dnes dán“.

3. „Do Betlema pospíchejte, 
Spasitele najdete! - Srdečně ho
uvítejte, - na kolena padněte!

1) Otištěno s dovolením ze dne 28

na zem roz-lí- vá.

To vám bude na znamení, - v ne
smírném že ponížení - v jeslích
leží, máť ho střeží, - v plénkyvetchézavinut.© NebeskéKrál
říše - sestoupil s své výše - po
korný a chud.“

4. Slyšeli jsme vaše hlasy, 
svatí Boží andělé, - jdeme hledat
Svojí spásy, - pějem písně veselé,
- bychom Krista uvítali, - srdce:
své mu v obět dali - sduší svojí;.
on ji zhojí, - rozžne světlo pře

. března 1907.
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jasné, - dovede nás v nebe, - po
žívat dá sebe - v slávě překrásné.

5. Maria, hle, Panna čistá.vláscevroucí,přeněžné| na
loktech svých chová Krista,
nejvzácnější zboží své. - Chválu
vzdává Hospodinu,- již že shladí
lidstva vinu, - že se sklání v smi
lování- nekonečná dobrota, - abyotevřela© dušímnašimzcela
bránu života.

6. Pojďme všichni, poklekejme
k jeho chudým jesličkám,

vroucně díky Bohu vzdejme,
že se z lásky snížil k nám!
Pojďte, starci, pojďte, děti, - Je
žíškovi budem pěti - písně jasné
chvály hlasné! - Pojďte, lidstva
průvody, ku cti svého krále 
pějte neustále, - všecky národy!

7. Andělé, k nám přidružte se,
- spojte s námi hlasy své, - bychom
ctili v hodném plese - Boží Dítěvelebné!© Pějtesnámi,ptáčci,
čile, rozvijte se, květy milé, 
doly, hory, pole, bory, - Krista
s námi uctěte! - Pán onť dobro
tivý, - stvořil vás i živí, - jím jen
žijete.

8. Zaplaj, slunce, jasným světlem,© božskéDítěmilehřej!
Na hvězdami nebi vzkvetlém
měsíci se tichý chvěj! - Hlásejte

moc Stvořitele, ctěte lásku
Spasitele, všemocného Pána
svého, - paprsků svých plápolem,
- neboť blaho seje, - každé srdcehřeje© Kristuskolkolem.

9. Maria, Ó svatá panno, MatkoPáněpřečistá,| nebeská
ty zlatá bráno, - přimlouvej se u
Krista, - aby přijal naši píseň, 
od nás odvrátil vši tíseň. - Radost
stkvělá, kterous's měla, - když
jsi Krista zrodila, - ta.tě, Panno,nutí,© abysvkaždémhnutí
za nás prosila.

10. Beránku Ty Boží, vítej, 
v srdce naše mile vstup, - pravda
Tvoje v myslích vzkvítej, - vášní
plevel v duších zhub, - nauč, jak
Tě milovati, - nevinností, ctnost
mi pláti, Tebe ctíti, velebiti 
svýmiskutky dobrými, - bý nám

'obět Tvoje - skytla blaha zdroje
s Tvými svatými.
11. Spasiteli všeho světa, 

Pane, Kriste Ježíši, - nech v nás
k Tobě láska vzkvétá, - vede do
Tvých do říší, jako Tebe
v jeslích ctíme, - v nebesích Tě
uvidíme, v záři věčné, ne
konečné - na věky jsme spojeni,
- s Tebou zaplesáme, - s Tebou
podíl máme - věčně blažení!

84. Spějme kjeslím II.
(Dříve : Co to znamenati má ?)

(Ze sbírky. vánočních písní Lud. R. Pazdírka. )t)
hk —h v —k „L „Li A hlAN SÍT a l

W ml m. © hd | 1 *
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1. Co to, bratří,

ITR

TT

nm

o
TO

a k
—
ď

pk%
TTD

ele

E
zna-me-ná? Vne-ví- da- né krá-seob-lo-hajak© pla-men-návno-ci'za-stkví-váse.

m

až se srd-ce
S vý-še jas-né zpě-vy zně-jí,

na - še chvě-jí,
žas-nou Úú-di- vem.

1) Otištěno s dovolením ze dne 28. března 1907.
Oesta k věčné spáse, Úplné vydání. 12
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vzhů-ru! di-vem chví se zem!

2. Ejhle, svatí andělé - slavně
prozpěvují, - jejich písně veselé radostoznamují.| Nebesejiž
usmířilo, - spasení se přiblížilo,
přišel Boží Syn. [: Vzhůru,vzhůru!© Mizíhříchustín.:|

3. Sláva Tobě vzdána buď,
Bože svrchovaný, jenžto vklá
dáš v lidskou hruď - pokoj dávno
ždaný. Radujte se, národové, 
vychází nám slunce nové, - přišelSpasitel.| [Vzhůru,vzhůru!
Andělský zpěv zněl. :]

4. Na cestu se vydejme - rychle,bratřimilí,© doBetlemaspěchejme,© nedlemenichvíli.NajdemetamDítěBoží,| jež
jde vyplet hříchů hloží, - ráj námotevřít.| [:Vzhůru,vzhůru!
Pospěšme ho ctít. :]

5. Leží vw jeslích rozmilé
božské Jezulátko, - pod ochranoumatkysvé© dřímávplénkách
sladko. - Ostříhá je Josef svatý

pode krovem chudé chaty 
stranou za městem. - [: Vzhůru,
vzhůru! - Tam my pokleknem.:]6.Ježíškovizapějme© zpěvy
nejkrásnější, - srdce své mu po
dejme - v obět nejmilejší. Se
stupte k nám cherubíni, - pějte
S námi serafíni, - všichni tvorové!-[:Vzhůru,vzhůru!© lidštíronás

7. Klekáme k Tvým jesličkám,
- božský Spasiteli, - an jsi z lásky
sstoupil k nám. - Přijmi dík náš
vřelý - za svůj příchod,
svoji, - která všecky rány zhojí, 
jež nám v duši tkví. - [: Vzhůru,vzhůru!

8. Již zde trpět začínáš, 
mocný Boží Synu,
jeslích lože máš - v pusté stáje
stínu, - vetché plénky jsou Tvým
hávem,smavém- jižsetajížal.-[:Vzhů
ru, vzhůru, - by žár lásky vzplál.:]

9. Jeslí nohy zkřížené - ve
křížtěžký vzrostou,- trny v hlavu
vpletené - změní plénku prostou.

Za nás umřeš, božské Dítě,
za lid,
přemnohým. - [: Vzhůru, vzhůru!

Spějme ku jeslím! :]
10. Pro tu lásku nesmírnou, 

jíž Tvé srdce plálo, - pro tu obět
velebnou,- již Tě lidstvo stálo, 
dej, by duše čisty byly,
slouchaly Tě a ctily - za
dobrotu.
spěly k životu. :]

11. Smyj s nás vášně zlé i
hřích - ve své krve toku, - přiviň
s láskou v nebesích - ku svému

boku,
blaze žili, - Tebe ctili, velebili, 
Spáso, Ježíši!

obět

Tobě zpěv náš zní. :]

V chudých

ve Tvém oku, v líčku

který uráží Tě - hříchem

po
Tvou

- [: Vzhůru, vzhůru

- bychom s Tebou

- [: Vzhůru, vzhůru
dové! :] Božích do říší! :]

80. Spějme k jeslím II,
Živě. Z „Anděla Strážného“.; = E TI II cyK7

U 7 = o E Á © W » „Ť1.Vpůl-no-ci| posvát-nézne-be-skébrá-ny| slétloknám
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dle vů-le Ot -co-vy sejmoutsnás o-ko-vy hříchův a vin.

2. Svět o něm nevěděl, - přišel
tak tiše, - jenom jej provázel 
s nadhvězdné výše - andělů
zpěv; [:a on zde za nebe - za
měnil pro sebe - chudičký chlév.:]

3. Matka jen přesvatá k němusekloní,| blahaiŽžalosti| slz
nad ním roní, - když jej tak zří,

£: zavinut v plénčičkách, - uložen
v jesličkách, nuzný jak spí“*:]

4. „Sláva buď na nebi, na zemi
spása!“ - pastýřům užaslým-duchůsborhlásá| radostnou
zvěst, [:aby šli .k Betlemu,
k dítěti malému. Kristus to
jest. :]

5. S pastýři zbožnými i my,
T'véděti, - k Betlemu,k jesličkám
- radostně spěti - i my též chcem;
- [:k Tobě, ó Ježíši, - Pane nášnejvyšší,| rucesvépnem.:]

6. Tobě se klaníme, Božský
náš králi, - písně Ti zpíváme
díků a chvály; - vroucí slyš hlas,
- [: uděl nám v hojnosti - svaté
své milosti, - žehnej vždy nás :]

7. Na srdce každičké, prosíme;
Pane, - z nebeských zřídel Tvých
hojně ať skane - štěstí Tvé dnes,
- [: drahé pak otčině, - věrných
svých rodině - nejvíc ho snes. :]

86. Spějme k jeslím IU.
Dříve: Novou radost zvěstuji vám.

r. upr. J. Pavelka.— Nápěvu Šteyra.

1.== -vouár
né ů Vu

=====5SEE ==
hlá - sám vám, již při- pra- vil nám

L> |br2= ===
Pán Bůh sám.aků .

s <G ==
po - hle-dem se na

2. Vzhůru, vzhůru, nemeškej 
A předběhnout se nedávej.
K*řesťane, spěš atd.

3. S pastýři jdi k Betlemu,
koř Ježíšku se malému! - Kře
sťane, spěš, atd.

4. Čemu stěží věří sluch:
tam narodil se z Panny Bůh.
Křesťane, spěš, atd.

k je-sli-čkám běž, tam

Dí - tě těš!

5. Maria jej zrodila - a v jeslechudévložila.© Křesťane,spěš,
atd.6.Andělémuzpívají,| ples
všemu světu hlásají. - Křesťane,

spěš, atd.. Králové tři přijeli - a v chlé
vě se mu klaněli. Křesťane,

spěš, atd. M
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8. I my Ssnimi spěchejme a
pokorně se klanějme. - Křesťane,
spěš, atd.9.Srdečněbuďuvítán,| jenž

nás jde spasit, světa Pán! - Kře
sťane, spěš, atd.

10. Přijmi naši pokoru, - óKrálivěčnýchprostorů© Kře
sťane, spěš, atd.

87. Spějme k jeslím U. (Pastýřská),

„1 Třeště.)—Slovaupr.J. Poea 1907 hA2 NA J

4
1. Vzhůru, pa-stý-ři ! Bo-ha 'u-smí-ří dě-ťát-ko.

—— —

S ne-be sstou-pi-lo,2.Bysňaltíživin,— přišel
Boží Sýn, - děťátko. - Peklo uháší,spásupřináší| děťátko.

3. Na svět posláno, v chlév
má ustláno - děťátko. - Leží ve
mdlobě, v nouzi, chudobě
děťátko.

4. Chvilky nedbejte, - v Betlemspěchejtekděťátku!© Tamje

by nás spa-si- lo dě - ťát- ko.

uzříte,- v plénky zavité
ťátko.

5. Před ním klekejte,

dě

zbožně:
vítejte - děťátko. - Svouť vás milostí| zhříchuvyprostí| dě
ťátko.

6. K vám se nachýlí, - v dobru
posílí - děťátko. - Nebes na trůnu
- dá vám korunu - děťátko.

88. Pastýři u jesli.
Dříve: Moc Boží předivná.

U Šteyra. — Svatoj. kanc. č. 54. — Slova upr. J. Pavelka.= Fv |ecgccjo4EEC EEE LEEIEC:
e/ p ď hd Č “

T T ILILILICIIC
NÍ Tě TLLÍCEKE

1. Moc Bo-ží pře-stkvoucí svět vi- dí žas-nou- cí;

6 T JITRO ET 3.DA P © | PO ml. — |.„| m „i — A EN NO m= L 4 I C4 „—| s s- jÁ „| E l ] ITI.[i NN1 — i 8 „i ml — . „i adáv-noco| slí-be-no,dnesjestjižspl-ně-ne;Ma-ri-a
TELL

E Is
C- —1-o-ilpře-mi-lá© Je-ží-šezro-di-la.

2. V čas tichý půlnoční- zpěv, 4. „Buď Bohu sláva, čest, 
který světem zní, pastýři sly- že smíme hlásat zvěst: - Přináší
šeli, jasnou zář, uzřeli, - která
jim zaplála, spasení hlásala.
- 3. Jdou s nebe andělé - a pějí

v zázráčné jasnosti, 
í

vesele
k díkům a radosti, k plesánvzbuzují,| anijimzvěstují:

"

Bůh a Pán - v pozemský trudnýlán| pokoj,míržádoucí| pro
časy budoucí.

5. Již přišel Spasitel, | váš.sOteemSmířitel,© vtělejej
Dítěte v Betlemě najdete ve
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plénkách kvíleti, v jesličkách
ežeti.“

6. Pastýři plesají - a k jeslím
spěchají, - děťátko spanilé - našli
a rozmilé, - nebeské krásy svit
vzešel svět ozářit.

7. Dar, který přinesli, již

kladou u jeslí, - pokorně klečíce, 
děkují velice, - z dávna jenž sli
bován, - že jim dnes k spáse dán.8.ImyTiděkujem,| své
srdce věnujem, - Králi náš vzne
šený, Ježíši milený, viny žes
naše sňal, - naději, život dal.

89 Spojme se s pastýři u jeslí.
Koleda. — (Dříve: Nesem vám noviny, poslouchejte.)

Slova u Bečáka č.145; přepracovalJ. P. — Nápěv ve „Zvucích nebeských“ 177.ietetu teeEFFG- S——ci
no - vl

kra - ji
1. Ra -dost - né
z bet-lem - ské

ny, já osa- vý ples
ny za - zní- vá dnes.

©
O- hlasemrá-je v na-še též kraje

2. Z Panny se narodil, touha
všech let, z hříchů by obrodil
nešťastný svět. - [: Ježíšek dítko,
- z růžičky kvítko, :] - královská
snět.

3. Zavitý v plénčičky, světů
všech Pán ve chlévě v jesličky
matkou jest dán; - [: dřímá tam
sladce - nebeský vládce :] - uko
lébán.

4. Záře, aj, zaplála v půlnoční
klid, do světa hlásala: Sám
Bůhchce jít - [: od pekla víru
do nebes míru :] - zavésti lid.

5. Snesli se andělé v betlemskýluh,— hlásaliveselevpastýřů
sluch: C:„Neprodlévejte,
k Betlemu spějte; :] zrodil se
Bůh“.

6. Užasnou pastýři, jaká to
zvěst, hruď se jim rozšíří,
"toužebnájest. - [: Neprodlévají, 
ve chvat se dají :] - jemu vzdát
čest.

7. Pokleknou u jeslí, u nichžbdímáť,| dárky,jež.přinesli,
spěchají dát, - [: ve prosté stáji radostíštkají,:]| nedbajístád.

8. Také my za nimi, nemeškej
me, - s písněmi hlasnými pospí

"Tvá hrud.

náš vděk

Tvé.

požival Tebe, :]

mi-le se snes.

chejme, -[: dobrého Pána - z čas
ného rána :] uvítejme.

9. Vítej nám, Ježíši, Ó Boženáš!| Králinášnejvyšší,naši
hruď znáš. - [: Z dobroty svojí lék,jenžjizhojí,:]© pronity
máš.

10. Prozpěvů hlaholem uvítán
buď! - Lásky k nám plápolem hoří

[: Snížil js1 sebe,
opustils nebe, :] - bys sňal s nás
trud.

11. Slunce tak neplaje hřejivý
jas, - jako Ty, Pane náš, miluješnás;-[:plamenemláský| shla
zuješ vrásky :] - po všechen čas.

12. Děťátko překrásné, přijmi
za pravdy přejasné,

za duše lék, - [: za spásy zdroje, 
za dary svoje :]- po všechen věk.

13. Ničeho nemáme nad srdce
své, - to Ti dnes dáváme za dary

[: Přiviň, je k sobě, 
v každé, dej, době, :] Tvoji ať
jsme.

14. V poslední hodině ke mně:
se schyl, - k Tvoj bych rodině

[: dosáhl nebe, připojen byl,
věčnětamžil.
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90. Rozjímání u jeslí.
Dříve: S pastýři pospíchejte.

Zpívá se při druhé sv. mši vánoční.

Text dle Fryčaje upravil J. P. — Nápěv 2 Vev. Bytyšky.— T to
m| | jm„Lml.mi. š:

| MD L m i » © „+i + © L i Jů2 7 U hd 64 0 =
1. Po-spí-chejme s pa-stý-ři teď všichni k Bet-le - mu,

nechť vzduch písní roz-ví-ří dík Bo-hu dob- ré - mu.
POXAž J 1 TL TT

buL
Ple-sej-me,| zpí-vej-me,buďslav-něu-VÍ-tán,jenž.

nnD„U eu > 18GEJ
0jme; S

při-šel, Kri-stus Pán!

2. Sláva Bohu vzdána buď,
jenž světů všech jest Král; by
vlil pokoj v lidskou hruď, - žečlověkemsestal.© BožíSyn,
prostý vin. k nám s nebe se
stoupil, - z vin by nás vykoupil.

3. Jejžto z Ducha počala a
v těle nosila, Panna světu vy
dala, Máť Boží rozmilá.
V chudobě, ve mdlobě --se zrodil
na zemi, - Pán tvory nad všemi.

4. V hradě hrdém nesídlí,
jenž nebe vytvořil, - ve chlévě
má obydlí: - tak Bůh se pokořil;vplénčičky,vjesličky| se
skromně ukládá, - jenž vesmír
ovládá.

5. Jemuž slouží andělé - a pějí
v nebesích - chvalozpěvy veselé,
- jejž slaví ve plesích: - opuštěn
v chlévě jen - teď leží maličký, 
syn chudé matičky.

6. Proč, ach, tak se snižuješ, 
ó Kriste Ježíši! - Protože nás
miluješ, náš Králi nejvyšší;pyšnému,marnému| chcešdátvzorskromnosti© avdobru
stálosti.

7. Zde užzačals trpěti - trest
naše za viny, zde už stal ses
obětí, jsa smírce jediný.

Messiáš, jenž dluh náš
krví zaplatí,
vrátí.

8. Obět ceny bezměrné- Ty za
nás přinášíš, - smíříš s Otcem
nevěrné - a chystáš nebes říš.
Jeho hněv Tvoje krev, - z ran
tekouc, uháší, - smír lidem při

2 VPnáší.
9. Ke Tvým jeslím poklekám, —

ó Pane láskavý, - o Tvou milost
prosím, lkám, - jež z vin mne
vybaví; - slabého, padlého - mne
v ctnosti posílí, - že mne hřích
nesehýlí.

10. Ty jsi nás tak miloval, žesnebesstupuješ,| námses
zcela věnoval, - nás všecky spasit
chceš. - Za to nic nechceš víc, 
než v srdei našem díl - by Tobě
nechán byl.

11. To ti, Pane, dáváme,
rač si je od nás vzít, - k jesličkám
je skládáme, - vždy Tebe chceme
ctít, - poslouchat, laskou plát. 
Vždy k Tobě toužíme, děj, ať
Ti sloužíme!

12. Rač se, Pane, zroditi - a
zůstat v srdci mém, račižpravdouvoditi© asvýmmne
příkladem, abych spěl, a se

SVOU
nám milost na



— 183 —

stkvěl - v Tvé slávy záblesku 
kdys věčně v nebesku!

13. Vzdejme Bohu Otci čest, jenžSynadávánám!| Duchu,z něhož počat jest, - plaj vezdy
vděku plam! - Budiž ctěn, ve
leben - Syn Boží vznešený,
nám k spáse zrozený.

91. U jeslí I.
Dříve: K Ježíškovi, miláčkovi,

Slova u Šteyra 1683; Upravil J. P,
I ITT-T -M-Ťml.

LAA
"1 Kristus, náš Pán, v pozemský lán s ne-be-ské se-stou-pil

K ně-mu náš duch, svatých pln tuch; za- lé-tá v da- le- ké

w

v - Š1 ny. , . s 3 A X 21
Ý -Št ny. 1. tej-me jej, náš zpěv mu. zněj Ů,kon - či - ny. |a pv A I Ag

bo NM M i NERINŮKEN" A M AIP s 2 o

—A-—Adii„AA—sP| Lul©„ITĚ>© | 4lm —LIESE.pid„J
v“ E J v vbu-dižví-tán;Spa-si-te| li,poněmžtow-žilf
= FTTILIE

dě - ťát - ko !již svět ce - lý,

2. V chudičký chlév - něžný
zní zpěv: - Maria Panna jej
uspává. - Přišel, hle, již, - blaha
jenž říš - duším všem v bolesti
získává - Vítejme jej atd.3.Vděčnostíhruď| vznícena
buď, - k jesličkám pokorně klek
něme, - za láskyžár, - za spásy

z
dar
uctěme.

vroucně a vděčně jej
Vítejme jej atd.

4. Ježíšku náš, - láskou jenž
pláš, přijmi vděk za svoji
dobrotu, - s kterou k nám jdeš, 
trpěti chceš, - abysnás zachoval
k životu. Vítejme jej atd,

/

92, U jeslí I.
Dříve : „S pastýři pospíchejte“.

Nápěv pův. u Bečáka č. 144. — Text i nápěv dle úpravy olom.Žkanc.č. 151.

-+ .
1. S pa-stý-ři teď o ozá-vod spěj-me ku Bet- le- mu,

tam se po-kloň lid-ský rod Kri-stu zro- ze - né-mu;GooheSTFAA
lidstva ples za-zni dnes s andělskými sbory přesdo-ly a ho-ry.
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tvrdé položené, - nad ním chléva
chudičký - krov se nuzně klene:-vplénkyjen| přioděn,| alekrásný,svěží© nebeskráltu
leží

3. Víme, proč se snižuješ,
nejvyšší náš Pane: - chudým
důkaz dáti chceš - lásky svrchované,ovzdornýpych| tvorůsvých-učíšvponížení| nésti
břímě denní.4.Počínajetrpěti© bíduzem
ských tvorů, - již se stáváš obětí
- Adamova vzdoru; vymáháš,

)
Pane náš, - statek nad vše dražší
- věčnou spásu naši.

5. Nuže ke Tvým jesličkám vroucněpoklekáme,© bysdalhojnoumilostnám,© úpěnlivělkáme;-sejmijiž| našitíž,
učiň, ať jsme prosti- hříšné pod
danosti.

6. Budiž 'Otci sláva, dík,
sláva buď i Synu, - jenžto, jsa
náš prostředník, - jde smýt našivinu;© pozdravme,oslavmetakézdušecelé© DuchaTě
šitele.

93. U jeslí III.
Dříve: Veselé vánoční hody.

Šteyr. — Text upr. J. P.

ho-dy
zazněl Zpěv ze- mi

1. Vá-noč-ní

» =

ve-se lé,
po ce lé

o tom, co Se

KLH IC = S ILIIICCH
TýL

x- U U JI v P—Y—1 U p VÍ LL JÍskutkemsta-lo,ženámli-demne-beda-lo| Dě-ťát-ko.
2. Počato z Ducha svatého,

věčný Syn Otce věčného, - Slovo
učiněno tělem, - by nám bylo Spasitelem© Děťátko.

3. Maria z Ducha počala,vBetleměsvětuvydala| do
plének je zahalila, do jesličekpoložila© Děťátko.

4. Zvířátka zahřívají chlév,
nad kterým andělů zní zpěv,
jenžto na zem slavně vítá,
z něhož světu spása svítá,
Děťátko.

5. Nádherně květy odívá,
samo se v plénky ukrývá;
slunci, hvězdám světlo dalo,
samo ve tmě zaplakalo - Děťátko.

6. Pastýři jen je vítají, - srdeč
ně jemu zpívají: - Vítej, vítej,
s nebe Králi, - dávno jsme Tě
vyčkávali, Děťátko.

7. Také my k Tobě spěcháme,
pokorně k jeslím klekáme: 

Vítej, Kriste, nebe slávo! Vítej
u nás a buď zdrávo, - Děťátko.

94, U jeslí IV.
Dříve: Chválen buď, Ježíšku milý.

Slova upr. Jos. Navrátil 1907. — Nápěv Jana Kypty st., naduč. v Telči.65a Fast?
„U1. Je-ží-šku, mi-lé ro-bát- ko, pře-či-sté Panny, děťát
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aamu yl J -NZNI -MA ZS EN X MVETa | „S89 1 -ra
2 L i P v- S I „ko!Ví-tejnám,moc-nýne-bes| krá-li,jenžjsiseA7 G

3 E == RDLECLNn, = I bdď F=pr9
pro nás stal tak ma-lý. - le- lu-ja, al - le- lu

s- AI fc iždi17 :== EEER p LAm E | s Ji
a, al le- lu-ja, al- le-lu-ja !

2. Jedličky tvrdé Tobě jsou - pro Tebe zemřít slibujeme.
trůnem i rodnou kolébkou, [:ANeluja, alleluja.:]
Božská Tvá očka přece věstí,
světu že neseš mír a štěstí.
[: Aleluja, alleluja. :]

3. S pastýři k Tobě spěcháme,
- k jesličkám v duchu klekáme,

6. Opatruj. víry naší skvost,
onať je pevný zlatý most - pojícízáhrobnítybřehy,| štěstí
kde svítí věčnéněhy.- [:Alleluja,

vám „ alHeluja.:]
chudobu, kříž svůj z lásky k Tobě 4 “ , “
-nésti chcem rádi v každé době.- 7. Zdrávas buď také, Matičko,
[: Alleluja, alleluja. :] ——-Maria, jasná hvězdičko, - dítka

mi chceme Tvými býti, - v ochra4. A že jsme chudé dítky jen, .
a nu svojiračnás vzíti.- [:Aleluja,- srdce Ti nesem v dnešní den, 

víme, že nedbáš lesku zlata, alleluja. :]
Tobě jen milá duše svatá. 8. Ježíše jméno budem" ctít,
[: Aleluja, alleluja. :] s anděli v písních velebit, ve

5. Jaké to štěstí svitlo nám, jménu tom je život, nebe,
že jsi k nám přišel, Bože, sám, Ježíši, tam nám. ukaž sebe.
"Tobě my věřit, sloužit chceme, |: Alleluja, alleluja. :

95, -U jeslí U.
Dříve: Chvála budiž.

Slova upr. Jos. Navrátil 1906. — Nápěv J. Kypty st., naduč. v Telči.biokeEE Šra-2
*/ — 1 —- —-=  Jj

1. „„Slá-vaBo-hu na vý-so-sti, po-koj li. du vše-mu“,
s an-dě-li tak pějme všichni, dítku bet - lemské-mu,

==
vjesličkáchježleží,mi-louno kéaLn peP AFF ET=

« svěžíja-kozrájekvět,ja© Ko.
-===o p I I T

Dm — U = L „L T Je
9? 2 o S j—+ -E -A Ji— © o Lo Jů
e/ T CD
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2. Pozdravme to dítko drahé,
- jehož očka čistá - prozrazují
Spasitele, - milenéhoKrista,- jenžknámpřišelsnebe© obětovat
sebe, - [: aby spasil svět! :]

3. Matičku též jeho čistou chvalmevpísnivřelé,© vždyť
nám ve svém dítku dala - srdce

svoje celé. matkou bude naší,
bychom měli snazší - [: cestu

v nebes říš. :]
4. Srdce svoje obětujme - ma

tičce 1 Synu, - za lásku jim po
děkujme, - shlaďme hříchů vinu,
bychom jednou v ráji, - andělé
kde hrají,- [: Krista měli blíž! :];

96. Přivítání Ježíše Krista I.

Slova Frant. Sušila 1862. — Nápěv dle Šteyra upravil K. E.GE E ELLA
1. Vítej, Kriste, vítej, slunko s nebe, s tužbou vřelou čeka-li jsme

nh EEEE 3
v Te-be.Jakzemzprahlátou-žíporo-se,© srd-cena-še
nh ; ==FF

———ED p p Í
roz-tou-ži -lo se. Ví-tej, Kriste, s ne-be, ve -le- bí- meEEE

+
Te-be.

2. Volali jsou dávno předci
naši, - abys přišel, milý Messiáši,
-Zuhnětení hříchů porobou, - vo
lávali celou útrobou: - [: Ó přijď,
Kriste, s nebe - a dej nám sám
sebe. :]

3. Uslyšels je,

ví-tej, Kriste, s ne

lásko nekonečná,© opustiljsisvojesídla
věčná, přišels jako slunko spanilé,© vzkřísilsživotvlidstva
mohyle. [:Ó již vítej s nebe!
Velebíme Tebe. :]

4. Přibyls chudý, pokořil jsi
pýchu, - poctils nouzi, zlomils
žezlo hříchu, - milost Otce, spásy

záštitu, pojals na zem s nebeblankytu.- [:Ókdožzslasti
nebe - nevítal by Tebe? :|

5. Slunko světa, lidských duší
spáso, - kníže slávy, duchů věčnákráso!© Nevyvážný"blahapra

be, ve-le- bí-me Te-be.

meni, - lásky Otce věčné zjevení!
[: Zavítals k nám s nebe,

velebíme Tebe. :]
6. Kdož dost může o Tvé

lásce pravit, - pokoru Tvou kdož
dost může slavit * Jsa Pán
světa chtěls být v podruží, 
v palác chlév měls v cizím po
pluží. [:Ó Ty lásko s nebe,
kdo dost uctí Tebe ? :]

7. A přec, Pane, Tebe urá
žíme, srdce naše není k Tobě
přímé. Ó rač, Kriste, rač nám
prominout, - dej se zcela k Tobě
přivinout; - [: máme-li jen Tebe,

máme celé nebe. :]
kdy, Pane, v hrudi nám

se zrodíš. kdy v nás skutkyláskysvatézplodíš?© BezTebejsmepoušťasuchopar,© bez.
Tebe jest svět ten domov mar, 
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[: ale skrze Tebe
v nebe. :]

9. Kriste Jezu! dej nám žíti
zbožně, - dej nám pravdu strážit

změňuje se nepřemožně, - upevní svou vládu
po světě, - dej žít církvi v stálém
rozkvětě. - [: Po smrti dej nebe

a v něm věčně sebe. :]

97. Přivítání Ježíše KristaII.
Dříve : Sličné pacholátko.

Svatoj. kanc. č. 113. — Text přepr. J. Pavelka.

1. Ví-tej, Pacho
ví- tej, Je-zu lát - ko,

nb
lát - ko, Sy - nu,

stí - nu,
ví-tej, Bo-ží

v ti-ché no-ciFEL EEEZ
C

Krá-li věč-né slá-vy, Mes--s1- á- Šl pravý, jenž nás při-šelESF
spa - sit,

2. Proč se k nám tak niží,
jenžto v nebi vládne,- snáší nouzetíži,| ležívstájichladné!
Láska jej tam vedla, - aby lidi
zvedla, kteří v hříchu dleli,
do záhuby spěli.

3. Vítej, lásky Kvítku, - který
k nám jdeš s nebe! - Srdce do pří
bytku - chceme přijmout Tebe, 

po-žár pek-la ha sit.

naše potěšení, - duší uzdravení, —
zdroji naší spásy, - slunce věčné:
krásy!

4. Spějmeku Betlemu, - pějme:
píseň vroucí - Kristu milostnému:-vláscenechladnoucí:| Vítej,.
vítej, Dítko, - sličné nebes Kvít
ko, zůstáň s námi stále, ať
k Tvé žijem“ chvále!

98. Radujme se z narození Páně I.
Dříve: Dítě se nám narodilo.

Vážně. Nápěv u Šteyra (1683). Text upr. J. P.

=FE
J jf

1. Dě-ťát-ko se na-ro- di lo, ra-duj-me Se,
mm ŠÍ
o O

EHF
by nás z hříchu vy-kou-pi - lo,

|
ve-sel-me se v tomto ro- ce,.

s Matkou Bo-ží
Kristu Pá-nu chválu pěj-me hlasem zvroucnělým.

za-ple-sej-me srdcem ve-se - lým,
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2. Slovo Otce nebeského, - radujmese,| sestoupilostrůnu
svého, veselme se v tomtoroce© sMatkouBožíatd.

3. Tělo lidské na se vzalo,radujmese,© námbytvnebi
uchystalo, - veselmese v tomto
roce, s Matkou Boží atd.

4. Leží v jeslích v chudé stáji,
- radujme se, andělé tam při

létají, veselme se v tomto
roce, s Matkou Boží atd.

5. Chválí Boha na výsosti,
radujme se, povzbuzují ku radosti,| veselmesevtomtoroce,

s Matkou Boží atd.
6. Chvála a čest, Bože, Tobě, 

radujme se, - budiž od nás v každédobě,© veselmesevtomtoroce,
s Matkou Boží atd. N

99. Radujme se z narození Páně II.
Dříve : Den přeslavný jest k nám .přišel.

U Šteyra 1683. Text je svatoj. kancionálu č. 133.„AAMT T100| I pap- dy TT
G=

1. Přeslavný den svě-tu sví - tá, v němžto Spasi te-le ví
IID)j=pi 3 23LEE=L=== ===

tá Ra - duj- me Se, v tom-tove sel- me se

na - ro ze ni.

2. Proroctví se vyplnilo, - Dítěsenámnarodilo.© Radujmese
atd.

3. Proroky co předvídáno,
dnes nám Bohem k spáse dáno, 
Radujme se atd.

4. V zemi cizí, nehostinné
Maria je k srdci vine. - Radujme
se atd.

5. U Betlema v chudé stáji
pastýřové radost mají. - Radujme
se atd.

6. Králové tři přicházejí, - dary
vzácné přinášejí.-Radujme seatd.

7. I my v duchu k jeslím
spějme, dík a poctu jemu
vzdejme! - Radujme se atd.

8. Vítejme je vroucí písní,
Sejme s nás vše, co nás tísní.
Radujme se atd.

9. Kriste, pro své narození
dej nám hříchů odpuštění.
Radujme se atd.

10. Kéž nás Tvoje milost chrá
ní, vede, řídí bez ustání.
Radujme se, veselme se - v tomto
narození!

100. Radost z narozeného Spasitele [.
Dříve: Zvěstujem vám radost .

Rozenplut 1601. — Slova přepr. J. P, — Nápěv ze Šteyrá 1683.= EEE
1. Pře-ve-li-ká radost za-zní-vá dnes světem, zvučív každém
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po-ro--di- la2.Dávnoprorokové| Krista
předvídali, - Boha, Spasitelesvětuzvěstovali.| Jejichhlasy
slyšel, - jejich prosby splnil, 
vykoupit nás přišel.3.Vizmenemluvňátko,| anovjeslíchleží,© vplénkyza
vinuto, - spanilé a svěží. - Andělé
se koří, - chválu prozpěvují,
láskou k němu hoří.

4. Slunéčko i hvězdy - radostí
se stkvějí, narození jeho
oslaviti chtějí; - k němu všecky
tvory - s láskou upírají - důvěřivé
Zory.

Bo-ha, jímž nám spása dá--na.

5. Slavný svátek ctíme - Tvého
narození, - neb nám svítá z něho

duší vykoupení, - naděje nám
vzchází, - jež nás k nebi vede, 
v blaho beze hrází.

6. Maria, ó Panno - milostná
a čistá, - prosiž za nás vlídně
Syna svého Krista, by nás
pravou drahou - vedl milostivě 
v nebéskou vlast blahou.

7. S vroucí pobožností - Krista
uvítejme, - chvalozpěvy jemu 
ke cti zazpívejme, - za ním věrně
jděme, - ať se s ním-i v nebi
věčně radujeme!

101. Radost z narozeného Spasitele II.
Slova J. Tiraye.

ek
— Nápěv Fr. Slavíčka, nadučitele v Olešnici (okolo r. 1845).

„T 3. května 1881 ve Velké Byteši.ft===== ==
Ple-Sej, du- še, ple-sej, já-sej, zpívej vroucí chva-lo-zpěv,

„

lá-sku Bo-ží pís- ní hlá-sej, dí-ky Tvůrci jev,=EEE
ne- boť se na-ro-dil Spa-si-tel, a- by sňal se svě-ta

4 : M i — i -k J
E=LEJe0Ji =ÁL 4 „l

vi-ny: žel, o - de všech ná- ro - dů če - ka- ný
on bk h -i „MN AN
AAT ZG LEjE

*/

od Bo-ha dobré-ho' po-sla-ný.

EN
Hvězda, zářv Betlemě
Kri-sto- vo zro-ze-ní
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vzpla-nu-la,

ví- tej-me,
píseň s rtů andělských sply-nu- la :
Je-ží-šku slávu, čest zpí-vej-me,

„„Bo-hu,
k jeslím

iLu
V

CIf=
ČC- i Uv ď= P

Pá--nu

na ze-mi o-plý-vej

EF FEE=
na ne-bes vý-so -sti

je-ho spa-stý-ři spěchejme ve- se - le,

LE
slá -va buď,

EFL

-—— čo L

li-du vše-ho
srd-ce svo-je

a —

mí-remhruď“
po-dej-me láskou mu pro-chvělé!

102. Radujme se a děkujme 1.
Dříve: Vesel se, nebe.

Slova č. 102—106. přepr. J. P. — Šteyr 1683.Grier —IFTEZEELLA
1. Pěj, ne-be, vple-se! Pán spá-su ne-se, máš pří- či- nu|ohePoe

?k ra- do - vá ní, Ó kře -sťa - ne, o-ko-vy hříchusnásFEL
.—"

o„I |
Z- Id |„ +

IFF PC
<

ZE
Em!stře-se,mášpří-či-nukdě-ko-vá— ní.

2. Své zvedni témě - a plesej
"země! - máš příčinu k radování, 
ó křésťane, - lidské jde spasit
Bůh plémě, - máš příčinu k dě
kování.

3. Jenž světy tvoří, - k nám
láskou hoří, - máš příčinu k radování,| ÓkKřesťane,| vězení
pekelné zboží, máš příčinu
k děkování.

4. Jenž věčně vládne - a sytí
hladné, - máš příčinu k radování,
- ó křesťane, - ve stáji zrodil se
chladné, - máš příčinuk děkování.

5. Jenž stromy šatí, - hor
vrchy zlatí, - máš příčinu k ra
dování, - ó křesťane, - v plénky

jej zavíjí Máti, - máš příčinu
k děkování.

6. Jenž vláhu skýtá, - jíž luka
vzkvítá, - máš příčinuk radování,
- ó křesťane, - toho hlad, žízeň
zde vítá, - máš příčinu k děko
vání.

7. Plesskýtá duši, - slz proudy
suší, - máš příčinu k radování, 
ó křesťane, - srdce mu zármutek
kruší, - máš příčinu k děkování.

8. Skrýš dává zvěři - v skal
lůně, v keři, - máš příčinu k ra
dování, - ó křesťane, - leží sám
v jeskyně šeři, máš příčinu
k děkování.
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9. By spasil tebe, - Bůh sstou
pil s nebe, - máš příčinu k rado
vání, ó křesťane, - za tebevobětdalsebe,© mášpříčinu
*k děkování.

10. Cti Spasitele, - vzdej mu
dík vřele, - máš příčinu k ra
dování, - ó křesťane, - srdce mu
obětuj celé, - máš příčinu k dě
kování.

103. Radujme se a děkujme II.
Dříve: Nastal přeradostný čas.

Nápěv u Šteyra 1683.

1. Čas nám na-stal ra-dost-ný, všich-ni za- ple - sej-me,=== ==
Kristus přišel mi-lost-ný, Pá-nu Bo-hudík za to vzdejme !

2. Panna čistá počala, - všichni
za plesejme, - spásu světa vydala,
- Pánu Bohu dík za to vzdejme.

3. Prozpěvují andělé, - všichni
zaplesejme, - Kristu Pánu vesele,
-- Pánu Bohu dík za to vzdejme!

4. Hříchy naše vyhladí, - vši
-chni zaplesejme, - dluhy naše na
hradí, - Pánu Bohu dík za to
vzdejme!

5. Vykoupí nám milosti,
všichni zaplesejme, - získá věčné
radosti, - Pánu Bohu dík za to
vvzdejme!

©. Duše naše posvětí, - všichni

zaplesejme, - Bůh nás přijme za
děti, Pánu Bohu dík za to
vzdejme!

7. Otevřenám nebesa,- všichni
zaplesejme, - v nichžto srdce
zaplesá, - Pánu Bohu dík za to
vzdějme!

8. V nebe za ním vejdeme, 
všichni zaplesejme, - věčněšťastni
budeme, - Pánu Bohu dík za to
vzdejme!

9. Dá nám život pověčný,
všichni zaplesejme, - zazní mu
zpěv srdečný, - Pánu Bohu dík
za to vzdejme!

104. Díky vzdejme za příští Spasitele.
Dříve : Věčnému Tvůrci děkujíc.

Nápěv u Šteyra.| S- 2k£-T5 EE F aE ZELLLTLFFEe =D4 FIFEti EYE TEMm.— I

1. Dík vzdejme Tvůr-ci věč- né - mu,

— ami.
m > „I „|

Spa-si - te-li

dob-ré - mu, by náy nás

2. Jej Panna z Ducha počala,
- pannou čistou zůstala, - počalajejdivem,© mociBožívlivem.

jenž se pro nás zro- dil,
o - svo - bo - dil.

3. Když Dítě božské zrodila,
- do jesliček vložila - Krále ne
beského, - Pána andělského.
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4. Tři králové tam přijeli, 
když lesk hvězdy uzřeli, - jež
jim k tomu městu ukázala
cestu.

5. Své dary Kristu podali,pečlivěježvybrali,| láskuvy
6. Nuž 1 my s nimi plesejme,.

- Krista Pána vítejme - s láskou,.uctivostí,© vroucípobožností.
X

7. Ó. Jezu, Dárce spasení,
přijmi díkůčinění, - kterým Tebe:

- vděčně velebíme.

„Nebesa rosu dala“.

znávají, kterou k němu plají. ctíme,

105. Díky za příští Spasitele.
Dříve: „„Nebe, země obdivuj““, nebo:

Čile. Nápěv z rorátů nedělních..

1. Ne-be ro-su vy-da-lo, jež ze- mi svla-ži - la,
(, Je | =] — Ů k k |„M | —A| L u m -A L.. hi I- N-—Ii — „LiA., —e „M „ d i. „+ I , -O6 s NTV T s 8 81-"78-4 9ď — S I „ ml l (d I = — „)v o =yH

milost hojnou se-sla-lo, by du-ši na-ši bla-ži-la, zač
a- —
——— A —| i H

Vániv . NÍ 3 KIje s o ze i LE
bu - diž Bo - hu dík

2. Sstoupil s nebe Boží Syn,
k nám z lásky nezměrné; - by
nás sprostil našich vin, - se vtělil.
v lůně Panny ctné, - zač budiž
Bohu dík.

3. Nebe krásné opustiv, - kde
slávou věčnou plál, Pán byl
mezi námi živ, - by v slávě své
nám podíl dal, - zač budiž Bohu
dík. |4.Trpělpronásžalosti| a
kalich hořký pil, - v nebeské by

náš zpěv radostný,

5. V žáru lásky přesvaté
smrt za nás vytrpěl, - aby nás,
dřív proklaté, - své slávy rouchempřioděl,© začbudižBohudík.

6. Kriste, Pane milostný, 
jenž takou láskou pláš, - přijmi

jímž hlásá
ret Ti vděčný náš: - Buď Tobě,
Jezu, dík!

7. Milosti nám udílej, ať
ctnostně žijeme, - v nebesích
nám mile přej, - ať věčně šťastně
pějeme: - Buď Tobě, Jezu, dík!.

106. Účel narození Páně .')
Dříve: Věčný Syn jednorozený. v

radosti© námštěstívěčnépři
pravil, zač budiž Bohu dík.

Rychle. Michalec 1559. — Nápěv u Pačovského 1664.to = ork?
1. Syn Bo-ží jed-no - To- ze-ný,

U

nestvo-ře-ný Bůh a Pán,

1) Kde jest zavedeno číslo 104, pro přílišnou podobnost nelze zavésti č. 106.
a naopak.
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sstou-pil v tě-le s vý-so-sti du-ším zbožnýmk ra-do-sti
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v smutný, bmavý, zemský lán. Král ne-be, ze-mě vzne-še- nýK3 4 ml. bm J .

M ee k ' -M -| u — LI -A -M —|—I (5hy | „I |3: I i — a | . IO
ELEEE| 2

*/ J ďpři-šelupo-ko-řesňatsnásbolao ho-ře.
2. Jenž neměl vzniku, po- 5. Dal ,Emanuelem“' se zvát, 

čátku, - jenž jest věčně věkův neboť s námi přebýval, - mnoho
živ, vládne všemu stvoření: - konal zázraků,- a by v bludů
pro naše Bůh spasení, - neskonale soumraku - paprsek nám pravdydobrotiv,© sipannuzvolilza© vzplál,-dalučenísvézvěstovat,matku,| vjejíž.dušivinykterévedectností-věčnédo
nevrhly své stíny. radosti.

6. Kříž nesl na ramenou svých,
- prolil za nás svoji krev, - ukrut
nou smrt podstoupil, - odpuštění
vykoupil, - upokojiv. Boží hněv, 
díl zajistil nám v nebesích: 

3. Duch svatý jemu vytvořil 
tělo v těle panenském. - Král ten
nejvelebnější, - nad slunce jenžjasnější© natrůněkdyžsedí
svém: tak sebe pro nás po- «: vv .

kořil, že dán v josle chudé, dá věčný pravý, - odlesk svojíAmmXá na má ? slávy.
trpět za nás bude. 7. Dík Tobě, Pane, vzdáváme

4. By svobodu nám navrátil, - - za všecky ty milosti, - jež nám
již jsme hříchem ztratili, - jenž skýtá příchod Tvůj! - Milostí násnásstrhlv-porobu,-zvolilsobě© posiluj,-býchomdošliradosti,chudobu© Pánnášdobrý,pře-jižcelýmsrdcemželáme,-by
milý, - a dluhy naše zaplatil; - chom s Tebou žili, - Tebe věčněobětovalsebe,-otevřelnámnebe.| otili!

107. Účel narození Páně II.

U Šteyra 1683. — Viz olom. kance. č. 148.ELE ===
C

1. Vítej, Kriste, v Panně či- sté svatým Duchem vtě-le- ný,n k
lM| U.ml.Mp©—„Ap„i Es©hadíi2s j=| drau

hu Í L- | LI = — 2 L 6 — T i Li a „< A li
JZ [L | - 1 |- L (— i te ="v Ť

pro nás hříšné ze pří-li-šné lá-sky na svět zro - ze- ný.

2. Mnoho zlého pro hříšného - 3. Co kdys pro zlost, nepočlověkajsipodstoupil,© neslsslušnost© Adamovuztraceno,
bídy, abys lidi - z hříchu, z pekla to Tvou otností, slitovností

„vykoupil. nám jest opět vráceno.
Cesta k věčné epáse. Úplné vydání. 13
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4. Adam v pychu nedbal hří
chu, - chtěje Bohu roven být: 
Ty jsi na se k naší spáse - lidské
tělo ráčil vzít.

5. V judském kraji, v nuzné
stáji - zrozen jako pachole,
snášels bídu, nevděk lidu,
mnohé strasti nevole.

6. Naposledy chtěl jsi vředy —světazhojitkrvísvou;| není
ceny, míry není - na Tvou obět
velikou.

7. Pročež chvála neskonalá dějseToběsvroucností;| kéž
nám, Pane, nepřestane téci
zdroj Tvých milostí.

108. Účel narození Páně III.

Dříve : Novou radost.zvěstuji vám.

U Šteyra 1683. — Slova č. 108—113. wpr. J. Pavelka.
bh amd.l.ají M

LTI JD I, A I i I 3 JE LI TIe | =. e 1 dj KL TÍ 3 TIke "IA | T 8 -E DOL > TINÍ K U d W1“ I
JJ s TÍ -T E a e-—I-= Í Í“ j

1. Ples za - zní-vá v t1-chou dnes noc: Bůh náš am =mS E =—3
vzemskýjdelán,bysvo-bo-du,spa-se-ní| li-demdal,fi DI : OLOP ILL ÍLLÍIÍCCHS C TÍ-U o-Iopře-mo-haďá-blo-vu© moc.

2. Dnes zrodil se Boží námSyn,© nebeskýkvět-oblaží
svět, - jenž z panenské Matky se
narodil, sejme S nás tíži
všech vin.

3. Tmu neřestí zapudí den,milostisvit| budesestkvít,
a pravdou svou srdce vše ozáří, —
zapudí žalost a sten.

Ó Slunéčko nebeských niv,
Kriste, Tvá tvář - jasně námzař,© aťdojdemenebe,kdena

věky ©sOtcem a Duchem jsi
živ!

109. Narozením Páně splněna touha člověčenstva po Spasitel.
Dříve : Kristus, Syn Boží.

Lukáš, 1 1528. — Nápěv dle Šteyra.T T TE% jpbj== la
6 === „OI €—TIT

Ee
ET i

1. Kristus, Bo-ží Syn, by sprostil nás všech vin,
p

4—

pro nás se
EEE|
+/

člo-věkem stal,

2. Touhu proroků, - jíž pláliodroků,© splniljižHospodin
dnes, - daroval Syna nám v radost
1 ples.

a- bynám milost a spa-se-ní dal.

3. Dar nám krásný dán, - neb
přišel Kristus Pán, Spasitel
narozen jest, - na věky zmařena
ďáblova lest.
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4. Čeho mnohý král- i proroků
sbor ždal, - pastýři chudí dnes

v radosti nestihlé SpásuZří,
svou otí.

5. Pějte andělé - své písně
veselé, - zaplesej veškeren svět:
- spásy nám rozkvete rajský dnes
květ!

110. Díky vzdejme, že Bůh splnil svá zaslíbení.
(Dříve : [: ,„Andělové :] znamenali““, nebo :

Nápěv z XV. nebo XVI. stol.
»„Andělové, ti poslové, jsou zpívali““.)P ————LH

1. An-dě lo- vé, an -dě- lo - vé za zpí va- li,

=
ra-dost svě-tu zvě-sto-va - li.

6. [: Narodil se:] z Panny pějme!
čisté, - spasení nám skýtá jisté.

7. [:Z pokolení :] Davidova 
vzešla světu radost nová.

8. [: Vykoupení :] lidu všemu,
- dáblovou lstí zmámenému.

9. [:Osvítil nás :] pravdou
svojí, - rány naší duše hojí.

10. [:Za tu milost:] díkyvzdejme,© PánuBohuchválu

11. [: Tobě, Kriste, :] Králi
duší, - nejvyšší čest, sláva sluší!

12.[: Dej, aťvždycky :1k Tobě
lneme, - Tebe vroucně milujeme!

13. [: Spasiteli, :] vůdce pravý,
- uvediž nás do své slávy.

14. [: Ať tam pějem :] chvály
vděčně Otci, Synu, Duchuv vvěčně!

111. Koř se Bohu, že splnil svá zaslíbení.
Dříve : Jméno Boží veliké : Emmanuel. (Magnum nomen Domini, XIV. stol.).
Liber pros. et cant. — Rozenplut 1601.

Em-mani - el,

h L ' hE F —YesC E TÍ ——
jmé-no Bo-ží ve- li-ké :,,Bůh je s ná-mi“,

IJ4

du-ší na-šich Spa-si-tel. Koř se Pá-nu,

: i ZA ACE pLEEV, =
EEELL

ET 1? e gp pTTývíVTT
srd- ce lid-ské,

> 0= 95
V . | [C '

i. — p!e/ F

srd-ce lid-ské vše - li - ké,

i i h h

„A » i LE Je - —H„A - -H „|

E E
Lo © = j — 7) „Í

neb se zje - vil s Otcem věčnbb
smí-ři-tel! Na-pl - ně-no,

„O E
JZ.

za - zní svě-tem ra-dost, ples: Spa-si - tel se

ELFEP FE
co dí Ducha pro -ro-ci. Nechť

TIT

=
zro-dil dnes

*
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1. Kristus Je-žíš pře-sva-tý,
z Du-cha di-vem po- ča-tý,

h —„h= N N
ua

L- sr TIT
a

alialleD

člověk, spolu

u
=

—k JBH2ai

spla-tit člo- vě - čen-stva ne- ko - ne-čný dluh.

2. Ten, jenž v nebi kraluje, 
všemu světu panuje, - na truchli
vou přišel zem, - by nebes bránu
otevřel již lidem všem.

krví svou nás z věčné smrti vy
koupil.

4. Plesej, každá duše, dnes, 

broje©pramenypokoje| vy
tryskly nám z Tebe.3.Uvaž,dušemilá,| jaká
láska byla; - aby se ponížil,
bolestmi obtížil, - Boha donutila.
4. V chudoběse zrodil - nouze
jeho podíl; - vložen je chudičký 
ve plénkách v jesličky; by tě
osvobodil.

5. Nebe září plane, - píseň nocí
vane; zvěstujíť andělé - pastýřůmvesele| blahonečekané:

3. Kristus, věčný Boží Syn, nejvyššít se zrodil kněz, jenž
skryl své božství v těla stín, nám milost vydobyl, by srdce
ve chlév chudý sestoupil, by naše pro nebe jí ozdobil.

112. Kořme se s pastýři.
Dříve: Synu Panny čisté. (1531.)

Nápěv u Šteyra 1683.I X -N Is Ko CA LD
bi==

7 -= =

1. Pa-ne, Je-zu Kri-ste, Sy-nu Fam-ny či - sté,Ab > Frm BE
e/ ď v

ra Čiž se schý- li. ti, mi le knám při-jí - ti,
m K Jj THG— az ||

p á

Zdro - ji spá -sy ji. sté.

2. Sestoupil jsi s nebe, - da- 6. „Nic se nelekejte, - hlasněrovalnámsebe;| podoběroz-| zaplesejte,všichnihnedke
chlévu - za plesu, za zpěvu
rychle pospíchejte!

7. V jesle položeno - na slámu
a seno. - děťátko uzříte, - Boha
v němuctíte, - Kristus jest mu
jméno.“

8. Jak to uslyšeli, - chvíle neprodleli,© pastýřikBetlemu
k Pastýři milému S vroucí
láskou spěli. 19.NašliSpasitele— vútlém
dětském těle, - jemu :se kořili,
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ctili jej, slavili, - uvítali vřele.
10. I my s nimi spějme,

Krista uvítejme, - života čistotou,
v dobrém všem ochotou

zbožně uctívejme.

113. [arození Páně vybízí nás k obrození duševnímu.

11. "Tak jej nalezneme a
v něm spočineme, - na trůně v nebesích,© blaženýchve-plesích
dík mu zapějeme.

Dříve: Buď od nás pozdraven.
Dle Fryčaje, č. 27.
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1. Pozdraven budiž, mi-lý Mes-si- á - ši, jenžto jsi při-šel
-A
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ld Id —„ v

9 — FEs o AA 4 s T =
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spa-sit du-ši na-ši, sestoupiv s láskou na zemtrudnou s nebe,
0 PW TTC==
a/ * Pdaljsinámse| be.

2. Vítej nám, Slávo lidu ži
dovského, vítej nám, Světlo
světa pohanského, - otvíráť běd
ným slávy věčné zdroje - vtělení
Tvoje.

3. Potěšil nás den, proroci jejž
ždáli, - o který s touhou pra
otcové Ikali, - Abraham zřel jej,nadějíjsazvlněn,© námslib
Tvůj splněn. í

4. Z Jakoba vzešlo Slunce
pravdy ryzí, - před jehož září
tma všech bludů mizí, - zbloudilé
ovce Pastýř dobrý hledá, - k ne
besům zvedá.

5. Chorobným duším zdraví
uděluje, - žádost zlou hasí, lásku,Zzaněcuje,| neřestípoutasnímá
S nás svou mocí, - vede nás
k Otci.

6. David již silný dáblovu mocstírá,© vyhnanýmbránuknebi
otevírá, - naděje sladká z něho
lidem vzkvítá, - spasení svítá.

7. V záruku lásky Bůh nám
Syna dává, vychází věčná, ne
hynoucí sláva, každému, který
dosud v žalu hyne, - útěcha kýne.

8. OtevřelKristus rajskou nám
již bránu, doufejtež, věrní,
v spasení své v Pánu, - přichází
Smírce změnit naše žaly, - v chva
lozpěv stálý.

9. S pastýři k jeslím Ježíšovým
spějte, - klanějte se mu, srdce
své mu vzdejte, maličkým pro
nás stal se Nekonečný, - zpěv mu
zněj vděčný!

10. Plesejte v Pánu všichnizarmoučení,| pohané,židé,pro
hřích zavržení, - od věčné by vássmrtivysvobodil,© Kristusse
zrodil.

11. Vzhůru již, vzhůru, ze dří
moty vstaňte, - přestaňte hřešit,
láskou čistou vzplaňte, Bůh
sám to s nebe na vás vlídně
shlíží, - k vám se dnes blíží.

12. Pokáním hodným srdce oči
stěte, - dbejte, ať trůn mu hodný
zbudujete, ozdobte mu jej
květy nevinnosti, - perlami etno
sti.

13. Ježíši milý, zroď se v naší
duši, abychom žili, křesťanům
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jak sluší, - posilni vůli, bychom
dobro chtěli, - ctností se stkvěli.

14. Rozléhej světem Tvá se
vezdy chvála, - zaněcuj srdce
láska k Tobě stálá, - nechať svět

celý uzná to a hlásá: - Naše jsi
spása!

15. Sláva, čest budiž Otci ne
beskému, - sláva, čest buď i Du
chu přesvatému, - sláva i Tobě,
Ježíši, náš Pane, - věčně ať plane!

11%. Své srdce Ti dám, Ježíši.
Koleda u jeslí. — Dříve: Sem, sem děťátko.

Slova z olom. kane. č. 153. — Nápěv u Šteyra 1688.

1. V stáj betlemský spěj neb za-vítalknám Aj, z kmene Jesse
a poklonu vzdej dnes Bo-ží Syn sám. jenž smí-řil ne-be,

>

vy-pu-čel květ, V stáj betlemský spěj neb zavítal k nám dneso-bla-žilsvět.a| po-klo-nuvzdej,
O h „A

M, LA „L —h i s,pu=
JJ- o Ji

Bo -ží Syn sám.

2. Viz, jaký to stan - si vy
volil Pán, by příklad ti dal - a
k pokoře zval! - Jej klade v jeslechudičkámáť© avlůžkosenomusímustlát.| Viz,jakýto
stan atd.

3. Ó Ježíšku můj,jsem| Tvůj,aZalásku
k nám - své srdce Ti dám.
Chci Tobě sloužit a vždy ctně
žít, - bych někdy s Tebou v nebi
směl dlít. Ó Ježíšku můj, atd.

hle, celý

115. Zasvěfme srdce svá dežíškoví.

Dříve: Radostný, spanilý Ježíšku můj.
Píseň ta složena byla při založení oltáře Ježíška ve farním chrámu Páně v Telči
v XVIII. století. U oltáře zvláštní požehnání bývalo, při němž tato píseň po celý

rok se zpívala.
Text přepracoval Jos. Navrátil 1905. — Nápěv z Telče.

ILLy e 1| ETL
1. S ne-be jsi přišelk nám, Ježíš-ku náš,

okUH
e/

Lu prNELYALLE
láskou že všechny násEEE

o-be- jí-máš. Spá-su jsi při-ne-sl pro ce- lý svět,= „=ci TU ====FREE =
i —— a- i< (6

nevděk však za lá-sku do - stá-váš zpět.
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2. Ačkoliv Tebe jen milovat
mám, -na Tebe často tak zapo
mínám, - nedbám, že rychle tak
ubíhá čas, - v duši své uspávám
svědomí hlas.

3. Povadnul dávno už mla
losti květ, - zklamáním duši mouotrávilsvět,© přecevšakkrá
čívám cestou zas zlou, - nevděkem
urážím laskavost Tvou.

4. Tolikrát svitl mi života den
- a já vždy slibovallásku Tijen, 
lásku Ti sliboval, miloval hřích,

a Ty jsi netrestal poklesků
mých.

5. Hoden že nejsem již lásky
"Tvé, vím, - přece však s důvěrou
na Tebe zřím, - vždyť "Ty jsi
pastýřem oveček svých, - ne
jenom dobrých, též pobloudilých.

6. Pozdě ač poznávám mar
ností všech, přijmi, Ó Ježíšku,
lítostný vzdech, Tobě chci
sloužiti, Tebe chci ctít, - abych
Tě v nebi kdys mohl též mít!

7. Zasvěťte srdce své Ježíšku
dnes, - všichni, již chcete vjít
v nebeský ples, - před oltář Klekněte,Ježíškdesám| setrůnu
milosti požehná vám.

8. Ježíšek volá vás opuštěné,
- vdovy 1 sirotky žarmoucené:
„Přistupte, děti mé, ke mně semblíž,© vradostvámproměním
všelikou tíž.““

9. Pečlivý pastýř náš ovečky
své - k pramenu milosti laskavě
zve. Nuže, buď pozdraven,

pastýři náš, - všechny své ovečky
u sebe máš!

10. Za hlasem Tvojím zde chce
me vždy jít, vůdcem vždy
laskavým račiž nám být, - dítek
svých opatruj po všechen čas, 
všeho též neštěstí ochraňuj nás!

11. Nikdy ať nezkalí duši námhřích,© uchraňnásmyšlenek,žádostízlých,| těludej%draví
a pokrmu zdroj, - šťastně ať skon
číme života boj!

13. Naší buď útěchou, Ježíšku
náš, - vždyť Ty jen milovat dítky
své znáš, - požehnej práci a snámi
vždy buď, - Tvojím ať příbytkem
naše je hruď!

12. Ježíšku maličký, mocný
Tys král, -.ač jsi jen chudobu na
sebe vzal, - nejdražším pokladem
budeš vždy nám, uveď nás
jedenkrát v nebeský chrám!

14. Duše až opustí tělesnouskrýš,| Zaveďjivzářivou,nad
hvězdnou říš, kde Ty sám
s Matičkou, Pěstounem svým -=
zazáříš duším všem přeblaženým,

15. Uslyš, ó Ježíšku, prosebnýhlas,© vdušikdyslavímevá
noční čas, - čílko Tvé bělostné,
spanilá tvář - v duši ať obnoví
neviny zář!

16. Co Ti dnes slibujem, konati
chcem, - dokud nás hostiti bude
ta zem, - oko až uhasne, utichne
hruď, - mírně nás, Ježíšku, laska
vě sud!

Nešpory v neděli mézi oktávou Narození Páně.
Žalmy a antifony jako o Narození Páně na str, I40.
Kapitola. Bratři, pokud jest dědic maličký, nic se nedělí

od služebníka, ačkoliv jest (budoucím) pánem všeho ; ale pod po
ručníky a správci jest, až do času od otce uloženého.

R. Bohu díky.
7. Slovo tělem učiněno jest, alleluja.
R. A přebývalo mezi námi, alleluja.Antifonak Magnificat. Pacholík Ježíš prospíval

wěkem a moudrostí u Boha i u lidí.
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Magnificat, str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
M odlit ba. Všemohoucí věčný Bože, řiď činy naše v dobro

tivosti své: abychomve jménu milovaného Syna Tvého zasloužili
dobrými skutky se rozhojňovati. Skrze Pána

R. Amen.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohudíky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Antifond mariánská č. 23. nebo 24. na str. 61T.nebo 62.

V. Boží pomoc zůstaň vždýcky s námi.
R. Amen.

Závěrek občanského roku.

Í Poslední den v roce občanském býval zasvěceným svátkem.

První pobožnost na závěrek roku.
V některých farnostech koná se odpoledne takto :.

Žalm 50.=|E =
1. Smiluj se nade mnou, Bože, *podle velikého milosrdenství svého,

v. 2" A podle množství slitování svých * shlaď nepravost moů!
=- 3. Více obmyj mne od nepravosti mé :* a od hříchu mého

očisť mne.4:Nepravostsvoujápoznávám| *ahříchmůjprotimně.
jest vždycky.

5. Tobě samému zhřešil jsem a zlé před Tebou učinil: * abys
spravedliv shledán byl v řečech svých a zvítězil, když posuzo
ván býváš.6.Nebohle,vnepravostechpočatjsem© *avhříšíchpo
čala mne matka má.

7. Nebo hle, pravdu zamiloval jsi * neznámé a skryté věci
moudrosti své Oznámil jsi mi.

8. Pokrop mne yzopem, a očištěn budu:.* obmyješ mne a nad
sníh zbílen budu.

9. Sluchu mému dáš radost a veselí: * a zplesají kosti ponížené.
10. Odvrať tvář svou od hříchů mých: * a vymaž všecky ne

pravosti mé.
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11.'Srdce čisté stvoř ve mně, Bože : * a ducha přímého obnov
v útrobách mých.

12. Nezamítej mne od tváři své: * a ducha svatého svého ne
odnímej ode mne.

13. Navrať mi radost spasení svého: * a duchem statečným
utvrďd mne.

14. Vyučovati budu nepravé cestám Tvým: * a bezbožní obrátí
se k Tobě.

15. Vysvoboď mne krví, Bože, Bože spasení mého: * a s ve
selím prozpěvovati bude jazyk můj (0) spravedlnosti Tvé.

16. Pane, rty mé otevřeš: * a ústa má zvěstovati budou chválu
Tvou.

17. Neb kdybys byl chtěl obět, dal bych (ji) byl ovšem *
(ale) zápalů nelibuješ sobě.

18. Obět Bohu (příjemná) duch zkormoucený : * srdcemzkrou
šeným a pokorným, Bože, nepohrdneš.19.Dobrotivěučiň,Hospodine,vdobrévůlisvéSionu© *
aby vzdělány byly zdi jerusalemské.

20. Tehdáš přijmeš obět spravedlnosti, dary a zápaly: * tehdáž
klásti budou na oltář Tvůj telata.

21. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
22. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky

věkův. Amen.
V. Ne dle hříchů našich učiň nám.
R. Aniž dle nepravostí našich odplať nám.
V. Nevzpomínej nepravostí našich starých.
R. Rychle ať předejdou nás milosrdenství Tvá nebo chudí

učinění jsme příliš.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se Bože, jenž hříchemuražen, pokáním smířen

býváš, na modlitby svého prosícího lidu milostivě shlédni: a metly
hněvu svého, kterých za své hříchy zasluhujeme, odvrať. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista.

R. Amen.
Kázání dle libosti. Na konec Te Deum s modlitbami na str. 10. atd. Svaté

požehnání.

Druhá pobožnost na Konci roku na poděkování za obdržená dobrodiní.
Před vystavenou velebnou svátostí říkají se: Litanie ke všem svatým a místo

obvyklých po nich modliteb připojí se

Žalm 89.
(Člověk pomájí, Bůh trvá. Prosba za ochranu Boží.).

1.Pane,útočištěučiněnjsinám,| *odnárodudonárodu.
2. Prvé než učiněny byly hory a než jest způsobena, země aokršlek zemský * od věků až na věky jsi Ty Bůh. £— cě.
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3.NeobracujčlověkavSníženost,!)*jenžjsiřekl© Obraťte
86, synové lidští.Nebo tisíc let před očima Tvýma: * (jest) jako den vče
„Tejší,"kterýž pominul.

5. A jako jednobdění v noci. * Jako co se za nic nepokládá.
(tak) jejich léta budou.

6. Ráno jako bylina ať pomine, ráno ať kvete a pomine *
u večer ať odpadne, ztuhne a uschne.

7. Nebo jsme zhynuli od hněvu Tvého * a prchlivostí Tvou
zkormoucenijsme.

8. Položil jsi nepravosti naše před obličej svůj: * věk náš v světlo
obličeje svého.

9. Nebo všichni dnové naši mizejí: * a od hněvu Tvého hyneme.
10. Léta naše jako pavučina počtena budou: * dnů let našich

při některých, jest sedmdesáte let.
11. I jest-li kdo při síle, osmdesáte let: * a conad to víc jich,

práce jest a bolest.
12. Neb na to přijde slabost, * a budeme káráni.?)
13. Kdož zná mocnost hněvu Tvého, * a pro bázeň Tvou (kdo

může) hněv Tvůj vypraviti t
14. Pravici svou tak známou učiň: * a vyučené srdcem v mou

drosti (učiň z nás). *)
15. Obrátiž se, Hospodine, až dokavad (prodlévati budeš) ? *%

a uprositelný buď služebníkům svým.
16. Ať naplnění jsme záhy milosrdenstvím Tvým: * abychom

plesali a veselili se po všecky dny naše.
17. (Abychom) radovali se za dny, v nichž jsi nás ponížil *

za léta, v nichž jsme viděli zlé věci.
18. Vzhlédniž na služebníky své a na díla svá * a spravuj

-syny jejich. V
19. A budiž světlost Hospodina, Boha našeho, nad námi- a díla

rukou našich spravuj nad námi * ano dílo rukou našich spravuj.*)
20. Sláva Otci i Synu: * i Duchu svatému.
21. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky

věkův. Amen.
. Chvalte Hospodina, nebo dobrý jest.

Nebo na věky (trvá) milosrdenství jeho.
Duše naše očekává Hospodina.

„ Poněvadž je spomocník a obránce náš.
. Budiž milosrdenství Tvé nad námi. «
. Jakož jsme doufali v Tobě.
„ Ne dle hříchů našich učiň nám.
„ Ani dle nepravostí našich odplať nám.

Modleme se za nejvyššího pastýře svého N.
„© R. Hospodin zachovej ho, - a obživ ho, - a blahoslaveného*učiň

ho na zemi a nevydávej ho do vů'e nepřátel jeho.
1) V úplné zahynutí.
2) Obtížemi velikého věku.
3) Nauč nás znáti krátkost života, -abychom oddali srdce své moudrosti.
4) Dej prospěch našim pracím.

omdndnduač
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V. Modleme se za císaře a krále svého N.
R. Hospodine spasena učiň císaře a krále, - a vyslyš nás vden,

- v kterýž vzývati budeme Tebe.
V. Modleme se za dobrodince své.
R. Račiž, Hospodine, životem věčným odplatiti všem, - kteří

nám dobře činí pro jméno Tvé. Amen.
Modleme se za věrné zemřelé.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim9“

svítí.
Ať odpočívají v pokoji.

„ Amen.
Za bratry své nepřítomné.

. Bpaseny učiň služebníky své, Bože můj, - doufající v Tebe.
. Pane, uslyš modlitbu mou.

R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se

Všemohoucí, věčný Bože, Pane života i smrti, jehožto milo
srdenství nekonečné jest, a dobrota nevyvažitelná v hluboké po
koře přicházíme poslední večer tohoto roku před obličej Tvůj a
velebíme Tebe za všeliká dobrodiní, kteráž jsi nám v tomto roce
mnatěle i na duši prokázati ráčil.

Spojujíce se s díkůčiněním, kteréž Ti církev Tvá na zemi i na
nebi vzdává, děkujeme Tobě obzvláště

za všecky milosti, kterýmiž jsi nás od tolikerého zla těla
1 duše ostříhal ;

za všecku ochranu, kterouž jsi nás z nesčíslných nebezpečenství
vytrhl ;

za všeliký prospěch, kterýmž jsi pracím našim žehnal;
za všeliké strasti, kterýmiž jsi nás k našemu spasen zkoušel;
za všelikou otcovskou kázeň, kterouž jsi nás od hříchu od

vracel ;
za všeliká utrpení, kteráž jsi nám jako pokání za hříchy naše

ukládal ;
za všeliká spasitelná myšlení a předsevzetí, kteráž jsi v nás

vzbuzoval;
za všeliké účinky svatého slova Tvého, kterýmž jsi nás vy

učoval, povzbuzoval, těšil, varoval a sílil ;
za všecka slitování, kterýmiž jsi vzdychání a úpění naše v po

třebách našich vyslýchal;
za nevýslovnou lásku Tvou, kterouž jsi nás ve svátostech na

milost přijímal a posvěcoval;
za vlídnou dobrotivost Tvou, kterouž jsi nás pokrmem, oděvem

1 vším, čehož k zachování života třeba, obdařoval ;
za všecky důkazy prozřetelnosti Tvé, kterouž jsi nás otcovsky

řídil a opatroval.
Nechať se líbí Tobě tato synovská obět díků, kterouž ve jménu

Ježíše Krista Tobě se hluboce klanějíce nyní přinášíme '“
Bože, jenž hř chem uražen, pokáním smířen býváš zahanbeni

a lítostivi přicházíme na konci roku k Tobě, vyznávajíce, že nejsme

SARS
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hodni takových a tolikerých dobrodiní nám prokázaných. Zkormou
ceným a zkroušeným srdcem vinnými se uznáváme, že jsme milostí
Tvých nevděčně a zle užívali, často a mnoho hřešíce myšlením, řečí
i skutkem, i obmeškáním dobrého. Ach, nevcházej, Pane, v soud
s námi hříšnými, aniž dle nepravostí našich odplácej nám nýbrž
nevýslovné milosrdenství své, Hospodine, laskavě nám prokaž, a
nás iode všech hříchů sprosti, 1 od zasloužené pokuty vysvoboď.

I přislibujeme Tobě, Otče náš, v tomto novém róce, jestliže.
nám ho přečkati popřeješ, ve jménu Pána našeho Ježíše Krista,
že každé chvíle moudře užijeme, hříchů víc a více umírati, v no
votě života podle Krista ohoditi, a ovoce všelikerých ctností vždy
hojnější vydávati budeme.

Dejž nám, abychom vždy více rozuměli tomu, čehož Tvá svatá
vůle dle stavu a povolání našeho od nás žádá, a způsob v nás.
1 chtění a dokonání dobrého podle vůle své, abychom dobrodiní
Tvých užívali ke cti a chvále Tvé, k prospěchu bližního a k svému
spasení. —

Důvěrně odevzdáváme sebe a svépříslušníky do mocné ochrany
Tvé, ó Bože, jenž jsi jediná naděje naše, naše útěcha, naše útočiště.
Rač nás v tomtočasném životě tak voditi, abychom věčného při.
tom neztratili, nýbrž po přestálém boji do království věčného po
koje vejíti zasloužili,

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli, duším služeb
níků a služebnic svých odpuštění všech hříchů uděl, aby promi-
nutí, jehož vždycky si přáli, skrze nábožné prosby obdrželi. Skrze
Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

V. Odpočinutí věčné dej jim, Pane.
R. A světlo věčné ať jim svítí.
V. Ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
3krát Otče náš a Zdrávas, Maria.
Pak zapěje kněz: Te Deum laudamus, po němž dá svaté požehnání. —

Jakmile se zapěje Te Deum, může se zvoniti všemi zvony, jak to v mnohých bi-
skupstvích i naporučeno jest.

Obřezání Páně. Občanský Nový rok.
Dne 1. ledna, osmého od Narození Páně, končíme vánoce a slavíme Obřezání

Páně. Vypravujeť evangelista Lukáš : 2, 21: „„A když se naplnilo dní osm, aby
„obřezánobylo dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž nazváno bylo od anděla,
prvé než se v životě počalo““.Jméno „Ježíš“ znamená : Vykupitel nebo Spasitel.
(Slavnost jména „Ježíš“ ustanovila církev svatá na II. neděli po Zjevení Páně.).

Se svátkem Obřezání Páně počíná občanskýNový rok. Má-li státi se šťastným,musímedo něhovkročiti,vejmenu„Ježíš“. pgbitáx oui. (5šak Mššší

Modlitba o Novém roce a Obřezání Páně.

rd Dnes, ó Bože, počíná opět nový rok ! Kolika spolubližním mým
nebylo dopřáno štěstí, aby se ho dočkali! Ale mne jsi, Slitovníče,
milostivě zachova!. Ó díky, čest a velebení buďtež Tobě za toto
dobrodiní vzdány! Ach, žádám z celého srdce, aby se plnila v tomto
novém roce Tvá božská vůle ve všem, aby žádný z drahých vy
koupených Tvých, Kriste Ježíši, Tebe v tomto novém roce v ničem
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nerozhněval, nýbrž všickni Tebe srdečně milovali a ctili; žádám a
dle své možnosti chci také k tomu přispěti, aby Tvá svatá církev
po všem světě byla rozšířena, všecky svedené duše k pravé víře
zase přivedeny, a všickni hříšníci k pokání obráceni byli. — Dnes,
Ó Bože, uzavírám pevnou úmluvu s Tebou, a žádám ze vší duše
své, abych celý tento rok den ode dne víc a více v ctnostech pro
spíval, k milování Tebe se rozněcoval, všechny své povinnosti věrně
zachovával a každý den toho nového roku dobrým, Tobě milým
skutkem poznamenal.Vyplň, dobrotivý Ježíši. v jehož jméně
do nového roku vstupuji, -tuto pokornoužádost mou,
aby nově nastalý rok k Tvé větší cti a slávě ode mne ztráven byl.
Ach, když se rozpomenu, jak v mnohých těžkých hříších přede
šlého roku jsem živ byl, jak mnohých dobrých skutků činiti jsem
zanedbal, srdečně se za to stydím, a žalostným pláčem svou vinu
před Tebou, dobrotivý Ježíši, vyznávám. Pro Tvé dnešní tak bo
lestné obřezání, pro vylití Tvé drahé krve pokorně Tebe žádám,
abys mně ráčil spáchané hříchy odpustiti, všecky pokuty promi
nouti a polepšení mého života uděliti. Za dar a dobrodiní nového
léta daruji a obětuji Tobě srdce tak, jak je při mém křtu Duch
svatý očistil a svou božskou milostí ozdobil. Poníženě prosím, abys
milost křtu svatého ve mně obnovil a novou vroucnost k věrnému
"Tobě sloužení ve mně vzbuditi ráčil; aby nižádný den toho roku
mne před soudem Tvým nezahanbil. Nechť duše má jen Tobě ná
Ježí a ničeho tak vroucně nemiluje jako Tebe a spravedlnost Tvou.
Amen.

Nešpory na slavnost Obřezání Páně.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu; pak nahlas):
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine; ku pomoci mé pospěšs
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému
Jakož byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifonal. Ó podivuhodné obcování! Stvořitel pokolení lid

ského, oduševněné tělo přijav, z Panny naroditi se ráčil: a vyšed
bez semene jako člověk, uštědřil nám své božství.

Žalm 109.,str. 51.
Ant. 2 Když jsi se narodil nevyslovitelně z Panny, tehdy

naplnila se Písma: „jako déšť na rouno jsi sstoupil“ , abys spaseno
učinil pokolení lidské: Tebe chválíme, Bože náš.

Žalm 112, str. 52.

A nt. 3. V keři, který viděl Mojžíš neshořující, poznali jsme
neporušené tvé chvályhodné panenství: Boží Rodičko, přimlouvej
se Za nás.

Žalm 121, str. 54.

A nt. 4. Vzrostl kořen Jesse, vzešla hvězda z Jakuba; Panna
porodila Spasitele: Tebe chválíme, Bože náš.
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Žalm 126, str. 55.

A nt. 5. Hle, Maria porodila nám Spasitele, jehož Jan vida
zvolal, řka: Hle, beránek Boží, hle, kterýž snímá hříchy světa.
Alleluja !

Žalm 147, str. 59.

Kapitola. Ukázala se zajisté milost Boha, Spasitelenašeho,
všechněm iidem, vyučujíc nás, abychom odřeknouce se bezbožnostt
a světských žádostí, střízlivě a spravedlivě a pobožně živi byli
na tomto světě.

R. Bohu díky.
Hymna : (Jesu Redemptor omnium) Ó Jezu, Vykupiteli atd., na str. 126.
V. Známé učinil Hospodin, alleluja.
R. Spasení své, alleluja.
Antifona k Magnificat. Veliképro (tvé)dědicví ta

jemství: chrámem Božím stal se život, neznající muže : nebyl po
skvrněn, přijav z ní tělo; všichni národové přijdou, řkouce: Sláva.
Tobě, Pane!

Magnificat na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba: Bože, kterýž jsi plodným panenstvím blaho

slavené Marie lidskému pokolení výhody spásy věčné poskytl:
uděl, prosíme, abychom pocítili, že se za nás přimlouvá ona, skrze
kterou jsme zasloužili obdržeti původce života, Pána našeho Ježíše
Krista, Syna Tvého, jenž s Tebou žije

Vzpomínka na sv. Štěpána.

Antifona. Štěpán pak, pln jsa milosti a síly, činil veliké
divy a zázraky v lidu.

V. Štěpán viděl nebesa otevřená.
R. Viděl a vešel:' blahoslavený člověk, jemuž nebesa stála.

otevřena.

Modlitba: Všemohoucívěčný Bože, kterýž jsi prvotiny
mučedníků v krvi blahoslaveného levity Štěpána věnoval: popřej,
prosíme; aby pro nás přímluvčím se stal, jenž i za své pronásledo
vatele prosil Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, který žije
a kraluje

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská: Alma Redemptoris Mater č. 23. neb 24. na str. 61.a 62.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.
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116. Rozjimání na Flový rok.
Slova Fr. Sušila 1862. — Nápěv K. Eichlera 1905.

1. Ach!
v němž jsem byl, Bo-že,

u-ply-nul rok je - den zas v mo-ře věč-no - sti,
ve - den Tvou do-bro - ti- vo - stí.=f=EEEEE

"Jsem hro-bu blí- že

2. Kdo spočte všecky dary,
jichž jsi mně udělil + - A já jsem
ve zlé zmary - je dát se osmělil!
- O Bože, odpusť nevděky, - jest
mně jich líto na věky.

3. Když na své hříchy hledím,
- jichž jsem se dočinil, - tu hořké
slzy cedím, - že tak jsem pro
vinil. - Ach, kdož ty hříchy spo
čítá, - jež svědomí mně předmítá!

4. Ach, od roku my k roku
vždy žijem neprávě, - ač jdemevkaždémkroku| blížvěčnéke
správě. O Bože, uděl pokání,
ať duch se smrti ubrání!5.Ožehnejrokutomu| svourukoubohatou,© střezosenía
domů - svou láskou přesvatou!Všaknejvícžehnejútrobě,| ať
netrvá již v porobě.

jeden krok, an o-pět nastal no-vý rok.

6. Nechť nad námi se duha 
tvé lásky rozvine, - nechť darů
tvojich struha - se hojně vyřine,
- a zavři bránu bolesti, - ať dráhy
k nám si neklestí.

7. Splň v novém tomto roce —
nám blahou naději, - a měj k nám
lásku otce, 'jaks míval dřívěji:akpoutitohoživota© sviť
jasně nám tvá dobrota.

8. Dej prosbou svého lidu - se,Bože,uprosit,© ablahosvého
klidu - dej všady roznosit. - Buď
zarmouceným v potěchu, - a na
vštiv nuzné v povzdechu.9.Aj,oddávámeTobě| se
v službu poznovu! - Měj pro nás
v každé době - svou milost ho
tovu; - a po časnosti přijmi nás
- tam do příbytků věčných krás!

117. Ve jménu dežíš vejděme v [lový rok.
Dříve : Rok Nový již jest k nám přišel.

Slova upravil J. Pavelka. — Pačovský 1664.
X X|n LO hn NÍ

A JSE m
V TĚ J L= =e/

|EEE $—=L VA.-KT-X i IVA
L3

1. Roknový dnes nám nastává, jenž radost novou po-dá-vá, zní—kTNI KK I r= MNaE EEE +3. ee LÍý TĚ
ši - ro - ši-rým

2. Dnes Ježíš Kristus, Bůh a
Pán, jest po zákonu obřezán;
- dnes pro nás prvně raněn byl, 
krev první vycedil.

3
světem dnes zpěv ra-dostný a ples.

3. Dnes nazván pro nás Ježíšem,
- neb nese spásu lidem všem, jakandělPannězvěstoval| a
Bůh jej světu dal.
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4. Tím jménem, křesťane, se
těš, - v něm útěchu vždy na
lezneš, - neb Spasitele znamená,
- jenž láska plamenná.

5. Toť jméno všech jmen svě
tější, - všech světů poklad vzácnější.| žeandělpřednímpo
kleká, že peklo poleká.

6. To jméno heslo jest a štít,
- s ním v boj smí každý směle
jít, - v něm proti hříchu, neřesti
- lze sílu nalézti.
7. To jméno budiž v našich
rtech, - když úzkost nutí z hrudi
vzdech, neb chrání nás a pro
vází - a v nebe předchází.

8. S ním v nový rok též vejděme,| snímnovýživotzačněme,| ašťastenbudenový
rok, - v něm šťasten každý krok.

9. O Jezu, pro Tvé zrození 
buď. s námi vždy Tvé přispění,

v rok nový požehnání dej,
nám ve všem pomáhej!

10. Dej polím hojnou úrodu, 
mír, svornost uděl národu, - dej
lásku každé rodině,
žít nevinně.

11. Chraň hříchů nás a všech
něch běd, - nechť hanbou nestíhá
nás svět, - chraň zármutkua ne
mocí - svou, Jezu, pomocí.

12. Vše odpustiž nám proviny,
by Bůh nás přijal za syny, 

ať jemu věrně sloužíme, - rok
šťastně skončíme.

13. A až nás na soud povoláš,
- kde slávou, mocí věčně pláš, 
rač do nebe nás přijati, - dej
věčně plesati!

14. Ať se svatými, s anděly 
rok máme věčně veselý - a věčně
pějem Tobě čest, - v němž naše
spása jest!

dej všem

Po vánocích.

Od Obřezání Páně po období velikonvční.

1. Dětství Ježíšovo

zahrnuje v sobě tyto události: 1. že byl osmého dne po svém narození obřezán
a Ježíš nazván (ObřezáníPáně, 1.-I.) ; 2. že byl čtyřicátého dne v chrámě obětován
(Hromnice, 2.-[I.) ; 3. že mudrci od východu se mu klaněli a zlato, kadidlo a myrrhu
darem mu přínesli (Zjevení Páně, 6.-I.); 4. že ušel úkladům Herodesovým útěkem
do Egypta (Mláďátek, 28.-XII. a Útěku do Egypta, 17.-II.), a po smrti jeho že
byl přinesen do Nazareta (Svatá Rodina o třetí neděli po Zjevení Páně).

Dětství Ježíšovu v brněnské diecesi zasvěcena je kaple v nemocnici v Telči.
Wwev

O bratrstvu dětství Ježíšova víz při církvi sv.
Litanie o dětství Jležíšovu viz na str. I47.
Viz také pobožnost o narození, dětství a mládí Ježíšově na str. I41T.

118. O dětství Ježíšově.

Slova J. Pavelky 1907. — Hudba Jos. Charváta 1907.a JI MRws zi I
M — — €,——| — 

GEE
1. Když na-ro-dil se svě-tů Pán, nás u-če po-slou377 I ) ITÝBPGE |- F—e

dal Je-ží-šem secha-ti, dne os-mé-ho byl ob-ře- zán,
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zvá -ti,

vy-zna-čí, cíl

2. Když minulo dní čtyřicet, =vchrámMariajejnese,| jej,kterýpřišelspasitsvět,| tam
obětuje v plese, - a dárkem chu
dých zasvětí, - [: jenž věčnou má
být obětí. :]

3. Zář hvězdy vede z východu-třikrálekuBetlemu,| by
jménem všechněch národů - čest
vzdali Králi svému, - ctí zlatem,
myrrhou, kadidlem, - [: jenž
v jeslích leží tich a něm.:]

4. By Herodových úkladůsnímmohlipoujíti,| sním
matce, otci v úpadu - jest v Egypt
spět se skrýti, - a v nehostinnécizině© [:jestprodlítsvatéro
dině. :]

neb to-to jméno nejsladší je- ho

ži-tí je-ho vy-zna-čí.
5. Že skonal krutý Herodes,

jim posel Boží věstí ; - jich srdce
jímá strach i ples, - až rodnoustráňzříkvésti,| kdenebeské
Květ milosti - [: se rozvil duším
k radosti. :]

6. Tak s otcem, matkou po
spolu - dlí Ježíš v Nazaretu,
ctí v lásky své je plápolu,- skryt
roste k spáse světu, - jej oni
něžně chovají, - [:dík za něj
Bohu vzdávají. :]

7. Ó Synu Boží vtělený,
Tvé dětství ctností plálo, - vzor
ctností všechněch vznešený - nám
na vždý zanechalo, - kéž za ním
věrně kráčíme, - [: až v nebesích
Tě uzříme !:]

2. Zjevení Páně, čili slavnost svatých Tří králů.
6. ledna svigcilií a oktávou.

Otče všemohoucí, věčný Bože: Když
Jednorozený Tvůj v podstatě naší smrtel
nosti se zjevil, novým nás světlem své ne
smrtelnosti napravil. (Z praeface.).

Poučení.
Dne 6. ledna slavíme Zjevení Páně, čímž býváme upamatováni na trojí zje

vení, kterým totiž Ježíš Kristus zjevil se býti Bohem. První, kdy pohanští mudr
cové od východu se mu jako Bohu klaněli, dávajíce mu zlato, kadidlo, myrrhu,
což znamená : Ty jsi Král, Bůh a člověk ; druhé, když při křtu jeho v Jordáně
Bůh Otec vydal hlas: „„Tentoťjest Syn můj milý, v němž jsem sobě zalíbil“; a
třetí, když v Káně Galilejské učinil první zázrak, proměniy vodu ve víno, čímž
osvědčil též své božství.

Slavnost sluje též svátkem svatých Tří králů. Dle prastarého ústního po
dání mudrcové od východu byli tři králové a sluli: Kašpar, Melichar a Baltasar.
Byli pak pokřtěni od apoštola Tomáše a stali se missionáři. Jejich tělesné pozů
statky. dostaly se do Milána a odtud je roku 1164 císař Bedřich Rudovous dal pře
vézti do Kolína nad Rýnem, kde dosud v dómě odpočívají.

Ve svatvečer svatých Tří Králů světí se vo d a na památku křtu Ježíše Krista
v řeceJordáně a proměnění vody ve víno v Káně Galilejské. Obřady počínají třemi
žalmy a litanií ke všem svatým, a obsahují (jako mše sv.) epištolu, evangelium,
praefaci, Svatý, Otče náš, Credo. S vodou smíchá se sůl. Na konec dá se Asperges,
zpívá rodokmen Ježíše Krista dle Lukáše a zanotí Te Deum. Při jednotlivých

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. li
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modlitbách je časté žehnání a zaříkání. Vodou kropí se lidé, byty, pole a jakékoliv
potřebné předměty, aby zlé (ďábel) od nich odstoupilo, a aby chráněni byli proti
hříchům, nemocem, živelním pohbromám atd.

Obřady ty jsou odchylné od způsobu v církvi latinské užívaného a pocházejí
z církve řecko-katolické. Svatý Otec je pro Moravu schválil, protože bezpochyby
původ mají od našich věrověstů sv. Cyrilla a Methoděje.

Potom světí se také zlato, kadidlo a myrrha, dary tří králů,
přinesené dítku Ježíši. Kadidlem vykuřujeme příbytky, prosíce, aby Bůh je na
plniti ráčil požehnáním a milostmi, jak je naplňuje kadidlo vůní.

Také se světí křída. Jí píšeme na dvéře K. + M. + B. + a rok (na příklad.
1912) prosíce, aby Bůh pro zásluhy Ukřižovaného a na přímluvu sv. tří králů.
ráčil příbytek chrániti všeho zlého.

Zjevení Páně zasvěcen jest v diecesí brněnské farní kostel v Panských Dubenkách..

Modlitba.

Ó Ježíši, Králi všech králů, před nímž knížata snímájí své
koruny, klaním se Ti s mudrci od východu a uznávám Tě za věč
ného Krále nebes i země, za věčného, pravého Boha, zplozeného.
od věčnosti v lůně Otcově, a za pravého člověka, z Marie Panny
narozeného, abys nás vykoupil. Spojuji svou obět s dary tří mudrců
a věnuji Ti místo zlata srdce své, abych Tě vždycky miloval; místo.
kadidla modlitbu svou, abych Tě vždycky ctil a velebil: místo mýrrhy
umrtvování sebe sama, abych Tě následoval na cestě kříže a tím
jistěji stal se účastným Tvých zásluh. Přijmi obět tu, přemilý Je
žíši, a propůjč mi milost, abych Ti vždy věrně sloužil a Tobě se
líbil myšlením, řečí i skutky. Jenž žiješ atd. Amen.

119. O sola magnarum urbium.
Význam darů přinesených od mudrců.

Hymna církevní od Prudentia (žil od 348 přes 405.). —Přel. Fr. Sušil (Jak.
Pavelka). — Hudba J. Bádala.+ a FTi ©=== ===
e/ s

j1.Ó© Be-tle-me,všechvel-kýchměstti vět-šímbý-ti
a „ i — (— =

| L Z — W

LL
97 ý Í i C IE 3dá-nojest,nebvto-bě| svě-taSpa-si-tel,se
+ ]J
a l=

vtě - liv, zro di -ti se chtěl.
2. Aj, hvězda hlásá spanilá,ježleskemsluncepředčila,| že

Bůh se tělem přiodil - a k spáse
naší narodil.

3. Když mudrci jej spatřili,
své dary před ním odkryli a
kadidlo mu k podnoží - v dar
s myrrhou, zlatem položí.

4. Že král jest, zlato zvěstuje,
Bůh, kadidlo nám zjevuje, Aamyrrha,vprachupodobě| že

odpočine ve hrobě.
5. Buď Tobě, Jezu, čest i ples,
jenž pohanům se zjevils dnes;
s ním Otci, Duchu společně

děj oslava se pověčně. Amen.
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120. Jak hvězda vede mudrce od východu.
Dříve: Tři králi znamenali hvězdu.

Rozenplut 1601. — Slova Fr. Sušila 1862. — Nápěv ze Šteyra 1687.
p- J 1 I j 3 h IL j m JIf AN3yjm-Jj. >R:s«]EE ur

1.Vy-šlahvě-zda© zvý-cho-du, krá-lovéji
2. „Tma-vá noc již pře - stá - vá, slun - ko vzchá - zí
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zna me - na - li; na ne - bes ji ob vo - du
na o - blo - hu, již den no- vý na - stá - vá,
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dáv- no by -li vy - hlé - da -li. Vy -šla v divné krá- se;
vzdej-me dí- ky své- mu Bo-hu. Zro-dil se Král slá-vy,

ch . - .

A „Ji M h L I<ANN A 4ee- s - 1 NM T = i- . 
krá -lům sva - tá ra- dost roz- bles ká se.
o Svět -le nám svět -lo dá- vá zprá vy.“3.Dušiplesemrozňatou-vdalekou©zpěv© rovnýzpěvuandělskému.| Nadsestrojícestu,-sesvoudružíbohatou- jeskyníchudou© pastýřovékrálinebes

k svatému se berou městu. - Jak je hudou.
hvězda vede, - přes hory a doly zástup 7. Králové jak v omladu - poklekají
jede. 0. , „,, na kolena, - ze svých drahých pokladů 
„ „4 8 nadějí tou přeblahou. - pořád vynášejí hojná věna. - Co jen východ
jedou dál a dále, - a vždy s větší od- skýtá, -vším jich srdce krále nebes vítá.
vahou - vyhlédajísídlokrále. - Slastíse. —..jimvšezdá,© nebonebeskájevede8.Ókdoslasttuvypoví,-jížjichhvězda. srdcepřetékalo,© vobličejkdyž.Kri

5. Ale hvězda přesvatá - náhle tone Stovi - oko jejichpohlédalo ! - Neb když
v temném mraku, po jakém teď kní- ctili Pána, - otevřela se jim nebes brána,
žata - zpravovat se budou znaku? - 9. Kriste Vykupiteli, - Světlo věčnéPřecdáladáljedou,| místohvězdje.všehomíra!-ÓnechtTvámocpovelí,Písmasvatávedou. byvnásvzešlajasnostčirá.© Órač6.Vjeskynijechudýchlév-přísevnászrodit,| posmrtinásvěčnouměstečkuBetlehemu,-kolemrozléháse© slávouodít.

121. Koleda tříkrálová.

Non J. P. i — Nápěvupravil K. E. částečnědle Svatoj. kanc. č. 126.
„
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4 -Z ď F- +1.Čímo-blohatak© za-plála?Too hvě-zdavze-šla
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no- vá, jež pří-chod Krá-le hlá-sa -la dle slo-va pro - ro - ko - va.
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„Již při- slí - be -né hvě-zdy „jas nám hlá - sá pře -ra - dost-nou zvěst,jižmi-lo-sti-výsví-táčas,již© Spa-si-telnášsná-mijest!je
*
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Ó mi-lý Spa - si te -li, Tý

da-remne-bes| skvě-lý,jenž.
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po bo-ji v Tvém po- ko

2. Zářmudrcovéspatřili - tam dálném
na východě. - Hned na cestu se strojili,
- jdou slavném ve průvodě. - „„ÓhvězdoBoží,zdrávabuď,| ježpříchodspásy
zvěstuješ ! - Ty radost sáláš v naši hruď,-náskSpasitelidovedeš'“| Ómilý
Spasiteli, atd.

3. Jest cesta zlá a daleká, - jež vede
krále k cíli, - než obtíž ta jich neleká, 
a bez oddechu pílí. - „Nám nad vše
dražší kyne cíl - i přebohatá odměna:SynBožísnebesestoupil,| taSpása
lidem slíbená !“ - Ó milý Spasiteli, atd.4.ZříJerusalempředsebou,© hrad
bílý, mramorový, - dvůr králův s jehovelebou;| tamvejdoukHerodovi:
„Ó králi, rač nám povědět, - kde slíbený
se zrodil Král, - jejž tisíce let čekal svět,
- jenž hvězdu svou nám ukázal“
Ó milý Spasiteli, atd.

5. Král lekl se i jeho lid - a v písmech
mudřec bádá, - i radí králům v Betlém
jít, - co v srdci zrá mu zrada. - „Ó do
Betlema pospěšme ! - Tam Spasitele na
jdeme, - tam srdce svoje potěšme, - tam
Boha — Krále uctěme !““- Ó milý Spa
siteli. atd.

6. Slib krále rádi slyšeli, že přijde
uctít Spásu. - Když z hradu jeho vyjeli,
- zří hvězdu v novém jasu. - ,,Aj, Bet
leme ty v Judeji ! - Ty lidu skytneš vé
vodu, - jenž cílem jest všech nadějí asilouvšechněchnárodů'“| Ómilý
Spasiteli, atd.

/

7. Jest za Betlemem chudá stáj, 
tam hvězda tiše stojí, - tam v jeslích
leží tajů Taj, - jenž všecky boly zhojí. 
„Ó budiž od nás pozdraven - náš vy
toužený duší Král! © Bože, chválen
buď a ctěn, - žes Syna svého světu dal!““

Ó milý Spasiteli, átd.

-ji mír věč - ný dá nám

FEL
mm mp

na - Jez- ne - me Te-be, a

ml+1 RME5 | ITI —
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ne- be!

8. Král Kašpar vešel v tichý chlév 
a hluboce se kořil, - svůj poklad skvělý
otevřev - tak vroucně zahovořil: 
„0 Králi králů, v první daň - z mé ruky
zlato račiž vzít, - Tváť stvořila je mocná
dlaň, - nám v nebi dáš se slávou skvít!“
- Ó milý Spasiteli, atd.

9. A vedle klekl Melichar, - své v úetě
sklání témě, - dal kadidla mu vzácnýdar,-plodnejdražšísvézemě.| „„Vím,
Dítě, že jsi pravý Bůh, - to darem svým
Ti vyznávám. - Svou krví shladíš lidstva
dluh - a blaho věčné získáš nám '“
Ó milý Spasiteli, atd.

10. Král Baltazar též přistoupil,
jenž myrrhu v obět dává, - jíž vtěle
ného Boha ctil, an člověkem se stává.
- „0 přijmi tento myrrhy plod, - jenž
chrání tělo hniloby, - neb vyrve všechenlidskýrod| smrtTvojezhříchuporoby.“© ÓmilýSpasiteli,atd.

11. Ó slasti čistá, veliká, - jež hruďjimplnísvatou© ablahýmohněmpro
niká ! - Dít loučíce se s chatou: - „Ó Máti
Boží přesvatá, - ó Strážce nebes pokladu,
- vám v péči štědrost bohátá - své lásky
dala zahradu '“ Ó milý Spasiteli, atd.

12. Když odcházejí pospolu - zpět do
svých milých vlastí, - jich srdce hoří

vPe - těchnadpozemskýchslastí.„O0 Bože, budiž Tobě dík, - žes otevřel
zdroj milostí, - sám ubohým jsa pro
středník - i brána věčných radostí V“
Ó milý Spasiteli, atd.

13. K nim mysl naše zalétá - a sle
duje jich dráhu, - víť: ono. Dítě roz
kvétá - i naší duši k blahu. - „Ó Květe
s nebe líbezný, - nám žehnej, zlého
chraň a haj! - Ó Králi králů vítězný,
nás uveď ve svůj svatý ráj !“ - Ů milý
Spasiteli, atd.
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122. Píseň sv, tří králů.
Zvolna. Slova VI. Šťastného. — Hudba Fr. Musila.

ji ELTzm2 zz I -AIEEA LL
1. Z da -le- ké-ho vý-cho-du u královském prů-vc-du

Yše m ZITA X E ZAZ
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Tobě, Krá-li, ne-sem chvály: Zdráv buď, spá-sonárodů.6 EF|=——

zdráv buď, spá- so ná - ro-dů |!

2. Hvězda s nebes výšiny 3. Skončena jest poroba,volánásvtykončiny,-kPánu© plesemjásáútroba;-sviťnám
blahou vede drahou, [:zdráv dále, ukaž Krále, - [: svatá hvě
buď, Králi jediný !:] zdo z Jakoba. :]

Nešpory o slavnosti Zjevení Páně čili sv. Téí králů, též. o neděli
I. po zjevení Páně.

Otče náš. Zdrávas Maria (tiše).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
„Antifony k žalmům.

1. Před denicí zplozený a před věky Pán a Spasitel náš dnes
světu se zjevil.

Žalm 109. na str. 51.

2. Přišlo světlo tvé, Jerusaleme, a sláva Hospodinova nad tebou
vzešla i choditi budou pohané v světle tvém, alleluja.

Žalm 110. na str. 51.

3. Otevřevše poklady své obětovali mudrci Pánu zlato, kadidlo
a myrrhu, alleluja.

Žalm 111. na str. 51.

4. Moře a řeky, dobrořečte Pánu chválu vzdejte, studnice,
Pánu, alleluja.

Žalm 112. na str. 52.

5 Hvězda tato jako plamen se třpytí, a Krále králů, Boha
označuje mudrcové ji viděli a velikému Králi dary obětovali.

Žalm 113. na sir. 52.
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Kapito a:
(O0Třech králích):

Vstaň, osvěť se, Jerúsaleme.
nebo přišlo světlo tvé a sláva
Hospodinova nad tebou vzešla.

R. Bohu díky.
/ Hymna:

(O neděli I. po Zjevení Páně)
Bratři, prosím vás skrze milo

srdenství Boží, abyste vydávali
těla svá v obět živou, svatou,
Bohu libou. rozumnou. službu
svou. R. Bohu díky.

123. Crudelis Herodes.

O trojím Zjevení Páně, které se dnes slaví:

Hymna církevní od Sedulia z V. stol. — Přel. J. Pavelka (Fr. Sušil). — HudDw
Jana Bádala.
„0 E ETF UE —FESFETG4TF=E HEpe=== E* « LS je Í o =„P E

1. Proč He“ ro-de, proč u - krutný, se chvíš, že při- chá
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be-ských.

2. Šli mudrcové za hvězdou,
jež předchází je září svou, - dle
světla Světlo hledali, že Bůh
jest, dary vyznali.

3. Aj, Beránek se ochotný
v proud ponořuje čistotný - a
prost jsa všechněch hříchů vin
- s nás snímá provin našich stín.

v ří - ších ne A -men.

4. Div nový moci jeví se
je voda v štoudvích, zardí se,
neb rozkaz Páně uctila' - a ve
víno se změnila.

5. Buď Ježíšovi čest 1 ples,
- jenž pohanům se zjevil dnes; 
s ním Otci, Duchu společně- děj
oslava se pověčně. Amen.

V. Králové Tharsis a ostrovové dary obětovati budou.
R. Králové arabští a sabejští dary přinesou.

(0 sv. Třech králích)

Antifona k Magnificat "Třemi
zázraky ozdobený den svatý sla
víme : dnes vedla hvězda mudrce
k jeslím: dnes víno z vodyuči
něno jest na svatbě: dnes v Jor
dáně od Jana Kristus dal se po
křtiti, aby spasil nás, alleluja.

Magnificat na str. 59.

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

O I. neděli po Zjevení Páně.

Antifona k Magnificat: Synu,
proč jsi nám to učinil? Já a otec
Tvůj s bolestí hledali jsme Tebe.
Co jest, že jste mne hledali? Zda
hž jste nevěděli, že já v tom,
co jest Otce mého, musím býti?

Magmificat, viz str. 59.

V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
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Modlitba. Bože, kterýž jsi
-dnešního dne Jednorozeného své
ho pohanům hvězdou vedeným
objevil. uděl milostivě aby
chom my, kteříž jsme Tebe z víry
již poznali, až k patření ve tvář
"Tvé vznešenosti byli přivedeni.
Skrze téhož Pána našeho

V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřícíchskrze milo

srdanství Boží ať odpočívají v po
koji.

R. Amen.

Modlitba.Tužby,| prosíme,
Pane, žádajícího lidu nebeskou
dobrotivostí sprovázej, aby i co
činiti jest, seznali, i také ke spl
nění toho, co poznali, posilněni
byli. Skrze Pána našeho

Pro vzpomínku na sv. Tři krále:
Antif.: Třemi zázraky

(jak vedle).
V. Všickni ze Sáby přijdou,

aleluia.
R. Zlato a kadidlo nesouce,

allelu'a.
Modlitba.

dnešního dne
Bože, kterýž jsi

(jako vedle).
V. Pán s vámi.
R I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu
R Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milo

srdenství Boží ať odpočívají v po
koji

R. Amen.
Antifona mariánská „„AlmaRedemtoris Mater“ č. 23. nebo 24. na str. 61. nebo 62,

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.

3. Po oktávě Zjevení Páně.

124. Primo die, guo Trinitas.
Hymna církévní na jitřní v neděle II-—VI. po Zjevení Páně a po sv. Duchu od

Řehoře Velkého, T 604.
Překlad J. Pavelky (s použitím Fr. Sušila )J. — Nápěv dle Svatoj. kanc. č. 141.BPFp TL T ZLTILÍ=
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v ziv,námpou-ta| sňal:
2. sen konejšivý zapuďme a

k modlitbám se probuďme a
k Bohu spějme za noci,
velí jeho proroci.

jak
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3. Kéž uslyší nás prosící,
nám poskytne svou pravici,
vše smyje, čím nás špiní hřích,

a podíl dá nám v nebesích ;
4. by všechněm, jejichž vroucíhlas| znípísnívpřesvatýtenčas,| jenžodpočinkuvěnován,
dar blahý od Tebe byl dán.
5. Nuž, Otče, světlo velebné, 

splň hlasy naše prosebné, - vzdal
od nás necudnosti Žár, čin
všaký, jenž by zplodil zmar;

6. ať smilstva žádost neblahá,
- a hnusná — těla nezmahá, 
jež zde by chtíči pálila - a v pekle
ohněm mučila.

7. Ó Spasiteli, prosby slyš, 
z vin duše naše očistiž, - a věčnéhoslastživota© námpropůjč
Tvoje dobrota.

8. To, přelaskavý Otče, dej, 
to, Synu Otci rovný, přej, - i
Duše, Rádce výtečný, jenž
Král jsi světů pověčný. Amen.

4. Jméno Ježiš.

II. neděle po Zjevení Páně (mezi 14.—20. lednem).
Vlastně mělo by se světiti na Nový rok, kdy jméno to Kristu bylo dáno

při obřízce. Církev určila však jiný den a umožnila věřícím získání plnomocných.
odpustků po celou oktávu.

Nejsvětějšímu jménu Ježíš zasvěcen jest filiální kostel v Telči.
Na slavnost Jména Ježíš a po celou oktávu lze získati každodenně plnomocné

odpustky těm, kdož přijmou svátost pokání a nejsvětější svátost oltářní a v některém.
kostele v dědičných zemích panujícího císařského domu rakouského přítomní jsou:
mši svaté zpívané nebo tiché a pomodlí se za svornost knížat křesťanských, vyhu
bení kacířstev a povznesení svaté matky církve. Odpustky lze přivlastniti duším v očistci
(Ap. br. Pia IX. ze dne 2. března 1866 a Lva XIII. z 12. srpna 1884 a 14. ledna:
1896. — Viz Ordo divini officůi pro brněnskou diecest.)

Modlitba.

Od svatého Bernarda 2 Clairveaux.

Ó dobrý Ježíši ! ó přemilostivý Ježíši ! ó přesladký Ježíši ! 6 Je
žíši, Synu Marie Panny, plný milosrdenství a laskavosti ! Ó sladký
Ježíši ! vedle svého velikého milosrdenství smiluj se nade mnou !
O nejdobrotivější Ježíši, Tebe snažně prosím pro drahou krev, kterouž
jsi vylíti chtěl za hříšníky, abys obmyl všechny nepravosti mé a ve
mně spatřoval bídného a nehodného, jenž prosí pokorně o prominutíatotosvatéjménoJežíšvzývá.O jménoJežíš,iménosladké;
jméno Ježíš, jméno potěšitelné; ó jméno Ježíš, jméro posilňující!
Neboť což jest Ježíš, než Spasitel. Ty, Ježíši, pro jméno svaté své
buď mi Ježíšem a spas mne; nedopusť, abych byl zavržen, jehož jsi
z ničeho stvořil. Ó dobrý Ježíši ! kéž mne nezničí nepravost má,
jehož učinila dobrota Tvá. Ó sladký Ježíši ! uznej, co Tvého jest,
a setři, co cizího jest. Ó předobrotivý Ježíši ! smiluj se nade mnou,
dokud je čas smilování, abys neodsoudil mne v čase souzení. A jaký
užitek bude z krve Tvé, když budu sestupovati do věčné záhuby?
Ne mrtví chváliti budou Tebe, Pane Ježíši, aniž ti, kteří sestupují
do pekla. Ó nejlaskavější Ježíši ! ó nejžádoucnější Ježíši ! 6 nej
milostnější Ježíši ! Ó Ježíši, Ježíši, Ježíši ! připusť mne, abych vešek
do počtu vyvolených Tvých ! Ó Ježíši, spáso věřících v Tebe ! 6 JeVV
žíši, potěcho k Tobě se utíkajících ! ó Ježíši, sladké odpuštění všech.
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hříchů ! Ó Ježíši, Synu Marie Panny, vlej do mne milost, moudrost,
lásku, cudnost a pokoru, abych mohl Tě dokonalemilovati a chvá
lit1, Tebe jmenovati, Tobě sloužiti a v Tobě se chlubiti spolu se
všemi, kteří vzývají toto svaté jméno Tvé, jež jest Ježíš. Amen.

Race. 100 dní odpustků jednou za den (i pro duše v očistci). — Pius IX.
dne 26. listopadu 1876.

Krátká služba ke cti Jména Ježíš.

K Jitřní.

Ve jménu Ježíš každé koleno ať kleká, nebeských, zemských
i pekelných.

V. Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
V Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
R. Jakcž byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Ameri.

125. Jesu dulcis mermoria.

(Plesání sv. Bernarda z Clairveaux, jenž žil r. 1091-—1153.*)

Nápěvy u Šteyra.**) — Překlad Jak. Pavelky. =
1. Tvá, Je - zu, slad-ká pa.mát - ka mé du- pra-vou Oadost=== 3Ae:8E =ze

SŽ odá,nežnadmedavše,co© světmá,slastvět-šípří-tomnostjeTvá.
2. Nic nepěje se liběji, kdo zkusil, může uvěřit,

nic neposlouchá mileji, co Ježíše je v srdci mít.
nic nevzpomíná raději, 6. Jej bude hledat v světnici
než Tvá-li jména zaznějí. 1.na veřejné ulici

3. Ó Jezu, čáko kajícím, duch před světem se tající,
jak dobrotiv jsi prosícím, vždy touhou po něm plající.
jak milý Tebe ždajícím, 7. Jej s Maří v jitra úsvitu
což teprv Tebe majícím ! chci hledat v hrobu úkrytu,

4. Ó Jezu, srdcí sladkosti, kde prodlel v krátkém pobytu,
pravd zdroji, myslí jasnosti, svou ochranu a záštitu.
Tys větší každé radosti, 8. Hrob slzami mu zaplavím,
i každé naší žádosti ! vzduch stony svými unavím,

5. Rtům nelze toho vyslovit, krok nohou jeho zastavím,
a písmem nelze označit, jež políbením pozdravím.

V Budiž jméno Hospodinovo požebnáno.
R. Od tohoto času až na věky.

*) Pro hodinky církevní obyčejné vybrala církev — k nešporám sloky 1, 2,
3, 5, k jitřní 9, 11, 4, 14 a připojila sloky závěreční, ke chválám 22, 20, 27, 10 a 35.

*) Hymna riemusí se zpívat. Kdyby se líbila použíti jen jednoho nápěvu,
odporučuje se nápěv nony.
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Antif.: Nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž nazváno
bylo od anděla, prvé než se v životě počalo svaté a hrozné
jest jméno jeho.

V Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modlitba. Dejž nám, ó Pane, aby nás svaté jméno Tvé

vždycky bázní a láskou naplňovalo, poněvadž vedení svého nikdy
neodnímáš těm, ježto pevnosti lásky své přiučuješ. Jenž žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

K primě.

Vše jako při jitřní až na hymnu a antifonu.
Hymna.„>b . jJ.i— |J. aELLIS ERBa =C= EF COCETTE =9.ÓKrá-liříšelí-bez-né,Óre-kuslá-vy| ví-těz

nk ,1ITI p ETC%TE
6GE

né,Ózdro-jisla-stibez-mez-né,jak| bla-žen,kdoTěna-lez-ne!
10. Ó zůstaň s námi, Pane náš, 12. Tvá láska, Jezu nejsladší,

jenž světlo své nám rozžeháš, mé srdce v krásu obláčí,
nám bludům vyhnout pomáháš, již vítá z všeho nejradši,
-svět ku blahu nám pořádáš! víc než ret říci dostačí.

11. Když srdce naše navštívíš, 13. To hlásá Tvoje skončení,
hruď pravdou svojí osvítíš, Tvé krve pro mne cezení,
"že rozkoše si zhnusí číš, jímž dáno duši spasení
Aasrdce změníš v blaha říš. i Boha věčné patření.

V Budiž jméno
A ntif. Od východu slunce až do západu chváleno budiž jméno

Hospodinovo.
V Hospodine, uslyš
Modlitba :

K terci.

Vše jako při jitřní až na hymnu a antifonu.
Hymna.

by JENEIE ZNoNocAT8 P]6ERM]
14. Nuž, Je- ží - še již po-znej - te, <y mi-lo- val vás, žá-dej
—AA i A „l6ELLERLÍH9 —6Im 0

= o
te, jej ne- ú-nav-ně hle-dej - te a tou-hou po něm há -rej -te.

15. Jenž miluje nás, milujte, i milosti nám slíbené
své srdce jemu věnujte, 1 slasti pravé, vznešené!
je láskou k němu vzněcujte, 17. Kéž, Jezu dobrý, dobře znám,
a přízeň přízní splacujte ! jak mnoho lásky skýtáš nám ;

16. Ty slitování Pramene vznes k slávy své mne výšinám
i blaženosti toužené a ke mně schyl se láskou sám !
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18. Ač nelze hodně zapěti, neb láska nutí zkoušeti,
přec nesmím Tebe zmlčeti, jak radost vypověděti.

V. Budiž jméno
A nt1f. Neboť není jiného jména pod nebem daného lidem,

skrze kteréž bychom měli spaseni býti.
V. Hospodine, uslyš
Modhitba :

K sextě.

Vše jako při jitřní až na hymnu a antifonu.ETaErd
19. Tě, Je- zu, vrou-cně mi -lo-vat, jest sr -deč-ně se ra -do

radí.EES me EEEK
vat, Tě stá-lou tou-hou sle-do.Ea bys rá-čil se mi da -ro-vat.

20. Kdo okusil Tě, lační zas, kdy radost svou mé duši dát,
kdo pil, v týž více žízní čas; kdy tvář svou milou dáš mi znát ?
v těch vášní hříšných plamen zhas, 24. Tvá, Jezu, láska trvalá,
kdož Tebe chtějí, Vzore krás ! jíž duše má vždy žádala,

21. Jež Tvoje láska opájí, mi plody sladké p'dala :
ti, co jest Ježíš, poznají, mně život věčný získala.
jež sytí, blahem zaplají, 25. Ó Jezu, dobro dober všech
co nad to žádat nemají. a nejsladší všech duše těch,

22. Ó Jezu, andělů Tys květ, jenž tišíš láskou každý vzdech,
Tys duši sladkých písní vznět, v své lásce spočinout mne nech !
Ty zázračný jsi ústům med, 26. Jak láska k Tobě blaživá
jsi srdci slast, jíž nezná svět. mně, Jezu sladký, prospívá,

23. Ždám, Jezu, Tebe tisickrát : kéž vždy mé srdce zahřívá,
kdy ráčíš se již ke mně brát, jež v Tobě blahem okřívá.

V Budiž jméno Hospodinovo požehnáno.
R. Od tohoto času až na věky.
A ntif. Já v Pánu budu se radovati, a veseliti se budu v Bohu

Ježíši svém.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přiidiž k Tobě.
Modlitba.

K noně.

Všeden při jitřní až na hymnu a antifonu.I KLECEE JF =;„E
27. Ó Je- zu, vše-ho mi-lej-ší, Ty na -dě -je všech smě-lej-ší,6 ===

Tě sl - za o -hně vře -lej - ŠÍ, hlas hle - dá vše - ho vroucněj- ší.
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28. Ať ocitne se kdekoli,
kdo Ježíše si vyvolí,
jej najda, blahem hlaholí,
se vznese všechny nad boly.

29. Tu objetí a pocely,
jež sladší medu od včely,
vše rány v srdci zacelí,
jež s Ježíšem se přátelí.

30. Již, co jsem hledal, okem zřím,
A po čem toužil jsem, jest mým,
již Ježíšovou láskou mdlím
a srdcem v ohni lásky tkvím.

31. Kdo Ježíše tak miluje,
ten v lásce neochabuje,

V Budiž jméno .

jí nikdy neuhasuje,
než stále víc ji vzněcuje.

32. Ta láska stále plápolá,
nic její záře nezdolá,
jež rozkoš v srdci vyvolá
a zažehá vše dokola.

33. Ta láska s nebe .seslaná,
v mé nitro daná od Pána,
tak s duší mou je setkána,
že nemůže být vyrvána.

34. Ď žáre srdce blažící,
ó touho v nitru plající,
ó stíne mile chladící,
ty lásko Krista ždající !

Antifona. Připcmínatibudou jméno Tvé, Pane, v každém
národu a pronárodu.

V. Hospodine
Modlitba.

K nešporám.

Vše jako při JN až na hymnu a antifonu.ar. LEGZCÁCÁCM ZŇITIAEj<ŤEMPETE
35. Ty, kvě - te Pan ny, Je- ží - ši, Ty, sla- sti na- še nej-vyš

G=H=>=E LPjE TEEYE
36.(Pia Králi, přijď, ó laskavý,

přijď, Otče věčné oslavy,
kéž jas Tvůj mysl zaplaví,
v ni sejda s nebes dálavy.

37. Ó Jezu, slunce jasnější,
a nad balšámy vonnější
a sladkostí všech chutnější
a všeho v světě milejší !

38. V Tvé lásce kapky jediné,
v Tvé vůni duše nevinné
mé srdce blahem rozplyne,
jímž nasyceno nezhyne.

39. Ty tužeb mojich splnění,
Ty cíli mého myšlení,

V Budiž jméno .

Tvou slá-vu ať svět u- sly -ší, jenž vládneš ne-bes nad ří- ší.

Ty jediné mé chlubení,
Ó Jezu, světa spasení!

40. Vrať, Miláčku, se v země níž,
jenž na pravici Otce dlíš,
neb přemohl jsi ďábla říš,
a v nebes království se stkvíš.

41. Chci, kam jen kročíš, s Tebou jít,
mne nedovedeš zapudit,
neb ráčil jsi mou mysl vzít,
ó Jezu, jenž jsi cti mé štít.

42. Ó nebešťané, spěchejte,
svých závory bran zvedejte,
jde Vítěz k vám, jej vítejte :
„Buď, Jezu, zdráv !“ mu zpívejte !

A ntif. Veliké věci mi učinil ten, jenž mocný -a jehož jméno
svaté jest.

V Hospodine
Modhiba.

Ke kompletáři.

Vše jako při jitřní až na hymnu a antifonu.FLEECETEE
43. Tys, Je-zu, etno - stí, vy Král, jenž smrt a pe - klo
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TY I -EKELGLALDLI SICOŇICT z8 F -I | Ad s = a -LA- 7
b=—E L

pře - ko-nal, všem du-ším mi-lost u-chy-stal, sám pak se zdo -boune-besstal© Nakonec:A| men.
44. Ty Zdroji pravé soustrasti, vše naše rány zahojí

Ty světlo nebes u vlasti, a srdci milost ustrojí.
nás nedej smutku pomásti, 47. Již navrátil se za Otcem,
dej v slávě věčné účasti. dlí v království svém nebeském,

45. Sbor nebes Tebe zvěstuje, s ním stále srdcem v nebi jsem,
Tvou slávu světu zjevuje, jež prchlo za svým Ježíšem.
mír Ježíš světu daruje, 48. Jej oslavujme chvalami
nás s Bohem v lásce smiřuje. i písněmi a prosbami,

46. Všem vládne Ježíš v pokoji, by, slituje se nad námi,
jenž všakou touhu ukojí, dal trůn nám nade hvězdami. Amen.

V. Budiž jméno
A ntif. Všecko, cožkoli činíte v slovu neb v skutku, všecko

čiňte ve jménu Pánanašeho Ježíše Krista, díky činíce Bohu a Otci
skrze něho.

V. Hospodine
Modlitba.

Úkončení.

Zdráv buď, Jezu svrchovaný, Uzdrav mne, a budu zdravým,
Synu Boha, Synu Panny; obdaříš mne štěstím pravým,
bez matky žes Otcem zplozen, v nebesích Tě budu zříti,
bez otce žes matkou zrozen; se svatými věčně míti ;
pevně věřím, vyznávám. po tom touhou slastnou plám.

Litanie o nejsvětějším Jménu Ježíš.

Odpustky 300 dní jednou za dem(i pro duše v očistci). Lev XIII. 16. ledna 1886.
8 L k L l €— — AM2 E r y JE ATK

6
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8 54
| Pa - ne, smi -luj se nad ná- mi! Kri - ste, smi -luj se

Pp, A4S53,
JPLEE KKL AE AED

s
| 2 |

nad ná - mi! Pa - ne, smi- luj se nad ná - mi!
M |9di
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Je -ží - ši, u -slyš vy - slyš nás!

f -G D j — J m -A Jj h i „Aa „| „ 1 11"A I |== E
e/ =PO í P v f lOtčesnebes, Bo-že,© smi-lujsenadná-mi!

JA Z ADA, ,— ===ak L ŘÍLELÍILLLTEÍ
. V-p F TTÍ-T F E- TÍ| = Vol

Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Ježíši, Synu Boha ži -vé - ho, smi-luj se nad ná- mi!

N |

Ježíši, odles ku Ot- ce, ,»
Ježíši, kráso světla věč - né- ho, ,»
Ježíši, krá li slá-vy, )5
Ježíši, slunce sprave dl - no - sti, ,»
Ježíši, Synu Mari e Pan- ny, >
Ježíši pře-mi - lý, 35
Ježíši podi vu- ho- dný, »»
Ježíši, Bo - že sil - ný, 93
Ježíši, otče bůdoucí ho vě - ku, 95
Ježíši, anděle vel ké ra - dy,
Ježíši nej mooc-něj-ší,
Ježíši nejtrpě hi - věj- ší,
Ježíši nejpo sluš-něj-ší,
Ježíši tichý a pokor ný srdcem,
Ježíši, milovníku či- sto-ty,
Ježíši, milov ní - ku náš,
Ježíši, Bože po - ko -je,
Ježíši, původce ži - vo-ta,
Ježíši, příkla de ctno-sti,
Ježíši, horlite lh du-ší,
Ježíši, Bo -že náš,
Ježíši, útoči ště na -še,
Ježíši, ot če chu-dých,
Ježíši, příklade vě - ří -cích,
Ježíši, pastý ři do-brý,
Ježíši, svět lo pra-vé,
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moudro
dobroto ne
živote a ce
radosti
král pa
mistře a
učiteli evan
sílo mu
světlo vy
čisto
koruno

Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,

sti věč-ná, smiluj se nad námi!
sko-na -lá,
sto na-še,
an-dě -lů,
tri-ar-chů,
po-što-lů,
ge-li-stů,
čedníků,
znavačů,
to panen,

všech svatých,

od - pusť nám, Je-ží- ši!
|+

Milostiv nám buď, vy slyš nás, Je- ží- ši!
Ode všeho zlé - ho vy-svo-boď nás, Je - ží - ši !.
Od všelikého hří-chu
Od hněvu své -ho
Od úkladů dďáblo-vých
Od ducha smilné-ho
Od věčné smr-ti
Od nešetření vnuknutí TvýchSkrzetajemstvísvatéhovtělení© svého
Skrze narození své
Skrze dětství své
Skrze božský život svůj
Skrze práce svéSkrzesmrtelnouúzkostautrpení| své 4
Skrze kříž a opuštěnost svou
Skrze smrtelné mdloby své
Skrze smrt a pohřeb svůj
Skrze zmrtvýchvstání své
Skrze nanebevstoupení své
Skrze své ustanovení nejsvětější

svátosti oltářní
Skrze radosti své
Skrze slávu svou

P R LEE LÁSKÉERZELEI= 7 ey $—g—
| P bo bp

1. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy svě-ta, od-pusť nám, Je-ží-ši!
2. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy svě-ta, vy -slyš nás, Je - ží- ši!
3. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy svě-ta, smiluj se nad námi, Ježí - ši !

|
|== azalMb ej eby eiZ ===

T
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Modleme se Pane Ježíši Kriste, jenžto jsi řekl: Proste
a obdržíte, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno, uděl,
prosíme, nám žádajícím vroucnost božské lásky své, bychom Tě
celým srdcem, ústy i skutkem milovali a Tebe chváliti nikdy ne
přestávali.

Dejž nám, ó Pane, aby nás svaté jméno Tvé vždýcky bázní
i láskou naplňovalo, poněvadž vedení svého nikdy neodnímáš těm,
ježto pevnosti lásky své přiučuješ. Jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. — R. Amen.

Nešpory na den nejsv. Jména Ježíš a spolu na neděli II. po Zje
vení Páně.

Otče náš. Zdrávas, Maria. (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci ré pospěš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifony a žalmy :
1. Každý, kdož vzývati bude jméno Hospedinovo, spasen bude.
Žalm 109. na str. 51.

2. Svaté a hrozné jest jméno jeho, počátek moudrosti bázeň
Hospodinova.

Žalm 110. na sir. 51.

3. Já pak v Hospodinu radovati se budu a plesati budu
v Bohu Ježíši mém.

Žalm 111. na str. 51.

4. Od východu slunce až do západu chváleno buď jméno Ho
spodinovo.

Žalm 112. na str. 52.

5. Obětovati budu obět chvály a jméno Hospodinovo vzý
vati budu.

Žalm 115. na str. 83.

Kapitola. Bratři ! Kristus ponížil sebe samého, učiněn jsa
poslušným až k smrti, a to k smrti kříže ; protož 1 Bůh povýšil
ho a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno, aby ve jménu
Ježíše každé koleno klekalo.

R. Bohu díky.
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Hymna:
126. Jesu dulcis memoria,

Přel. Fr. S. a J. P. — Nápěv č. 125. V.

-AT ZITKZŮŇTNZ

bi
6 =

1. Tvá, Je-zu, sladká pa-mát-ka

pl EEEFEFLHEE„I
mé du-ši pravouA377EF

S
ra-dost dá,

—k—L N A M- i |ILM —ITÍÁ
než nad med a vše, co svět má,ie1

pří - tom-nost jeslast vět-ší2.Nicnepějeselibě'i,| nic
neposlouchá mileji, - nic nevzpo
míná raději, než Tvá-li jména
zazně'í.

3. Ó Jezu, čáko kajícím, - jak
dobrotiv jsi prosícím, - jak. milý

4. Rtům nelze toho vyslovit 
a písmem nelze naznačit, - kdo
zkusil, může uvěřit, co Ježíše
je v srdci mít.

5. Buď, Ježíši, nám radostí,
mzdou, jíž nás nebe uhostí,
čest naše plyň z Tvé milosti,Tebe ždajícím, - což teprv Tebe
teď — u věčné jak věčnosti !majícím !

V. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno, allelu;a.
R. Od tohoto času, až na věky, alleluja.
Antif. k Magn.: Nazveš jméno jeho Ježíš

vysvobodí lid svůj od hříchů jejich, allelu;a.
Magmificat, str. 59.

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Modlitba. Bože, jenž jsi Jednorozeného Syna svého usta
novil za Spasitele lid:kého pokolení a Ježíšem (to jest Spasitelem)
nazvati rozkázal : propůič milostivě, abychom, kteréhož svaté jméno
ctíme na zemi, jeho též pohledu požívali na nebi. Skrze téhož Pána.

Vzpomínka na neděli II. po Zjevení Páně.

Antif. Když se nedostalo vína, rozkázal Ježíš, aby naplněny
byly štoudve vodou, a ta ve víno proměněna jest, allelu'a.

V. Vznášej se, Hospodine, modlitba má.
R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.

Modlitba. Všemohoucí věčný Bože, jenž nebeské i spolu
pozemské věci řídíš : prosby lidu svého milostivě vyslyš a pokoj
svůj našim popřej časům. Skrze Pána

onť zajisté

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvý m.

Oosta k vššíná spása. Úplná vydání. 15
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V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží

v pokoji.
R. Amen.

ať odpočívají

Mariánskou antifonu „„Alma Redemtoris Mater“ č. 23. nebo 24. viz na str. 61.
a 62

R. Amen.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.

Písně o Jménu Ježíš.
126. Jesu dulcis memoria.

Viz pět slok „Tvá, Jezu, sladká, památka“ z nešpor na str. 225, Pak lze
přidati na týž nápěv ještě následující hymny k jitřní a k chválám, které jsou
pokračováním Jesu dulcis memoria:

Jesu, Rex admirabilis.
(Pokračování hymny „„Jesu dulcis memoria“ k jitřní. — Nápěv týž, 125, V.)

6. O Králi říše líbezné, - ó Reku
slávy vítězné, —ÓZdroji slasti
bezmezné, jak blažen, kdo Tě
nalezne!

7. Když srdce naše navštívíš,
hruď pravdou svojí osvítíš,

že rozkoše si zhnusí číš, - a srdce
změníš v blaha říš.

8. O Jezu, srdcí sladkosti,
pravd zdroji, myslí jasnosti,

Tys větší baždé radosti - i každé
naší žádosti 

9. Nuž, Ježíše již poznejte,
by miloval vás, žádejte, - jej neúnavně.hledejte© astouhou
vstříc mu kráčejte !

10. O Ježíši, hlas náš Tě slav,
náš jev Tě v sobě ctnostný

mrav, duch náš buď láskou
k Tobě žhav, - až věků věčných
do záplav.

Jesu, decus angelícum.
(Pokračování k chválám.)

11. O Jezu, andělů Tys květ,
Tys duši sladkých písní vznět,
Ty zázračný jsi ústům med,
jsi srdci slast, jíž nemá svět.

12. Kdo okusil Tě, lační zas,
kdo pil, v týž více žízní Čas ;
v těch vášní plamen hříšný zhas",

kdož Tebe chtějí, vzore krás!
13. O Jezu, všeho milejší,Tynadějivšechsmělejší,| Tě

127. Chvalozpěv na
Svatoj. kanc. č. 140.
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slzaohněvřelejší,© hlashledá
všeho vroucnější.

14. O zůstaň s námi, Pane
náš, - jenž světlo své nám roz
žeháš, všem bludům od nás
výhost dáš, - svět ku blahu nám
spořádáš!

15. Ty květe Panny, Ježíši,Tyslastinašenejvyšší,© Tvou
slávu ať svět uslyší, jenž vlá
dneš nebes nad říší. Amen.

nejsv. Jméno dežíiš.
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1. Jmé-no Je-žíš, jmé-no sva- té, sborům nebeským z úst vza
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té, k bla-hu svému v světě vroucně ví- tá me Tě.2.Tysnám,jménonejvýšmstunazlosyny© snebedo
blahé, - nad zlato a Život drahé;

zapuď svými zvuky z mysli
trud a muky.

3. Nad Tvou vnadou, jménokrásné,© vesmírcelýsplesemžasne;© kamTvákrásasvítí,
vše se blahém vznítí.

4. Vedle Tebe, jméno skvělé,
- bledne hvězdné nebe celé ; jenomTvojízáří| všesestkví
a daří.

5. Zvuky Tvé, ó jméno mocné,
- uzdravují malomocné, - od lože
smrt pudí, - mrtvé z hrobu budí.

6. Jméno strašné velebnošti!
hřímáš, pronikajíc kosti, po

hlubiny.
7. Slavíme Tě, jméno slavné,

- znějící k nám z doby dávné: 
před Tebou se sklání tvorstvo
bez ustání.

8. Zněi rám stále, jméno slad
ké, - dokud trvá žití vrátké :aťTvoumocívnadnou| bola
hoře sládnou.

9. Až pak jednou, jméno spes
né, - svíce života nám shasne:
mile zněj nám v uši, v nebe
volej duši.

10. Jméno Ježíš, jméno věčné,
- kloň se Tobě lidstvo vděčné;pějTižalmyvděků| tvorstvo
věčně věků !

Poznámka. Jiné písně k Pánu Ježíši jsou č. 14. až 21. na str. 43 až 48.

5. Sv. Rodina Ježíše, Marie a Josefa
představuje se nám jako vzor rodiny křesťanské.

Slaví se třetí neděli po Zjevení Páně.
Jí zasvěceny jsou v brněnské diecesí kaple: v domě sester III. řádu sv. Fran

tišká v Brně (fara sv. Tomáše), v Kohoutovicích (f. Žebětín); na kopci „„Pasece“
u Černé Hory, v Kotlasích (f. Nové Veselí), v Radoticích (f. Kdousov), v Odunci
(f. Krhov), Hladově (f. Stará Říše), Střelicích (f. Jevišovice).

Modl tba ke cti svaté Rodiny. ,
Dej nám, Pane Ježíši, příkladů svaté rodiny stále následo

vati, abychom v hodině smrti své prostřednictvím slavné Panny,
Matky Tvé, a blahoslaveného Josefa Tebou zasloužili "býti přijati
do věčrich rokoiů.

Race. Odp. 200 dní jednou denně (i pro duše v očisteai). — Lev XIII. dne
20. března 1897.

Ob.tování zásluh Ježíše Krista, Panny Marie a sv. Josefa.
Věčný Otče, Tobě obětujeme krev, utrpení a smrt Ježíše

Krista, kolesti nejblahoslavenější Panny Marie a sv. Josefa k za
dostučiněrí za své hříchy, k útěše ubohých duší v očistci, za po
třek: s+ť svaté matky církve a za obrácení hříšníků.

Race. Odp. 100 dní jednou denně (i pro duše v očistci). — Pius IX. dme
30. dubna 1860.
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Vzdechy na vyprošení sťastré smrti.
Ježíši, Maria, Josefe! vám věnuji své srdce a svou duši.
Ježíši, Maria, Josefe! pomáhejte mi v posledním smrtelném boji.
Ježíši,

rozloučí!
Maria, Josefe! ké. má duše, jsouc s vámi v pokoji, se

Race. Odp. 300 dní pokaždé za všechny tři vadechy ; 100 dná za jeden (%pro
duše v očistci). Pius VII. 28. dubna 1807.

128. Sacra jam splendent.
Hymna církevní k jitřní.

Chudoba a pracovitost svaté Rodiny.
Přel. Jak. Pavelka. — Hudba J. Bádala 1906.
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2. Uctíme příchod Krále nebe
ského, - z věčného Otce věčně
zplozeného * - Budou-li domuDavidova| ctěnactihodná
jména !

3. Raději chudé Nazaretské
chaty, - obživy skrovné vzpomeňzpěv.nášsvatý,© krovu,jenžmladálétaJežíšova© vúkrytu
chová.

4. Od břehu Nilu, jenž se
v dálce ztrácí, - andělem dítě ve
dené se vrací, - po strastech
v domku vítáno jsouc drahém
otcovským prahem.

5. V chatě té, v niž hluk světa
neproniká, - řemeslu chutě Jose
fovu zvyká, pomáhat jemuvprácimoha,plesá,| řežea
tesá.

6. Svlažuj pot, vece, nyní
skráně moje, - které kdys svlaží

krve rudé zdroie, - abych i tento
nesl trest a bídu - pro spásu lidu.

7. Milému Synu Matka družkoubyla,© snoubencidružkou
snoubenka je milá, -ulevit v práci,
starostech jim touží, - ráda jim
slouží.

8. Únavy, práce poznali jste
tíži, zvykli jste žalu, nedo
statku, kříži, - přispějte všem,
kdož k vám se utíkají, - o pomoc
lkají !

9. Jměním kdo slynou, schlou
bu odnímeite, - uznalou podlestatkůmysldejte;| shlédněte
k těm, kdož lka'í v žalu všakém,

laskavým zrakem !
10. Jezu, buď Tobě čest a

vroucí chvála, z něhož nám
jasná zoře spásy vzplála, - s Ot
cem jenž vládneš s věčně Sva
tým Duchem - nad světa ruchem.
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129. O gentfe felix hospita.

Píseň církevní k chválám. — Vzájemná láska svaté Rodiny.

Před. J. Pavelka. — Hudba J. Bádala.BELIHL
1. Buď zdráva, chatko ho -stin-ná, v níž ži -la sva-tá
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2.NicnenínadTvůjskromnýspiatipoutemtolikým— jsoubyt!© Kamsahásluncezlatý© Bohemkvěcemvelikým.

svit, - nic nezřelo tak milého, - 6. Zde navzájem se milují,
nic jak ta chata svatého. zde s Ježíšem se spojují, - a jeho3.Tamčastosnebeandělé.-| láskaplamenná-jestsladkáje
své zvěsti nesli vesele. - Jak rádi jich odměna.
vracelí se tam, - ctít tento vzác- 7. Kéž také lásky společné 
ných ctností chrám ! nás pojí pouto srdečné, - mír

4. Jak rád vše Ježíš vykoná, v domech našich přebývá, a-cooteczaúkolmudá,ao Strastsevblahorozplývá.Pannanesesradostí| všema-8.BuďJežíšovisláva,čest,
v , P s

teřské své starosti. jenž z“Panny čisté zrozen jest,
5. Zde lásky, péče účastní - se i Otci s Duchem přesvatým,

Josef s chotí ; — přešťastní, - že zněj zpěvem úctou rozňatým.

130. O lux beata coelitum.

Církevní hymna k nešporám. — Prosba o ochranu těla i duše.
Přel. J. Pavelka 1906. — Hudba J. Bádala 1906.P—-EFTyvýj-Eci| lm 16 =EE LLEFEGZFEEr

s " 2 6 7 © u
1. O, svět lo ne-bes, Je ží-ši, Aa li dí

neÝ6—:=EHEEEa
včákonej-vyš-ší,jejžlásky© ú-směvpři-ví
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„Zb
tal, když0- tec nám Tě2.Maria,plnámilosti,| jež

sama s čistou radostí jsi smělaKristaukájet,© alíbatjeho
sladký ret,

3. i z dávných otců zvolený,
ty strážce Panny milený, jenž
od Boha jsi otcem zván, a je
muž poddán světů Pán ;

4. vy z rodu Jesse zrození,
by zasvitlo nám spasení, ó
slyšte našich proseb hlas, - jímž
za ochranu ždáme vás.

jmm
HE

na svět dal; A- men. J

5. Když slunce zašlo k večeru,
- tma hostí bytost veškeru, - my,
které hostí tato zem, - vám svoje
prosby přednesem

6. Jak příbytek váš zakvítal 
a leskem všaké ctnosti plál,
tak nám též dána bude ctnost,
- ať stkví se naše domácnost.

7. Buď Ježíšovi sláva, čest,
jenž z Panny čisté zrozen jest,
1 Otci s Duchem přesvatým,
zněj zpěvem úctou rozňatým.
Amen.

131. Svatá rodina Ježiše, Marie a Josefa vzorem rodiny křesťanské.

Píseň tuto lze zpívati po celou dobu povánoční a také při oddavkách.

Slova J. P. (dle hodinek a mše sv.) 1906. — Hudba J. B. 1905.
](EE EE Eu =-—EE

i Skrov-ná chatka v Naza-re-tu královský rod u - krý-váv6 ,
s Mari- í v ní,
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2. Palác jejich, chata prostá, vnižtonenínádhery,| vzneše
ného chová hosta, - jehož svět
jest veškerý: - pode krovem tétochaty© vyvolilsičasnýstan
nejvýš mocný, nejvýš svatý,
nejvýš dobrý nebes Pán.

3. Síně této chaty zdobí 
květy z nebes zahrady: - neboť

ne-vin-no-sti ra-to- lest.vsrdcíchprostýchzloby,| bez
hříchu a bez vady, vzácné
ctnosti rozkvétají - z půdy čisté
neviny, jimiž nad démantyplají© dušesvatérodiny.

4. Láska v ní jak slunce plane,knísevinepokora,| svor
nosti duch domem vane, pilné
práce opora; z kořene tří bož
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ských ctností - zbožnost vroucí
rozkvétá, - jíž duch nebes ku výsosti© modlitbamizalétá.

5. Když se vtělil z lásky vroucí,
- by sňal tíži našich vin, - neko
nečný, nehynoucí, - soupodstatný
s Otcem Syn. - nežli rukou po
žehnanou - začal símě pravdy
sít, - rodiny té pod ochranou 
rostl zdárně, světu skryt.

6. Příklad jejich jasně svítí
křesťanským všem rodinám,
svatou touhu v srdcích nítí :
vzletět k jasným výšinám, býsestejněkrásoustkvěly,| jíž
ctnost duši dodává, - Krista mezi
sebou měly, - jenž jim štěstí do
přává.

7. Buďte jako oni živi, - ne jak
žije hříšný svět, - laskavi a dobro
tivi, - ochotni vždy odpouštět,vesvornosti,upokoře,| srdce
láskou vzníceno, - a když přijde
slast i hoře, - modlitbami síleno.

8. Miluj věrně choť svou, muži,-ochraňujjipečlivě,© nebse
k tobě s láskou druží, pomáhátipoctivě;© aty,choti,muži
svému - ze srdce buď oddána, 
ku pomoci dána jemu, bytostí
všech od Pána.

9. O děti své péči mějte, - jež
vám Bohem svěřeny, - pečlivě je
vychovejte, - aby žily blaženy. 
Rodiče své ctěte, děti, - vděč
ností plaj vaše hruď, lásku láskouopláceti© vašísnahouve
zdy buď.

10. Poslouchejte, služebníci,
ve všem dobrém pánů svých,
s věrným srdcem, vlídnou lící,
ve všech pracích povinných. - Za
to však i hospodáři k sluhům
buďte laskavi, - nechať všechněm
blaho září, jež Bůh všechněm
připraví.

11. Rodino ty Boží, svatá, vkterérostlBožíSyn,© naši.
vroucí prosbou jata, - zaplaš od
nás bolů stín ; - chraň nás moc
nou dlaní svojí, - veď nás k nebi
příklad tvůj, - v posledním pak
krutém boji - u našeho lože stůj!

12. A až cíle dospějeme,
k němuž nás Bůh povolal,kéžmusvámizapějeme| věč
nou píseň vděčných chval;- k ro
dině jsme připočteni, jejímžotcemjestBůhsám,| radostíjsmeoblaženi,| kterouKristus
chystá nám !

132. Píseň zásvětná k nejsv. Rodině Ježíše, [Marie a Josefa.

(Píseň rodiny křesťanské.)
Slova VI. Šťastného 1891. — Hudba J. Bádala 1906.n NE OEE EF =AEET TKT Í TNÍ27Kr3 a Ca7-eL ELU)om1.Sy-nu© Bo-žípře-laskavvý,jenž-to— ja-kočlo-věk
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2. Životem Tvým posvěcena, - věčně
bude velebena - Rodina Tvá přesvatá :-Stkvítsebudepovšemsvětě| cha
loupka tam v Nazaretě - [: láskou Tvojí.
bohatá. :]

3. Jezu Kriste, Boží Synu, - Ó rač
shlédnout na rodinu, - jež tu kleká k no
hám Tvým. Tobě, hle, se obětuje, 
Tobě všecka zasvěcuje,- [: majetkem ji
učiň svým.:]

4. Tvou chce věčně věkův býti, 
Tebe vroucně vezdy ctíti - pod Tvých

buď nám ochranou. :]
5. Zůstaň s rodem naším, Pane,

v službě Tvé ať neustane, dobře nám
být u Tebe. - V rodinu nás přijmi svoji,

nechat všechny členy spojí - [: jedna
cesta do nebe. :]

6. Svatá Máti Jezu Krista, Maria,
ty panno čistá, - přimlouvej se u Syna,
- aby k Boží cti a slávě - kvetla ctností
neustále - [: věrná Tvoje rodina. :]

7. Patriarcho církve slavný, - ochránce
náš neúnavný, - milý, svatý Josefe ! 
Vypros práci požehnání a kdys podejkřídel ochranou ; - chraň ji zlého každou
při skonání- [: pomocné nám ruky své.: |chvíli, v utrpení dodej síly, - [: v boji

Nešpory (II.) k svaté Rodině Ježíše, Marie a Josefa.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleluja.*)

Antifony a Žalmy

A ntif. 1. Po třech dnech nalezli Ježíše v chrámě, an sedí
mezi učiteli, poslouchaje jich, a otazuje se jich.

Žalm 109. na str. 51.

A ntif. 2. Řekla matka Ježíšova k němu Synu, proč jsi nám
tak učinil“ Ai, otec tvůj a já, s bolestí hledali jsme tebe.

Žalm 112. na sir. 52.

A ntif. 3. Sstoupil Ježíš s nimi, a přišel do Nazareta a byl
jimpoddán.

Žalm 121. na str. 54.

A n tif. 4. A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha
i u lidí.

Žalm 126. na str. 54.

A ntif. 5. A pravili: Odkud má tento moudrost tu a moc?
Zdaliž tento není syn tesařův:

Žalm 147. na str. 59.
Kapitola. Sstoupil Ježíš s Mariía Josefema přišeldo Naza

reta a byl iim pocčdán.
Hymna č. 130. O lux beata coelitum. O světlo nebes, Ježíši. na str. 229.

*) Kdyby připadla slavnost sv. Rodiny do doby předpostní, zpívá se místo
Alleluja „„ChválaTobě, Pane, Králi věčné slávy.
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V. Všecky syny tvé (učiním) vyučené od Hospodina.
R. A množství pokoje bude synům tvým.
Antif. k Magnificat Maria však zachovávalavšecka

slova ta v srdci svém.
Magnificat na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba. Pane Ježíši Kriste, který Marii a Josefovi jsa

poddán, domácí život tak nevyslovitelnými ctnostmi jsi posvětil:
dej, abychom my s pomocí obou, příkladem Rodiny Tvé svaté byli
poučení ; a spol čenství dosáhli věčného. Který žiješ.

Vzpomínka neděle III. po Zjevení Páně.*) í
A ntif. Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti i řekl Ježíš Chci,

buď čist.
V. Vznášej se, Pane, modlitba má.
R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.
Modlitba. Všemohoucívěčný Bože, na slabost naši milo

stivě pohlédní a k naší ochraně pravici své Velebnosti vztáhni.
Skrze Pdna

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospod nu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v po

koji. — R. Amen.
Antifona mariánská „„AilmaRedemtoris Mater“ č. 23. nebo 24. na str. 61. a 62.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R, Amen.

Všeobecný zbožný spolek křesťanských rodin ke cti sv. Rodiny
nazare'ské.

Úcta svaté Rodinyv církvi záhy byla pěstována a také založeny byly k tomu
účelu spolky. Svatý Otec Lev XIII. rozšířil 14. června 1892 zřízený spolek v Lyoně
od P. Francoze T. J. na celou církev, aby v něm dřívější byly soustředěny a aby
křesťanské rodiny svaté Rodině nazaretské se zasvětily, ji ctily a za vzor svůj
pokládaly, konajíce před jejím obrazem denní modlitbu a „„přizpůsobujíceživot svůj
vznešeným ctnostem, kterým ona všecky stavy učí, zvláště však stav dělnický“.
Ředitelem a protektorem spolku je kardinál-vikář v Římě.

Svatý Otec Lev XIII. povolil členům za obvyklých podmínek (i pro zemřelé)
odpustky plnomocné : i. v den přijetí do spolku, Z. v den valného shromáždění,
3. o Narození, Obřezání, Zjevení, Zmrtvýchustání, Nanebevstoupení Páně, o Nepo
skvrněném Početí, Narození, Zvěstování, Očišťování, Nanebevzetí Panny Marie, o sv.
Josefu (19.-IIT.), o jeho Ochraně (3. neděle po velikonocích), o Zasnoubení Panny
Marie (23.-I.), o slavnosti litulná spolku, každý měsác jednou (modli-li se každý
den před obrazem svaté Rodiny předepsanou modlitbu), v hodinu smrti (když aspoň
vzývají jméno „Ježíš“ ). — Odpustky neplnomocné : 7 let a 7 kvadragen, když na
všlív kostel a pomodli se za zdar záležitostí křesťanských, -o Navštívení, Obětování,
Ochraně P. Marie, každý den, kdy vykonatí předepsané modlitby společně s rodinou, a ©
dnech, kdy konají se spolkové schůze. — Odpustky 100 dní těm, kdož se vynasna
žují, aby získali členy spolku svaté Rodiny ; odpustky 60 dní za každý skutek, čelicí
k povznesení spolku.

*) Kdyby připadla slavnost do doby předpostní, vynechá se vzpomínka ne
děle III. po Zjevení Páně.
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Výsada oltářní povolena pro mše sv. za f členy ; dp. farářům povolena výsada
oltářní třikrát v týdnu, a výsada svěcení kříšů, krucifixrů, sošek, medailí s odpustky
„pro členy.

Stanovy viz, v Kurr. 1893-9, str. 106. Beringer, str. 703—708. Každá rodina
do spolku zapsaná měj obraz svaté Rodiny, aby před ním mohla pobožnosti spol
kové konati.

Roku 1898 bylo v diecesi brněnské do spolku zapsáno 60.595 rodin.
Hlavní slavnost spolková koná se v den „Svaté Rodiny““ o třetí neděli posv. Třech králích. O ní má se obnovovati zasvěcení se svaté Rodině.
Členy spolku (rodiny) zapisují farní úřady.

Mod'itba,
jížto křesťanským rodinám modliti se jest, když svaté Rodině se zasvěcují, což

se každý rok obnovuje.
O Ježíši, Vykupiteli lásky naší nejhodnější, jenž s nebe poslán

byv, abys svět učením a příkladem osvítil, Marii a Josefu poddán
jsa, větší část smrtelného života svého v chudičkém domě nazaret
ském ztráviti jsi ráčil a onu rodinu jsi posvětil, která vzorem býti
měla všem rodinám křesťanským, račiž milostivě za svou přijmouti
1 tuto rodinu naši, ježto se Tobě nyní všecka zasvěcuje. %Ochraňuj
ji a ostříhej, a utvrzuj v ní svatou bázeň svou, jakož 1 pokoj a
svornost v lásce křesťanské,aby božskému vzoru rodiny Tvé stala se
podobnou, a všickni, kdož k ní náležejí, věčné blaženosti dosáhli.

O nejlaskavější matko Ježíše Krista a matko naše Maria, pro
lásku a dobrotu svou učiň, aby toto zasvěcení naše milostivě
přijal a dobrodiní svá i požehnání nám uděloval.

O Josefe, přesvatý strážce Ježíše a Marie, ve všech duševních
1tělesných potřebách přímluvou svou nám pomáhej, bychom s tebou
1 s blahoslavenou Marií Pannou božskému Vykupiteli Ježíši Kristu
chvály a díky vzdávati mohli na věky.

Modlitba,
kterou denně před obrazem svaté Rodiny modliti se dlužno.

O nejlaskavější Ježíši, který nevýslovnými ctnostmi a příklady
života svého v rodině rodinu Tebou vyvolenou na zemi jsi po
světil, shlédni dobrotivě na tuto rodinu, která klečíc u nohou Tvých
doprošuje se milosti Tvé. Pomni, že Tvou jest tato rodina, poněvadž
Tobě zvláštní úctou se zasvětila a oddala. Laskavě ji opatruj, od
nebezpečenství ochraňuj, v potřebách jí pomáhej a síly uděluj, by
v následování svaté Rodiny Tvé stále setrvala, po veškeren smrtelný
Život svů v poslušnosti a lásce Tobě sloužila a mohla pak Tobě
jednou na věky vzdávati chválu v nebesích.

O Maria, matko nejsladší, za přímluvu tvou tě žádáme, jsouce
bezpečni, že božský Syn tvůj proseb tvých neoslyší.

Rovněž i ty, přeslavný patriarcho, svatý Josefe, pomáhej nám
mocnou záštitou svou a skrze ruce Marie potřeby naše Ježíši Kristu
předkláde?.

(Odpustky 300 dní jednou za den těm, kdož se byli svaté Rodině zasvětili dle
modlitby svřchu uvedené. Člemové, kteří pro memoc nebo z jiné příčiny nemohou
modktbu tu konati, dosáhnou těch odpustků, pomodlí-li se 5 Olčenášů a Zdrávasů
a Sláva Otci.)
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Ježíši, Maria, Josefe ! osvěcujte nás, pomáhejte nám, ochra
ňujte nás. Amen.

(200 dní odpustků jednou za den.)

Pohošťíní tří chudých ke cti sv. Rodiny.
Zbožný skutek pohoštění tří chudých ke cti Ježíše, Marie a Josefa obdařen je

odpustky (Race.) 7 let a 7 kvadragen pro ty, kdož tento skutek lásky vykonají. —
2. Plnomocné odpustky, jestliže v týž den vykonají zpověď, přijmou nejsv. svátost a
pomodlí se na úmysl sv. Otce. — 3. 100 dní pro každého člena rodiny a pro jejich

„služebníky, jestliže při tom přisluhují nebo aspoň jsou přítomní. — Pius VII. dne
13. června 1816.

6. Nešpory o neděli III., IV., V. a VI. po Zjevení Páně.
Otče náš a Zdrávas Maria (potichu).
V Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleleluja.
Anlfony a žalmy (nedělní).

Antifona L. Řekl Hospodinku Pánu mému seď na pra
vic: mé.

Žalm 109. na str. 51.

A ntifona 2. Věrni (jsou) všickni rozkazové jeho upevněni
na věky věkův.

Žalm 110. na str. 51.

Antifona 3. přikázáníchjeho chtivý jest velmi.
Žalm 111. na str. 51.

A ntifona 4. Budiž jméno Hospodinovopožehnánona věky.
Žalm 112. na str. 52.

Antifona 5. My, kteříž živi jsme, dobrořečímeHospodinu.
Žalm 113. na str. 52.

Kapitola. Požehnán (buď) Bůh a Otec Pána našeho Ježíše
Krista, Otec milosrdenství a Bůh všelikého potěšení, kterýž těší
nás ve všelikém pokušení našem.

R. Bohu díky
Hymna : (Lucis creator optime. Nápěv č. 7.).

Lkucis creafor opfime.
Hymna církevní z VI. století. — K nešporám na ITI.—VI. neděli po Zjevení Páně

a na neděle po sv. Duchu. Překlad J. Pavelky.
W- k A KOMU - -MA
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1. O Tvůrce světla mi-lostný, jenž den jsi stvo-řil radost
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ný, když prv-ní světla paprsk vzplál, Tys:původ vše-mu
a k IM :
===

S
svě-tu dal. A men.

2. Jenž ráno spiaté s večerem
- jsi velel nazývati dnem: - tmanociknámsevalíjiž,| hlas
proseb úpěnlivých slyš !

3. Aťm y s líkletou zločinem 
Se se životem neminem, - jež
věčnost s očí ztratila - a vinami
se stížila.

R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.
Antfony k Magnificat :

O neděli III.: O neděli IV.:
Pane, chceš- Pane, zacho

li, můžeš mne vej nás, hyne
očistiti; i dí me: přikaž aJežíš:Chci,buď| učiň,Bože,uti
čist ! šení.

Magnificat na str. 59,
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modhtby :O III neděli

4. Ať nebes tluče na vrata,
kde mzda se chystá bohatá,
zlu se všemu vyhneme

- kéž
a bez

poskvrn se stkvě'eme.
5. To, přelaskavý Otče, dej, 

to, Synu Otci rovný, prřej, 1
Duše, Rádce výtečný,  jenž
Král jsi světů pověčný. Amen.

V. Vznášej se k Hospodinu modlitka má.

O neděli V.:

Seberte nej
prv koukol, a
svažte jej ve
snopky k spá
lení ; ale pše
nici shromáždě
te do stodoly
mé, praví Pán..

Žena,

O neděh VI.:

Pccolro jest
království nebeské| kvasu,kterýž© vzavši

zadělala
do tří měřic
mouky, až 1
zkysalo všecko.

Všemohoucí věčný Bože, na slabost naši
milostivě pohlédni : a k naší ochraně pravici své Velebnosti vztáhni.
Skrze Pána

O IV. neděli: Bože, který víš, že my, v tak velkých ne
bezpečích postaveni jsouce, pro lidskou křehkost nemůžeme obstáti dej nám zdraví duševní i tělesné, abychom to, co za hříchy
své trpíme, s Tvou pomocí přemohli.. Skrze Pána našeho.

O V.neděli Čeleď svou, prosíme,Pane, s ustavičnoudobro
tou ostříhej aby spoléha'íc na naději v milost nebeskou, Tvou
povždy ochranou byla obhájena. Skrze Pána nařeho...OVI. neděli Propů'č, prosíme, všemol oucí Bože, abychom
pomýšlejíce vždycky na rozumné věci, co Tobě se líbí, i slovy ko
nali i skutky. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž
s Tebou a s Duchem svatým žije a kraluje Bůh po všecky věky
věkův.

R. Amen.
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V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Do Hromnice: Antifona mariánská ,„„AlmaRedemtoris Mater“ č. 23. nebo 24.

na straně 61 a 62.
Po Hromnicích : Antifona mariánská ,„Ave, Regina coelorum““ č. 25. nebo 26.

na str. 69.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R Amen.

7. Očišťování Panny Marie.
A. K. (Čtyřicátý den od Narození Páně.)

Poučení.
Panna Maria poslušna jsouc zákona Páně čtyřicátého dne po narození bož

ského Syna svého pospíchá do chrámu s dítkem, kdež přináší předepsanou obět
chudých, dvě holoubátka. A tu od kněze za čistou prohlášena jest. Panna Maria
nepotřebovala žádného očišťování, a přece pokorně podrobuje se mu. Účme se
od Matky Boží poslušnosti k zákonu Božímu. Odměnou za to na zemi jest dobré
svědomí, na věčnosti odplata v nebesích.

Když Panna Maria donesla božské dítko do chrámu jerusalemského, tehdáž
zbožný kmet Simeon, osvícen jsa Duchem svatým, poznal v něm Vykupitele, světa.
I prosil Pannu Marii, by mu dovolila Ježíška pochovati. Panna Maria mu to do
volila. I nazval zbožný stařec Krista Pána světlem světa. Světlem nazval sebe i
Kristus Pán. Proto světí se na tento den svíce, s nimiž koná se průvod kolem
chrámu Páně. Průvod ten připomíná průvod z Betlema do chrámu jerusalemského
a zpět. Svíce ony zovou se hromnice, protože zbožní křesťané při hromobití je
rozsvěcují a modlí se, by Ježíš Kristus; jehož svíce vyobrazuje, zlého je chránil.
Dávají se též do rukou umírajícím na znamení, že za Ježíšem Kristem v životě
svém kráčeli a tudíž že světlo věčné bude jim svítiti.

Slavnost tato jmenuje se dle svic: hromnice. Též se jmenuje obětování Páně,
protože Pán Ježíš Otci byl ve chrámu Páně představen a zasvěcen.

Modlitba.

O Matko nejčistší ! Maria Panno ! Srdce mé dnes s tebou se
veselí a v Bohu, svém Spasiteli, radostně plesá. Žádostiv jsem na
dnešní den putovati s tebou a svatým Josefem do Jerusalema a
zároveň s vámi tam Pána Ježíše Otci nebeskému pobožně obětovati.
Ve jménu a v moci srdcí vašich obětu'i jej již za všecky hříšníky
a zvláště za sebe. Shlédniž tedy, ó můj Otče nejmilosrdně'ší; na
tuto mou obět, kterou dnes Ti přináším; iako Simeon, stařec
onen bohabo'ný, i 'á toho Tvého ne'mile'šího Syna v duchu na
lokty své beru a připo'u'i se k pobožnosti, s kterou jeho roz
milá Matka Tobě jej obětovala ; obětu i Ti své srdce, by v něm
s m lostí svou stále přebýval a panoval; obětu;i Ti tělo své a všecky
jeho smysly a údy, aby sloužily duši mé za nástro'e k plnění vůle
Tvé ; obětu'i Ti všecky jak radostné tak žalostné příhody, které
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v tomto roce mne čekají ; při každé z nich jsem hotov říci s žalmistou© „Hle,přicházím,(jak)napočátkuknihy(života,
mého)psánojest o mně abych-činil vůli Tvou Bože
můj ,chtělťjsemto,azákonTvůjbyljestprostřed
srdce mého“* K tomu mi dopomáhej, ó nejsvětější Rodičko,
Panno Maria, abych na věky z této tvé slavnosti veseliti a rado
vati se mohl. Amen.

Svěcení hromniček.
Z Mešní knihy K. E.

Kněz stoje u oltáře, na němž leží svíčky, oděn v roucho fialové barvy, počne:
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože,

jenž jsi všecko z ničeho stvořil, a rozkazem svým skrze dílo včel
způsobil, aby tato tekutina dokonalým voskem se stala: a kterýž jsi
dnešního dne žádost spravedlivého Simeona splnil: Tebe pokorně pro
síme ; abys tyto svíce ku potřebám lidí, a ke zdraví tělesnému i du
ševnímu, buď na zemi, buď na vodě, skrze vzývání blahoslavené
vždy Panny, jejíž dnes slavnost zbožně se koná, a skrze prosby
všech svatých svých, požehtnati, a posvětiti T ráčil: a abys hlasy
tohoto lidu svého, který je uctivě v rukcu touží nositi, a Tebe zpě
vem chváliti, vyslyšel s nebe svatého svého, a se sídla velebnosti
své a abys milostiv byl všem volajícím k Tobě, jež jsi vykoupil
drahou krví Syna svého Jenž s Tebou žije a kraluje v jednotě.
Ducha svatého Bůh, po všecky věky věkův. — R. Amen.

Modleme se Všemohoucívěčný Bože, jenž jsi dnešního
dne Jednorozeného svého na lokty od svatého Simeona ve chrámě.
svatém Tvém vzatého představil : Tvou snažně prosíme dobrotivost,
abys tyto svíce, které my služebníci Tvoji ku zvelebení jména Tvého
berouce, nositi toužíme světlem rozžaté, požehfnati a posvěŤtiti a.
světlem nebeského požehnání rozžati ráčil abychom Tobě, Pánu
Bohu svému je obětujíce, hodni a svatým ohněm nejsladší lásky Tvé
rozníceni, ve chrámě svatém slávě Tvé podobně představeni býti.
zasloužili. Skrze téhož Pána našeho.

R. Amen.

Modleme se Pane Ježíši Kriste, světlo pravé, kteréž osvě
cuje každého člověkapřicházejícíhona tento svět: vylej požehnání
své na tyto svíce, a posvěť 1 je světlem milosti své, a propůjč
milostivě ; aby, jako tyto svíce plamenem viditelným rozžaté noční
zahánějí temnosti, tak srdce naše neviditelným plamenem, to jest
jasem Ducha svatého osvícená zbavena byla slepoty všech vad
abychom očištěným okem duševním to viděti mohli, co Tobě se líbí a.
naší spáse je užitečné; abychom po temných tohoto světa nebezpečích
ku světlu nehasnoucímu dojíti zasloužili. Skrze Tebe, Kriste Ježíši,
Spasiteli světa, který v Trojici dokonalé žiješ a kraluješ Bůh, po
všecky věky věkův. — R. Amen.
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Modleme se : Všemohoucívěčný Bože, jenž jsi skrze Moj
žíše, sluhu svého, nařídil, aby nejčistší tok oleje k světlům, jež před
obličej m Tvým stále udržována býti měla, připravován byl milost
požehnání T svého na tyto voskovice dobrotivě vylej ; aby tak slou
žily světlem zevně, by ze štědrosti Tvé světlo Ducha Tvého našim.
nescházelo myslím uvnitř. Skrze Pána. . v jednotě téhož Ducha
svatého Bůh, po všecky věky věkův. — R. Amen.

Modleme se Pane Ježíši Kriste, jenž dnešního dne v pod
statě našeho těla mezi lidmi se objeviv, od rodičů ve chrámě jsibylobětován| kteréhoSimeon,ctihodnýstařec,světlemDucha
svatého osvícen, poznal, vzal a požehnal : propůjč milostivě ; aby
chommilostí téhož Ducha svatého osvíceni a poučeni, Tebe oprav
dově poznali, a věrně milovali který s Bohem Otcem v jednotě
téhož Ducha svatého, žiješ a kraluješ Bůh, po všecky věky věkův.

R. Amen.
Nato pokropí svíce svěcenou vodou a nakouří kadidlem. Pak je rozdává,.

při čemž sbor zpívá :

A ntifona (Luk. 2) Světlo k zjevení pohanům: a k slávě
lidu svého israelského.

Píseň tamže: Nyní propouštíš, Pane, služebníkasvého
pod:e slova svého v pokoji.Opakujeseantifona© Světlokzjevení

Světlo k zjevení. . Nebo viděly oči mé spasení Tvé. — Světlo
k zjevení které jsi připravil před obličejem všech lidí. — Světlo
k zjevení.. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. — Světlo k zjevení.© Jakožbylanapočátkuinyníivždyckyanavěkyvěkův.
Amen. — Světlo k zjevení

Potom zpívá se antifona ze žalmu 43.:Povstaň,Hospodine,spomožižnám© avysvoboďnáspro
jméno své.

Žalm týž Bože, ušima svýma slýchali jsme otcové naši
vypravovali nám.

V. Sláva Otci.. (celé).
Antif.. Povstaň, Hospodine,atd.

Nato se kněz modlí :

Modleme se: Vyslyš, prosíme,Pane, lid svůj a co nám
zevně udílíš každoroční slavností uctívati, to uvnitř dosáhnouti
světlem milosti své popřej. Skrze Krista Pána našeho.

R. Amen.
Následuje

Průvod s rozžatými svícemi.
Z mešní kmhy a z Agendy.

Když byly svíce posvěceny a rozdány, zanotí jáhen :
V. Vyjděme v pokoji.

Sbor :

R. Ve jménu Kristově. Amen.
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Mezi průvodem zpívá sbor antifonu :
Ozdob pokojík svůj, Sione, a uvítejž Krále Krista: přijmi Marii,

která jest nebeskou branou, neb ona nese Krále slávy nového světla:
zastavuje se Panna, přivádějíc na rukou Syna zplozeného před de
nicí kterého vzav Simeon na lokty své, hlásal lidu, že ten jest
Pánem života i smrti a Spasitelem světa.

Jiná antifona :
Dostal Simeon odpověď od Ducha svatého, že neuzří smrti,

Ječby prve uzřel Pomazaného Páně: a když uváděli dítě do chrámu,
vzal je na lokty své a chválil Boha a řekl Nyní propouštíš, Pane,
služebníka svého v pokoji.

V. Když uváděli dítě Ježíše rodičové jeho, aby učinili za ně
podle obyčeje zákona, vzal je on na lokty své.

Když průvod vchází do kostela ;
Dali obět za něho Pánu dvé hrdliček aneb dvé holoubátek,

-Jakož psáno jest v zákoně Páně.
V. A když se naplnil dnové očišťování Marie podlé zákona

Mojžíšova, nesli Ježíše do Jerusalema, aby ho postavili před Pánem.
Jakož psáno jest v zákoně Páně.

V. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Jakož psáno jest v zá
koně Páně.

(Následuje mše svatá.)

133. K průvodu s rozžatými svícemi.

Dříve: Otevř pravdě své srdce.

(Fryčaj De— Texi z kanec. olom. 409. — Hudba Zv. neb. 184. J. Geislera.*)emi ml. [-IL 3 , a

1.si-o.-ne,jižo-tví-rejbrá-nysvéa| po-ctuvzdejEEEE 19
Krá-li za.-slí be --né-mu, Mes-si -ši pra -vé-mu,

1 E 3 T- 3
3 LLa

W
je-hož Panna 0- bě-tu--je, v chrámě Bohu před-sta - vu - je,AW : joy TIS ] ITE3ZGT ELELE|ELLELELLECZECHL) w TÝ- Emo 1a9——05]
onť tvůj věčný Bůh a Pán, Da-vi-dův trůn jest mu dán.2.SlovoOtcevěčného,-světlo© béřezrukytvé| nasvéloktysvětacelého,-předdenicízplo-| blažené.

zený, z čisté Panny zrozený, 3. Jako chudé matičky - Maria
ide se Bohu v obět dáti; - Si- dvě hrdličky - obětuje za syna; meonjej,BožíMáti,-splesem© samačistánevinná-předBohem

*) Zvuků -nebeských použito se svolením skladatele J. Geislera a nakla
datele B. GroBe v Olomouci.
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svůj, - pokoru si zamiluj.

4. O Maria, mocnou svou - u
Ježíše přímluvou - výpros v této

časnosti - potřebných nám mi
lostí ; - když nám bude odejíti,
- světlo věčné ať nám svítí.
Sláva Otci věčnému, Synu,
Duchu svatému.

134, O Očišťování P. Marie.*)

Slova Fr. S. 1862 (sloky 5. a 6. přidány od K. E.). — Hudba J. Ch. 1905.O4 - hdě - M==Aeij
2/ 9.

l. Ve chrám spěchá svatá Panna se svým božským dí- tě-tem,
o-tví- rá se chrámu brána vel-ké ú-cty pad-ně-tem.

A ——T—N> X 11 1 3 ILEPE L CÍL ETELETECÍ
a E Í U v E —Í sjNesoucKri-sta© nasvýchblahýchru-kou,pě-jeti-šeor AKRAELCE n

JL |- |*/

pí-seň slad-ko-zvu-kou; nesouc Krista na svých blahých rukou,
n 4

ai
i aP „ l

| — ©| a..
MMNE a.

pě- je ti. še
2. Hospodin jen všeho vyšší,

jemuž vše jest na jevu, - pře
milostná slova slyší - jejích sva
tých prozpěvů. [: Bůh ji vede,
andělé se dvoří, - země plesá, ne
besa se koří. :]

3. Již se jme tam vatá Máti klástiobětnaoltář,© jižtam
vidět obět pláti, plane od ní
svatá zář. [: Obět chudá, Mátisvatánuzná,| kdovténouzi
Máteř Boží uzná *::]

4. A když přišlo v chrám to
dítě, z božského tu návoduSimeonslastvnitrucítě| po
znal světa vévodu ; - [: stkvěl sezáříoddítětejasně,© vypravo
val o svém blahu hlasně. :]

5. „Nyní propusť služebníka 
vedle slibu v pokoji, Spasitele

-AhA
7 +ii —iec

pí -seň slad-ko -zvu-kou.
Slitovníka - zřelťjsem v lidském
ústrojí. [: Pohanům již vzešlo
ve tmě světlo, Israeli ždané
blaho vzkvetlo. :]

6. Kdo se k němu přidá věrou,
- pro nebe se obživí, - zatratí sehroznouměrou,© kdosejemu
zprotiví. [: Meč však vnikne,Matko,vetvouduši,© mnohý
bol tě přežalostně vzruší“.:]

7. Matka Páně tato slovapřetajemnýchvýroků| vnej
skrytějším s láskou chová - duše
svojí hluboku. [: Byla slova
pro ni těžké břímě, - nesla v sobě
strastí příštích símě. :]

8. A když obět vyplněna - po
dle Páně zákona, - a když z části
odhalena - od tajemství opona, 

*) Píseň tu lze zpívati celou dobu povánoční.
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 16
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[: rodičové, divíce se tomu, - vrá- v záři skvělé, - spásu zvěstuj nám
tili se s pacholetem domů. :] Tvůj svit. [: Až pak propustíš9.Kriste,slávoIsraele,-světlo© násvslednídobě,-dejnásuvést
pro veškeren lid, - zjev i nám se na nebesa k sobě. :]

Nešpory o slavnosti Hromnic čili Očišťování Panny Marie.

Otče náš a Zdrávas (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleluja.*)
A ntif. 1. Simeon spravedlivý a bohabojný očekával v. kou

pení Israele a Duch svatý byl v něm.
Žalm 109. na str. 51.

A ntif. 2. Dostal byl Simeon odpověď od Ducha svatého, že
neuzří smrti, leč by prvé uzřel Krista Páně.

Žalm 112. na str. 52.

A ntif. 3. Vzav Simeon dítě na lokty, díky čině, chválil Boha.
Žalm 121. na str. 54.

A ntif. 4. Světlo k zjevení pohanům a k slávě lidu svého
israelského.

Žalm 126. na str. 55.

A ntif. 5. Dali v obět za něho Pánu dvé hrdliček nebo dvé
holoubátek.

Žalm 147. na str. 59.

Kapitola Aj. já posílám anděla svého, a připraví cestu
před tváří mou. A hned přijde do chrámu svého svatého Panovník,
jehož vy hledáte a anděl zákona, kteréhož vy chcete.

R. Bohu díky.
Hymna :

421. Ave Maris Stella. I.

Hpáá církevníasi ze VÍ., dle jiných z IX. nebo X. století. — Překlad J. P. 1905.: ; = TÝ16ke LL
ven vee|

1. Hvězdo mořská, zdrávas, Matka Boží pravá's, u - sta-vič-ně
W.
UM,Ps„Ii j JA| -|Ji

ace l s ee -LT ZFT
Pan-na, šťast--ná k ne-bi brá-na ! V

„*) Od neděle devítníku počínaje, zpívá se místo Alleluja: „„Chvála Tobě,
Pane, králi věčné slávy.
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2.SGabrielemsnebe- pozdra-5.Pannopřespanilá,© nadevujemtebe.© Dejmír,zapuďvšeckymilá,vdušihříchuhněvy,| proměňjménoEvy.*)prosté,pros,aťcudnostroste.
3. Zbav nás hříchů mraku, 6. Duši chraň nám čistou,udělslepýmzraku,odvraťodcestupřipravjistou,© bychom

nás strasti, - vypros pravé vlasti. Krista zřeli, - radost věčnou měli.4.Ukaž,žejsiMáti,račse 7.SlávaBohuOtci,| Synu
přimlouvati, by nás k nebi stejné moci, - rovná s nimi slávavodil,© jenžseztebezrodil.Duchuaťsevzdává.**)

V. Dostal byl Simeon odpověď od Ducha svatého.
R. Že neuzří smrti, leč by prvé uzřel Krista Páně.
Antif. k Magnificat. Dnes blahošlavenáPanna Maria

dítě Ježíše představila ve chrámě a Simeon naplněný Duchem
svatým vzal jej na lokty své a chválil Boha na věky.

Magnificat na str. 59.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se Všemohoucí věčný Bože, velebnost Tvou

snažně prosíme, abys, jak Jednorozený Syn Tvůj dnešního dne
s přirozeností našeho těla ve chrámě byl představen ; tak nás dal
s očištěnými myslemi sobě představiti. Skrze téhož Pána našeho

R. Amen.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky. P
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Mariánská antifona „„4ima Redemtoris Mater“ č. 23. nebo 24. na str. 61 a 64.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

8. Útěk do Egypta.

Dne 17. února slaví sv. církev útěk do Egypta, kterým zachráněn byl drahý život
Spasitele sotva narozeného před úklady Herodesa krále.

Události té zasvěcena je kaple v Hosově (fara Rancířov u Jihlavy).
Modlitba. Ochránce doufajících v Tebe, Bože, kterýž jsi

Jednorozeného svého, Vykupitele našeho, z meče Herodesova útěkem
do Egypta vytrhnouti ustanovil: propůjč nám služebníkům svým,
na přímluvu přeblahoslavené vždy Panny, jeho matky Marie,
abychom ode všech duševních i tělesných nebezpečenství vysvobo
zeni do nebeské vlasti přijíti zasloužili. Skrze téhož Pána

*) Eva obrácením písmen mění se na Ave, t. j. zdráv buď nebo zdráva buď.
**) Race. Odpustky 300 dní jednou denně. (Lev XIII. dne 27. ledna 1888.

— Viz Kurr. 1888, 3.).
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135. O útěku do Egypta.

Slova Jak. Pavelky 1907. — Hudba K. E.biELSE FEL
1. V stáj chudý an-děl le- tí, kde něžně ku dí - tě- ti

SP Az R A

n
Pan-na sklo-ně- na, ježv plénkách v jeslích le - ží, jež ©6 ; p = EF

Jo -sef věr-ně stře-ží, jímž ze - mě spa -se - na, kdeAb VÍ5 E- |=——H
J v a l

zá -ře vzní-ce na.2.Tamklanělisekráli,| jižpřijelisemzdáli,| byspásu
uzřeli ; - zde dary svoje kladli,
zde pokorně v prach padli a
v svatém veselí se Kristu
klaněli.

3. Je anděl ze sna budí: - „„Plá
v Herodově hrudi - zášť zhouby
požárem, - jenž uhasit senedá. TenDítězabíthledá.© zlým
puzen rozmarem, spit pekla
výparem. |

4. Vy přímo v kraj svůj jděte,
= tak zhoub uniknete“, - tak
králům poručil, - a pak dí Jose
fovi: „„Tyhledej domov nový,
- kde vlný valí Nil, by zacho
ván Pán byl.

5. Tam klidně vyčkej času,
až povel mého hlasu - tě nazpětpovolá,© chraňdítěsmatkoumilou| svévíry,láskysilou,jížduchtvůjplápolá,© jichž
nikdo nezdolá.“

6. Kde záře jasná plála, - tma
peruť rozkládala, - tma žalu, bo
lesti ; - kde píseň plesná zněla, 
se slza v líci chvěla, - tíž padlaneštěstí,| jížnelzeunésti.

7. Žal.srdce všechněch schvátí,
- chvat rozloučení zkrátí - a ce

sta nastává. Jdou pouští beze
hrází, - žal, trud Je doprovází 
a děsí dálava, - jež klidu nedává.

8. Ó bolné putování ! - Jak
Josef hlavu sklání, - chví Maria
se sním; neb katy v patách
tuší, - již vyrvou milou duši,
již tiskne se chvěním - k svým
prsům blaženým !

9. Had v trávě hněvem syčí 
a hlavu v zlobě týčí ; - tmou vyjí
hyeny, - lev pokoj řevem plaší, 
kdy večer slunce sháší, hvězd
milé plameny kdy za stráž
vzníceny.

10. Plá slunce, žárem sálá,
plá písek, bílá skála, - plá širákrajina© astínunikdenení,
ni zdroje, osvěžení, - mdlí svatá
rodina, když jde i usíná.

11. Kdo v poušti chleba podá,
- když štírem hlad je bodá * 
Zde sousta nenajdeš. - Kde mají
se zde skrýti, - když bouř se,
vichor řítí? - Dál bouří, nocí
spěš, sic bídně zahyneš!

12. Zdráv egyptský buď kraji,
- kde palmy v slunci plají, - kde
Nil se rozlívá! Ty Krista
vlídně vítáš, - ty útulku mu
skýtáš, - zde Pán se ukrývá,
své mládí prožívá!
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13. Co i v té cizí vlasti je
nových čeká strastí, - a s jakou
potíží si domov zbudovali a
žití obstarali, - kde mnohý ublíží
- a křivě pohlíží !

14. Jak plž se zvolna vine,
tak pomalu čas plyne, - než za
zní sladký hlas: „Vrať, Jo
sefe, se !“ velí, „kdož Dítě
zabít chtěli, - již nezachvátí vás.

Vrať v Nazaret se zas !“

15. Ó Jezu, Králi ráje, jenž
z betlemského stáje jsa nepřá
teli štván, - spět musils do ciziny
- a strádat bez vší viny, -ač světůvšechjsiPán,| přecvpospas
bídě's dán

16. hle, u vyhnanství dlíme, 
vlast pravou v dálce zříme, 
kde v slávě přebýváš - tam rač
nás láskou vésti, - dej podíl tam
nám v štěstí, - jímž věčně oplýváš,| svévěrnédaříváš!

9. Vzkříšení mládence nalmského.

O XV. neděli po sv. Duchu.
Události té, o níž evangelium vypravuje, zasvěcena jest veřejná kaple zámecká

v Letovicích. — Evangelium to čte se na neděli XV. po sv. Duchu.
Amntifona. Šel Ježíš do města, kteréž slove Naim a aj,

mrtvý nesen byl ven, syn jediný matky své.
V Hospodin kraloval, v krásu oblékl se.
R. Oblékl se Hospodin v udatnost, a přepásal se silou.
Modlitba. Církev Tvou, Pane, smilování Tvé stále očišťuj

a ochraňuj : a jelikož bez Tebe nemůže neporušena zůstati, Tvým
povždy přičiněním budiž řízena. Skrze Pána našeho

136. O vzkříšení mládence naimského.

Šteyr 1683. — Slova Jak. Pavelky 1907.

TSTT
k

—|=
Z ryby7" [SYE

+/
BIGje LZ

7 2?1. Kristus, náš Pán, do Na -im šel, vě-ří-cích sbor věrně s ním spělELITEFIL ELE Le TLSTETele
SŽ E jmn oFZ: 1 =Kf r Ť j

2. Do brány jdou; - tu jest jim
zřít, - žalně jak jde - na pohřeb
lid, - zaznívá pláč, - nářek i ston,
- kde kdo tu Iká - předčasný skon.3.Mateřesvé© jedinýsyn
uložen být - v hrobu má klín.
Matička lká - v zármutku svém,
- syna že dá - ve chladnou zem.

4. Jediná slast - vzata jí jest, 
útěchy zdroj, - chlouba i čest,uloupenjí| jedinýskvost,zbývájenžal,© neblahýhost.

z vesnic i měst, z dalekých niv, dá-no jim zde velký zřít div.
5. Vidí však Pán - bolesti žal,

- přeostrý meč, - srdce jenž sklál.
Soucitu pln útěchu ví,ztracenýskvost| navrátíjí.
6. V oku mu plá - dobroty Žár,přistoupíknim,© dotknese

mar ; - s pohřbem kdo šli, - stanulihned,© naKristasvůj
upřeli hled.7.Mrtvéhojal| zaztuhlou
dlaň, laskavě dí: ,„„Mládenče,
vstaň !“ - Otevřen jest - mrtvého
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8. Povstává živ, mrtev jenž

byl, - proudí zas krev - do ztuh
lých žil, - zapuzen jest - smrtelný-mrak,| sluncezaszří| oživlý

zrak.

11.Veleben,ctěn| Hospodin
buď, - radost že vlil - v raněnouhruď,© blahoaples| přinášívkraj,otevřezas© ztracený

9. Zaplašen žal, - radostí lkáť, "l '
- syna že má - přešťastná máť.- 12. Krajem jde zvěst, - mocenNestačíret| vyslovitdík,najakPán,mrtvémujak| životmístoslovděkujevzlyk.jestdán,zasvítájiž| spasení10.Zástupemzní-úžasu.hlas:den,odejmejiž© pekluse

„Hospodin sám — navštívil plen.

10. Proměnění Páně.

(6. srpna.)
Svatý Matouš v kap. 17. vypravuje, že za přítomnosti apoštolů Petra, Jakuba

a Jana Kristus se na hoře Tábor proměnil, aby jim božskou svou slávu ukázal.
Objevil se též Mojžíš a Eliáš. Bůh Otec vydal hlas: „Tentoť jest Syn můj milý,
v němž jsem dobře zalíbil sobě ; toho poslouchejte.““ — I naše těla budou po vzkří
šení proměněna.

Proměnění Páně zasvěcen jest kostel farní na Jejkově v Třebíči.

Modlitba k nebeskému Otci ke cti přoměnění Páně.

Ó Pane, Ty jsi ráčil způsobiti, že v tajemství slavného pro
měnění Tvého božského Syna pravda svaté katolické víry v jasném
světle zazářila, a na podivuhodný způsob hlasem svým z oblaku
zněícím potvrditi naše dokonalé přijetí za dítky ; propůjč nám,
prosíme Těpokorně, abychom se jednou stali spoludědici téhož Krále
slávy a abychom podíl měli na Tvé věčné blaženosti. Amen.

Race.. Odpustky 100 dní jednou za den, i pro duše v očistei. Lev XIII.
14. prosince 1889.

Nešpory na slavnost Proměnění Páně.

Otče náš a Zdrávas |. (potichu).
V Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci . Aleluja.
Ant. 1. Pojal Ježíš Petra a Jakuba, a Jana bratra jeho, a

vedl je na horu vysokou soukromí, a proměnil se před nimi.
Žalm 109. na str. 51.

A nt. 2. Zastkvěla se tvář jeho jako slunce, a roucho jeho uči
něno iest bílé jako sníh, alleluja.

Žalm 110. na str. 51.

A nt. 3. A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvajíce
s Ježíšem.
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Žalm 111. na str. 51.

Ant. 4. I promluviv Petr, řekl Ježíšovi:
nám zde býti.

Žalm 112. na str. 52.

A nt. 5. A když on ještě mluvil, hle, oblak světlý zastínil je.
Žalm 116. na str. 54.

Kapitola. SpasiteleočekávámePána našeho Ježíše Krista,
kterýž promění tělo ponížení našeho, aby připodobněno bylo k tělu
jasnosti jeho.

R. Bohu díky.
Hymna :

Pane, dobré jest

137. Auicungue Christum guaeritis.

Překlad J. Pavelky 1906. — Nápěv K. E.
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dí se stkví- ti zrak. A-men.

2. Tam slavnou budete věc 4. V něj věřit, jeho poslouchat
zřít, - jež nikdy nemá konce mít,
- jež v jase velkém zaplála, - než
s nebem země povstala.

3. Toť onen národů jest Král, 
Král, židovský jejž národ ždál,
jenž Abrahamu slíben byl,
hruď lidu touhou naplnil.

- nám ráčil Otec příkaz dát,kdyžprorocisezjevili,© byo
pravdě mu svěděčili.

5. Buď, Jezu, Tobě oslava,
jenž znát se malým dopřává, 
i s Otcem, Duchem přesvatým,'
jenž milostí jest bohatým. Amen.

V. Slavným ukázal jsi se před obličejem Hospodinovým.
R. Pročež krásu oblek] Hospodin.
Antif. k Magnif. A uslyševše(to)učedníci, padli na tváři

své, a báli se velmi, a přistoupiv Ježíš, dotekl se jich řka jim
Vstaňte, a nebojte se, alleluja.

Magmficat na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Modlitba. Bože,kterýž jsi tajemství víry v slavnémJedno
rozeného Tvého proměnění dle svědectví Otců potvrdil: a přijetí
synů úplné, hlasem sestouplým v oblaku světlém, podivuhodně
předzvěstil : propůjč milostivě ; abys nás samého Krále slávy spolu
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dědici učinil, a téže slávy nám dal býti spoluúčastníky. Skrze téhož
Pána našeho

R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská „„Salve Regina“ č. 30. až 33. viz na str. 65. až 67.

V Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

138. O proměnění Páně.

Slova Jak. Pavelky 1907. — Hudba Jos. Charváta 1907.-pR J ZZ AZ)G4AroEL =
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2. Na temeni hory stane,
proměněn tu krásou plane,
věčné slávy paprsek - jeví nebe
slast a vděk.

3. Nade slunce tvář se stkvěje,
- roucho sněhu nad závěje - bělostísezastkvívá,| vliliejej
odívá.

4. Mojžíš, Eliáš se koří, - ucti
vostí, láskou hoří, u pokoře
klekají, - Pánu poctu vzdávají.

5. O dnech příštích rozmlou
vají, - jež již Pánu nastávají,
z nichž, když bude umučen,
vzejde světu spásy den.

6. Kdyby srdce bylo z ledu,roztálobypřipohledu© natu
krásu zázračnou, - na tu jasnost
bezmračnou.

7. Apoštolé slastí planou, - po
licích jim slzy kanou, - Petr citunezdolá,| unadšenízavolá

8. „Dobře jest nám tuto býti.
- Dovol, Pane, postaviti trojí
stánek, trojí dům Tobě a
Tvým prorokům“.

.9. Oblak světlý v tom se snuje,
- Krista, světce zastiňuje; - z oblakuznínaúžas© BohaOtce
slavný hlas.

10. Mohutnější hromu řevu,
slavičího sladší zpěvu - apoštolů
sluchu zní - zvukové ti velební.

11. Pravíť hlas ten ušlechtilý:
„Tento jesti Syn můj milý,mnějsavěčnouradostí,| vám

jest zdrojem milosti.
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12. Jeho věrně poslouchejte,
co vám řekne, vykonejte; - pod
stoupíť on s peklem boj, - otevře
vám spásy zdroj !“

13. Učedníky hrůza jala,kdyžtaslovazaznívala,© na
zem padli na svou tvář. Zatím
zašla zjevu zář.

14. Útěchu jim Kristus nese.

15. Sestupují s vrchu hory, 
kde div zřely jejich zory, - jenž
v nich víru posílil, - odvahu jim
v srdce vlil.

16. Nelze toho zapomníti, - cojimbylodánozříti,| ikdyž
umučen byl Pán, věří, že nám
k spáse dán.

17. Slávu, kterou učni zřeli, „„Vstaňte,““dí,„anebojtese!““jížišťastněpodospěli,| rač1
Vstanou, nezří žádného, je- nám dát, Pane, zřít, nás jí

nom Krista samého. věčně oslavit !

Doba velikonoční
čili Utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Od neděle devítníku do Božího Vstoupení.

Druhým hlavním svátkem výročním jsou Velikonoce čili Zmrtvých
vstání (Vzkříšení ) Ježíše Krista, jehož veliká láska k člověčenstvuv tom
se zračí, že dal za ně život svůj a největším zázrakem — zmrívých
vstáním — dokázal, že jest Bohem a že učení jeho je též božským,
pravdivým.

Na tento svátek připravuje nás církev svatá dny předpostními
a čtyřicetidenním postem, v nichž předvádí nám utrpení Páně.

A) Dnové předpostní.

Předpostní dnové počínají nedělí devítníkem a trvají přes ná
sledující dvě neděle a poslední masopust. Neděle ty. slovou septua
gesima, sexagesima a guinaguagesima, to jest sedmdesátý, šedesátý a
padesátý, totiž den před velikonocemi na památku, že v průních dobách
církve půst počína! v některých míštech dnem sedmdesátým atď. před
velikonocemi. Od šestého století půst ustálen na čtyřicet dní, počí
naje od popeleční středy. V této době předpostní, kdy se oddávají
mnozí radovánkám, upomíná nás církev na blížící se půst barvou
fialovou při službách Božích, vynecháváním radostných zpěvů Alle
luja, Sláva na výsostech a pod. a dvěma svátky kostelními ; „„Mod
litby Pána našeho Ježíše Krista na hoře olivetské“ v úterý po neděli
devítníku a „Památky Umučení Pána našeho Ježíše Krista“ v úterý
před posledním masopustem.

Nešpory o neděli devítníku a o I. a II. neděli po devitpíku.
Otče náš a Zdrávas (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
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Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.
Chvála Tobě, Pane, Králi věčné slávy.
Antifony a žalmy (nedělní)
Anthf. 1.
Žalm 109. na str. 51.

ekl Hospodin ku Pánu mému : seď na pravici mé.

Antif. 2. Věrni (jsou) všickni rozkazové jeho: upevněni na věky věků.
Zalm 110. í
Antif. 3. V přikázáních jeho chtivý jest velmi.
Žalm 111.
Antif. 4. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno na věky.
Žalm 112. na str. 52.
Antif. 5. My, kteříž živi jsme, dobrořečíme Hospodinu.
Žalm 118.

O devítníku : O I. ned. po dev.Kapitola:Zdaližnevidí-© Bratři!Rádisnášítene
te, že kteříž v závod běží, moudré, jsouce sami mou
všickni sice běží, ale jeden dří. Nebo snášíte, jestliže
béře základ? Tak běžte, vás kdo v službě podro
abyste dosáhli. buje. jestliže kdo sžírá,

jestliže kdo obírá, jestliže
se kdo pozdvihuje, jestliže
vás kdo v tvář bije.

R. Bohu díky.
Hymna (Lucis Creator optime) č. 7., str. 16.
V. Vznášej se, Pane, modlitba má.
R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.
Antifony k Magnificat :

O devítníku : O I. ned. po devít.:Řeklhospodářdělníkům©— Vámdánojestznátita
svým: Co tu stojíte, celý jemství království Božího:
den zahálejíce ? Řkou je- ale jiným v podobenstvích,
mu: Žádný nás nenajal. řekl Ježíš učedníkům svým.
Jdětež 1 vy na vinici mou :
a co spravedlivého bude,
dám vám.

Magnificat, str. 59. — Opakuje se. antifona.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

O devitníku :
Modlitba. Prosby lidu

svého, prosíme Pane, mi
lostivě vyslyš: abychom
my, kteří spravedlivě za
hříchy své jsme trestáni,
pro slávu jména Tvého mi
losrdně byli osvobozeni.

O ned. I. po dzvít.
Bože, kterýž vidíš, že

z žádného svého skutku
důvěry nemáme: propůjč
milostivě, abychom proti
všem protivenstvím pod
ochranou učitele národů
posilněni byli.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého,

O II. ned. po dev.
Bratři. Kdybych jazyky

lidskými mluvil i anděl
skými, a neměl bych lá
sky, byl bych jako měď
zvučící, anebo zvonec zně
jící. —

O II. ned. po devil.:
Tedy zastaviv se Ježíš,

rozkázal ho k sobě přivésti
a řekl jemu: Co chceš, ať
tobě učiním ? Pane, ať vl
dím. A řekl jemu Ježíš:
Prohlédni, víra tvá tě u
zdravila. A ihned viděl,
a šel za ním velebě Boha.

O ned. II. po devit. :
Prosby naše, prosíme,

Pane, dobrotivě vyslyš a
vyprostě nás z pout hříchů,
ode všeho protivenství nás
uchovej.

jenž atd. — AR.Amen.
V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým. — VW.Dobrořečme Hospodinu. —
R. Bohu díky.
V..A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.

Před hromnicemi : Antifona mariánská č. 23. nebo 24. na str. 61. a 62.
Po hromnicích: Antifona marianská č. 25. nebo 26. na str. 63.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.
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WP
Památka modlitby Pána našeho Ježíše Krista na hoře olivetské.

V úterý po devítníku.

Modlitba církevní.
Antifona: A postaven jsa v úzkosti, déle se modlil. —

I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zem.
V. Nauč nás modliti se.
R. Tak tedy vy modliti se budete.Modleme se Pane Ježíši Kriste, jenž jsi v zahradě slo

vem i příkladem nás se modliti učil k přemáhání nebezpečných pokušení: uděl dobrotivě, abychom modlitbu vždy pěstujíce, její
hojné ovoce zasloužili. Jenž žiješ

139. Aspice ut Verbum Dei.

Přel. J. Pavelka. — Nápěv dle Šteyra 1683.
Dle církevní hymny.
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2, Vida zkázu, v níž svět hyne,
- bídu chtěje napravit, - prosbouPánsekOtcivine,© majena
smrt krutou jít.

3. Prosí, bolest uvažuje :
„Odvrať, Otče, Tvoje dlaň číš,ježbolempřekypuje;| Tvoje
však se vůle staň !“

4. Úzkostí se srdce chvělo,žalostíPánumdlévá,© krvízapotísečelo,© krevsevtrávu
rozlévá.

5. Anděl ku Kristu se chýlí,
útěchy mu dodává, vracejí se
mdlému síly, S odvahou Pán
povstává.

6. Prostředník nám přišelspásy,
jenž byl Otcem přislíben,

stlumte nářku žalné hlasy,
umírněte pláč a sten.

7. Zahrada smrt lidem dala,
ve které hřích původ měl; zahradazasAivotpřála,| vníž
Pán na modlitbě bděl.

8. Velebnosti viny mstící
zadost za nás učinil, před pra
vicí trestající - tělem svým nás
zastínil.

9. Zlomil pekla pouta klatá,
otevřel nám bránu v ráj, by
chom vešli v sídla svatá, kde
nám kyne věčný máj.

10. Čest buď Otci, Synu sláva,
jehož jméno nad vše jest,

Duchu, útěchu jenž dává, - po
vždy vzdávána buď čest. Amen.
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Památka utrpení Pána našeho Ježíše Krista.
V úterý před posledním masopustem.

Antifona: Když pak přišli k Ježíšovi, jakž uzřeliho již
mrtvého, nezlámal hnátů jeho ale jeden z vojáků otevřel bok
jeho kopím, a hned vyšla krev a voda.

V. On pak raněn jest pro nepravosti naše.
R. Potřín jest pro hříchy naše. |
Modle me se : Všemohoucí věčný Bože, kterýž jsi pro lidské

pokolení, k následování příkladu pokory, Spasiteli našemu dal tělo
přijmouti a kříž podstoupiti: propůjč milostivě; abychom, jako slav
nou památku umučení jeho slavíme, tak i trpělivosti jeho důkazy
i na vzkříšení podíl míti zasloužili. Skrze téhož Pána

140. Moerentes oculi — Aspice infami — Saevo dolorum.

Hymny církevní na den památky utrpení Pána našeho Ježíše Krista.
Volný překlad Jak. Pavelky. — Nápěv jako k „„Viz, jak přišlo Boží slovo“

č. 139. str. 251.

1. Roňte, oči, slzy vřelé, - lí
tostí se, srdce, chvěj - pro smrt
svého Spasitele ; - písni, nad ním
truchle lkej !

2. Žoldnéřů dav přišel s kyji,
Krista Pána v pouta jal,vhlavujejivlícebijí,© od

souzen jest nebes Král.
3. By se bolest rozmnožila,

vydán ruce zlosynů, jež jej
šlehy bičů bila, nehrozíc se
zločinu.

4. Sterá rána záda zrývá,
obličej est uplván, - z boků, ramenoukrevsplývá;| všeto
mlčky snáší Pán.

5. Novou bolest připravují
z ostrých trnů korunu - na hlavumupostavují| zaposměšných
posunů.

6. V prachu, kalu ulicemivlečeKristavrahůvztek,| napopravujdejakněmý| obětní
náš Beránek.

7. Na potupném visí kříži,
vlastní krví potřísněn, - umdlen,
ztýrán s něho shlíží, z prsou
vane tichý sten.

8. Jako největšímu z vrahůpostaveno kříždoprostřed,

žízně trpí krutou žáhu, na
úpalu musí pnět.

9. Bolestí vír tělem zmítá, - jež
již ranám podléhá; - srdce, z něhožspásavzkvítá,© posměch
vrahů rozšlehá.

10. Ruce, nohy hroznou ranouhřebyostréprobily© proudykrve,ježznichkanou,| kříž1
tělo zalily.

11. Modlí se, lká, k Otci volá,
- loučí se i s Matkou svou, - pod
křížem jež, mrtva zpola, stojí
s duší raněnou.

12. Blednou líce, hlava klesá,
již se oko zavírá Kristus,

světu život nesa, za nás svatě
umírá.

13. Pukají se hory, skály,
otvírají hrobové, - brokátové roztrhaly© oponysechrámové.

14. Slunce, měsíc zatmívá se,
- širý svět se hrůzou chvěl - nadtímbolem,knašíspáse| jejž
Syn Boží vytrpěl.

15. Srdce hříšné, tvrdší kovu,
lítostí zda nepukneš, když si
na smrt Ježíšovu, - jíž jsi vinno,
vzpomeneš *
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16. Se slzami přistoupněte,
poklekněte ku kříži, - líbejte jej,obejměte,© duchaťvžalse

VPN? |pohříží!
17. Lásky Oběti Ty svatá,

jejíž krví prolitou - provina s nás
byla sňata, budiž naší zá
štitou !

18. Jezu, naše blaho, štěstí,
živote a smíření, - račiž životem

B) Čas

nás vésti ku věčnému spa
sení.

19. Dej, ať Tobě za vše rány,
smrt i žaly za Tvoje - pějem, vejdouc'vnebesbrány,© věčnou
píseň pokoje !

20. Spas.teli, Hospodine, - svět
Ti širý díky pěj, - jemuž z ran
Tvýchspása plyne, - v lásce své
jej zachovej !

posfní.
Od popeleční středy do Bílé soboty.

Diky vzdáváme Ti, Pane svatý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože: jenž tělesným postem
hříchy potlačuješ, mysl povznášíš, ctnost ušťě
dřuješ 1 odměny. (Praeface.)

Vlastní doba čtyřicetidenního postu (guadragessima) počíná Popeleční středou
a trvá do Bílé soboty. Odčítá-li se šest neděl, zbude právě 40 dní postních — na
památku 40denního postu Ježíše Krista.

Doba postní je památkou na hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista;
proto se zastírají oltářní obrazy a jen obraz Ukřižovaného zůstává nepokrytý;
konají se křížové cesty, postní kázání a jiné podobožnosti podobné. Čas postní je
také dobou pokání a proto slouží se mše sv. v rouše fialovém, vynechávají se ra
dostné zpěvy, jako Gloria, alleluja, jsou zakázány hlučné zábavy a svatby a je
nařízen půst ; máme se totiž (vyjma neděle) jen jednou za den dosyta najísti, což
zavazuje všechny, kdo 21. rok překročili a 61. roku nedosáhli ; co do požívání
masitých pokrmů je úleva tak velká, že lze jich požívati vždy, vyjma pátky, Po
peleční středu, středu kvatembrovu, Zelený čtvrtek a Bílou sobotu a jsou k tomu
zavázáni pravidlem všichni. Další úlevy jsou oznámeny v postním řádě.

Pobožnosti pro celý postní čas.

Modlitba postního času.
Všemohoucí Bože ! srdečně děkuji Tobě, že jsi mi milostivě

popřál dočkat se svatého postního tohoto času ; neboť jest to nej
vhodnější čas, v kterém s Tebou se můžeme smířiti a Tvého milo
srdenství dojíti. Žádostiv jsem tento nynější půst věrně zachová
vati a to dobrovolně a s veselým srdcem ke cti čtyřicetidenního
postu nejmilejšího Syna Tvého. S jeho postem sjednocuii tento
svůj půst ; jej i všecky dobré a kající skutky toho času Tobě obě
tuji s úmyslem, s jakým můj Pán Ježíš Kristus se všemi svatými
a vyvolenými své posty a ka'ící skutky vykonával. Ach, dej, Bože,
abych mohl hříchů tak nenáviděti a v takové ošklivosti míti, jakou
Ty sám nad nimi máš, a abych jich tak mohl dostatečně želeti, jak
všichni praví ka'ícníci svých vlastních hříchů nenáviděli. Poněvadž
však svým pokáním nemohu ani svých zlob odčiniti, ani viny a
pokuty zasloužené odkáti, beru všecko své útočiště k hořkému umu
čení a hojným zásluhám Syna Tvého Ježíše, a obětuji Ti jeho svatost
velikou a zadostučinění, jeho krev, rány a jeho smrt bolestnou,
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bys mně cenua zásluhu jejich přivlastniti, v krvi Syna svéko s Tebou
zase mě smířiti a tak dobu postní časem spasení a milosti: pro mne
učiniti ráčil. Amen.

Modlitba k Pánu Ježíši Kristu v době postní.
Snažně prosím Tebe, nejsladší Pane Ježíši Kriste umučení

Tvé budiž mi silou, která by mne chránila, opatrovala a obhajo
vala ; rány Tvé buďte pokrmem a nápojem, který by mne živil,
opojoval a vnadil ; pokropení krví Tvou buď mi omytím všech
hříchů mých ; smrt Tvá budiž mi slávou věčnou. V těch budiž mé
občerstvení, potěšení, zdraví a rozkoš srdce mého. Který žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

Modlitba postní k ranám Kristovým.
Prosím Tě, Pane Ježíši Kriste, skrze spásonosné rány Tvé, jež

jsi utrpěl na kříži pro spásu naši, z nichž řinula drahocenná krev,
kterou jsme byli vykoupeni : poraň mou duši hříšnou, pro kterou
jsi též umříti ráčil ; poraň ji žhavou a nejsilnější střelou své pře
mocné milosti! Protkni srdce mé kopím své láský, aby Ti řekla
dušemá: milostí Tvou raněna jsem; tak aby z té rány
lásky Tvé kanuly přehojné slzy dnem i nocí. Proraz, Pane, proraz
tuto mou přetvrdou mysl blahovolným a mocným hrotem milování
svého a hlouběji dovnitř vnikni mohutnou silou. Který žiješ a kra
luješ na věky věkův. Amen.

Napomenutí, abychom v postní době činili pokání.
Fr. Sušil.

Duše milá, již jest čas,
Ó již povstaň jednou ze sna ;
již tě volá Páně hlas,
odlož již ta pouta těsná!
Zvedni oči na oblohu
a se zcela obrať k Bohu.

On, jsa pouhá dobrota,
milost chová pro člověka,
u studnice života
každou duši s láškou čeká,
a vždy volá, bez přestání
duši každou ku pokání.

A ty, duše, neslyšíš
milostného Páně slova ?
Ach ! ty vezdy ještě níž
do svých hříchů padáš znova.
Ustrniž se přece jednou
nad svou bídou nad bezednou.

Ach ! ta lehká mysl tvá
nad Bohem se zapominá,
o spasení málo dbá,
a se proti Bohu vzpíná.
Ach, ty duše, duše smutná,
proč, ach ! jsi tak přeukrutná ?

Hostina se předrahá
tobě chystá v nebes říši ;
a ty dychtíš neblahá
po pozemských slastí číši.
Ó již zmoudři, duše milá,
bys se svojí strasti zbyla.

Jaro jde k nám příjemné,
nastává nám doba spásy ;
o té chvíli tajemné
nedosti-li Pán ti hlásí ?
Ó již zotav svoji mdlobu,
poznej již tu spasnou dobu.

Spasitel tvůj pospíchá
dát se v obět Otci za tě,
a tvá zlost se ostýchá
jíti za ním nesrdnatě?
Vezmi kříž ten na své plece
a již chvátej za ním přece.

Již se, Pane, hotovím,
za Tvojím již křížem spěji ;
hříchům všem již vypovím,
ať již slzy hoře leji !
Přijmi mne zas v milost svoji
a dej sílu k tomu boji!
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Slituj se a ušetři lidu svého, nejmilostivější Bože, neb zhřešili jsme
proti Tobě !

(Lze se modhti společně.)

Jeden: V prach všichni skloněni, hle, slzy roníme,
hřích tajně spáchaný teď v bázni jevíme,
bys ráčil odpustit, Tě, Bože, prosíme,

Všichni: neb zhřešilijsme proti Tobě.
Svých kněží modlitby rač vlídně přijímat,
začTebe žádají, rač ochotně nám dát,
a nad lidem svým rač se, Pane, slitovat,

neb zhřešili jsme proti Tobě!
Hněv Tvůj jsme na sebe svým hříchem svolali,
svou tíhou přestupky nás zcela zlámaly,
že v beznadějný žal jsme klesše zalkali,

neb zhřešili jsme proti Tobě!
Jsme v bědy vydáni, jichž ani neznáme,
zlo hrozné hrne se, že strachem zmíráme,
již hasne naděje, ač stále vzýváme,

neb hřešili jsme proti Tobě!
Hle, stále voláme a Tebe hledáme,
slz proudy roníce, Tě nalézt žádáme,
ač hodni hněvu jsme, přec k Tobě spěcháme,

neb zhřešili jsme proti Tobě!
Tě vroucně prosíme a štkáme lkajíce,
k Tvým nohám, Ježíši, se ve prach kloníce:
svou mocí pozvedni nás bědné velice,

neb zhřešili jsme proti Tobě!
Rač naše vyznání, ó Pane, přijati,
jež bolně skládáme a žalem dojati,
neb pro vin velikost lze nám jen. plakati,

neb zhřešili jsme proti Tobě.
Jen míru žádáme, rač míru udělit,
rač války zapudit, rač běd nás uchránit,
to žádá pokorně Tvůj, Pane, hříšný lid,

neb zhřešili jsme proti Tobě!
Ó Bože laskavý, nám mile sluchu přej,
vin našich očistu nám dobrotivě dej,
a nebezpečí všech nás, Dobrý, uchovej!

neb zhřešili jsme proti Tobě!

Mešní pobožnost pro dobu postní.
— Viz níže v III. části při oběti mše sv.

Sedm žalmů kajících.
Žalmy kající říkají se kleče každý pátek v postě.

Antifona: Nevzpomínej.
Žalm 6. (Modlitba v úzkosti.)

1. Hospodine, netresci mne v prchlivosti své: * aniž v hněvu svémkárej mne,
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2. Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť nemocen jsem: * uzdrav mne.
Hospodine, nebo zkormouceny jsou kosti mé.

3. A duše má zděšena jest velmi: * ty pak, Hospodine, až dokavád ?
4. Obratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou: * spasena mne učiň pro milo

srdenství své.
5. Nebo není v smrti, kdo by pamětliv byl na Tebe: * v pekle pak kdož Tě

oslavovati bude ?
6. Ustávám v úpění svém, zmývám každé noci lože své: * slzami svými smá

čím postel svou.
7. Zatmělo se od zármutku oko mé: * sestaral jsem se mezi všemi nepřáteli

svými.
ý 8. Odstuptež ode mne všickni, kteří pášete nepravost: * neboť vyslyšel Hospo

din hlas pláče mého.
9. Vyslyšel Hospodin prosbu mou: * Hospodin modlitbu mou přijal.
10. Nechť se zastydí, a uleknou náramně všickni nepřátelé moji: * nechať

se zpět obrátí, a zardí velmi rychle.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův. Amen.

Žalm 31. (Odpuštění hříchů).
1. Blahoslaveni ti, jimžto odpuštěny jsou nepravosti:. * a jichžto přikryti

jsou hříchové.
2. Blahoslavený muž, jemuž Hospodin nepřičetl hříchu, * aniž jest v duchu

jeho lsti.
' 3. Že jsem mlčel, sestárly kosti mé, * když jsem volal celý den.

4. Nebo dnem i nocí tížila mne ruka tvá, * obrácen jsem v bídě své, když
zaboden jest trn (ve mne).

5. Hřích svůj oznámil jsem Tobě: * a nepravosti své neukryl jsem (před Tebou).
6. Řekl jsem: Vyznám na sebe nepravost svou Hospodinu: * a Ty odpustil

jsi bezbožnost hříchu mého.
7. Za to modliti se bude k Tobě všeliký svatý, * v času příhodném.
8. A když se vylijí vody mnohé, * k němu se nepřiblíží.
9. Ty jsi útočiště mé před soužením, kteréž obklíčilo mne: * vytrhni mné

z obkličujících mne.
10. Rozum tobě dám, a vyučím tě cestě tvé, kterouž kráčeti budeš: * utvrdím

nad tebou oči své.
11. Nechtějtež býti jako kůň a mezek, * kteříž rozumu nemají.
12. Ohlaví a uzdou čelisti jejich sevři, * jižto se nepřibližují k tobě.
13. Mnozí bičové (na) hříšníka, * ale toho, jenž naději skládá v Hospodinu,

milosrdenství obklíčí.
14. Radujte se v Hospodinu, a plesejte, spravedliví: * a honoste se všickni

upřímného srdce.
SlávaOtci... Jakož byla...

Žalm 37. (Kající prosba o odpuštění poklesků -a o pomoc.)
1. Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, * aniž v hněvu svém kárej mne.
2. Nebo střely Tvé uvázly ve mně: * a ztížil jsi ruku svou nade mnou.
3. Neníť zdraví na (celém) těle mém od tváři hněvu Tvého: * nemají pokoje

kosti mé od tváři hříchů mých.
4. Nebo nepravosti mé vystoupily nad hlavu mou: * a jako břímě těžké ob

tížily se nade mnou.
5. Zahnojily a porušily se jízvy mé, * od nemoudrosti mé.
6. Bídný učiněn jsem, a shrben jsem dokonce: * celý den chodím zarmoucený.
7. Nebo ledví má plná jsou mrzkosti: * a není zdraví na (celém) těle mém.
8. Ztrýzněn jsem, a ponížen jsem příliš: * řval jsem ode lkání srdce mého.

kr 9. Pane, před Tebou (jest) všecka žádost má: * a Ikání mé není před Tebouskryto.

Poznámky k ž. 31, v. 3.. Ustavičným úpěním chřadl jsem, poněvadž jsem
hříchu svého Bohu nevyznal.

v. 4.: Když mne bodal trn svědomí, obrátil jsem se k pokání a vyznání.
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10. Srdce mé zkormouceno jest, opustila mne.síla má: * a světlo očí mých,
ani to není se mnou.

11. Přátelé moji, i nejbližší moji * proti mně se přibližují, a zastavují.
12. A kteříž vedle mne byli, zdaleka stojí: * ale násilí činí ti, již hledají duše mé.

Jej 13. A kteří chtějí mi zlého, rozmlouvají marnosti, * a lsti přes celý den smýšlejí.

joh 14. Já pak jako hluchý neslyším: * a (jsem) jako němý, kterýž neotvírá ústsvých.
15. A učiněn jsem jako člověk, kterýž neslyší: * a kterýž nemá v ústech svých

odmlouvání.
16. Neboť v Tebe, Hospodine, doufal jsem: * Ty vyslyšíš mne, Pane Bože můj.
17. Nebo jsem řekl: Atby někdy neradovali se nade mnou nepřátelé moji:

* a kdyžby poklesly nohy mé, nade mnou se nevychloubali.
18. Nebo já k utrpení hotov jsem: * a bolest.má je před obličejem mým vždycky.
19. Nebo nepravost svou budu vyznávati: * a mysliti (na smíření)pro hříchsvůj.
20. Nepřátelé pak moji živi jsou, a utvrzeni jsou nade mnou: * a rozmnoženi

jsou ti, již nenávidějí mne neprávě. :
21. Kteří se odplácejí zlým za dobré, utrhají mně: * proto že jsem následoval

dobroty.
22. Neopouštěj mne, Hospodine Bože můj: * nevzdalujž se ode mne.
23. Pospěš k spomožení mému, * Pane Bože spasení mého.
SlávaOtci... Jakož byla...

Žalm 50. (Kající prosba za odpuštění hříchů.)
1. Smiluj se nade mnou, Bože, * podle velikého milosrdenství svého.
2. A podle množství slitování svých, * shlaď nepravost mou.
3. Více obmej mne od nepravosti mé: * a od hříchu mého očisť mne.
4. Nebo nepravost svou já poznávám: * a hřích můj proti mně jest vždycky.
5. Tobě samému jsem zhřešil, a zlé před tebou učinil: * abys spravedliv shledán

byl v řečech svých, a zvítězil, když posuzován býváš.
6. Nebo hle, v nepravostech počat jsem: * a v hříších počala mne matka má.
7. Nebo hle, pravdu zamiloval jsi: * neznámé a skryté věci moudrosti své

oznámil jsi mi.
8. Pokropíš mne yzopem, a očištěn budu: * obmyješ mne, a nad sníh zbílen

budu.
9. Sluchu mému dáš radost a veselí: * a zplesají kosti ponížené.
10. Odvraťttvář svou od hříchů mých: * a vymaž všecky nepravosti mé.
11. Srdce čisté stvoř ve mně, Bože: * a ducha přímého obnov v útrobách mých.
12. Nezamítej mne od tváři své: * a ducha svatého svého neodnímej ode mne.
13. Navrať mi radost spasení svého: * a duchem statečným utvrď mne.
14. Vyučovati budu nepravé cestám Tvým: * a bezbožní obrátí se k Tobě.
15. Vysvoboď mne z krví, Bože, Bože spasení mého: * a s veselím prozpěvo

vati bude jazyk můj (0) spravedlnosti tvé.
16. Pane, rty mé otevřeš: * a ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
17. Neb kdybys byl chtěl obět, dal bych (ji) byl ovšem: * (ale) zápalů neli

buješ sobě.
18. Obět Bohu (příjemná) duch zkormoucený: * srdcem zkroušeným a po

korným, Bože, nepohrdneš.
19. Dobrotivě učiň Hospodine v dobré vůli své Sionu: * aby vzdělány byly

zdi jerusalemské.
20. Tehdáž přijmeš obět spravedlnosti, dary a zápaly: * tehdáž klásti budou

na oltář tvůj telata.
SlávaOtci... Jakož byla...
Žalm 101. (Modlitba vyhnance za obnovení Sionu.)
1. Hospodine, uslyš modlitbu mou: * a volání mé přijdiž k Tobě.
2. Neodvracuj tváři své ode mne: * v kterýžkoli den soužen jsem, nakloň ke

mně ucha svého.
3. V kterýžkoli den vzývati budu Tebe, * rychle vyslyš mne.
4. Nebo zmizeli jako dým dnové moji: * a kosti mé jako suché rošdí seschly.
5. Poražen jsem jako tráva a uvadlo srdce mé: * že jsem i chleba svého jísti

zapomenul.
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 17
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6. Od hlasu lkání mého * přilnula kost má ke kůži mé.
7. Podobný jsem učiněn pelikánu na poušti: * jsem jako noční sova v domě.
8. Bděl jsem, * a jsem jako vrabec osamělý na střeše.
9. Celý den vytýkají mně nepřátelé moji: * a kteříž mne chválívali, proti
mně přísahají.
10. Nebo popel jako chléb jsem jídal, * a nápoj svůj s pláčem jsem směšoval.
11. Pro hněv a rozhorlení Tvé: * nebo zdvihna (mne), hodils mnou.
12. Dnové moji jako stín odchýlili se: * a já jako tráva usvadl jsem.
13. Ale Ty, Hospodine, na věky zůstáváš: * a památka Tvá od národu do

národu.
14. Ty povstana smiluješ se nad Sionem: * nebo čas (jest) smilovati se nad ním,

nebo přišel čas.
15. Nebo zalíbilo se služebníkům Tvým kamení jeho: * a nad zemí jeho lítost

mají.
16. A báti se budou národové jména Tvého, Hospodine, * a všickni králové

země slávy Tvé.
17. Nebo (zase) vzdělal Hospodin Sion: * a vidín bude v slávě své.
18. Popatřil k modlitbě ponížených: * a nepohrdl prosbou jejich.
19. Ať jsou zapsány tyto věci pro pokolení druhé: * a (tak) lid, kterýž stvořen

bude, chváliti bude Hospodina.
20. Že shlédl s výsosti svaté své: * Hospodin s nebe na zemi popatřil.
21. Aby vyslyšel Ikání vězňů, * aby rozvázal syny zahubených.
22. Aby vypravovali na Sionu jméno Hospodinovo: * a chválu jeho v Jeru

salemě.
23. Když se (tam) spolu shromáždí národové, * a králové, aby sloužili Hospo

dinu.
24. Odpověděl jemu na cestě moci své: * krátkost dnů mých oznam mi.
25. Nepovolávejž mne v prostřed dnů mých: * ježto od národu do národu

léta Tvá jsou. :
26. Na počátku, Hospodine, Ty jsi zemi založil: *a dílo rukou Tvých jsou nebesa.
27. Onať zhynou, Ty pak zůstaneš, * a všecka jako roucho zvetšejí.
28. A jako oděv změníš je, a změněna budou: * Ty pak (vždycky) tentýž jsi,

a léta Tvá nepřestanou.
29. Synové služebníků Tvých (zase v zemi) bydliti budou: * a símě jejich

na věky trvati bude.
SlávaOtci... Jakož byla...
Žalm 129. (Kajícná prosba o milosrdenství)
„ Z blubokosti volal jsem k Tobě, Hospodine: * Hospodine. vyslyš hlas můj.
„ Ať jsou uši Tvé nakloněny. * k hlasu modlitby mé.

Budeš-li, Hospodine, nepravostí šetřiti: * Hospodine, kdož obstojí ?
Ale u Tebeť je slitování: * a pro zákon Tvůj doufal jsem v Tebe, Hospodine,

. Očekávala duše má slovo jeho: * doufala duše má v Hospodina.
„ Od bdění jitřního až do noci: * doufej Israel v Hospodina.
„ Nebo u Hospodina jest milosrdenství: * a hojné u něho vysvobození.

8. A onť vykoupí Israele * ze všech nepravostí jeho.
SlávaOtci... Jakož byla...
Žalm 142.

1. Hospodine, vyslyš modlitbu mou: ušima pozoruj prosby mé v pravdě své:
* vyslyš mne v spravedlnosti své.

2. A nevcházej v soud s služebníkem svým.: * nebo nebude ospravedlněn
před obličejem Tvým nižádný živý.

3. Nebo stíhal nepřítel duši mou: * snížil k zemi život můj.
4. Postavil mne v místech temných jako mrtvé od věku: * a (protož) sevřín

jest ve mně duch můj, ve mně zkormoutilo se srdce mé.
5. Zpomínal jsem na dny starodávní, přemýšlel jsem o všech skutcích svých

* a činy rukou Tvých rozjímal jsem.
6. Vztáhl jsem ruce své k Tobě: * duše má jako země-bez vody Tobě.
7. Rychle vyslyš mne, Hospodine: * (neb) hyne duch můj.
8. Neodvracuj tváři své ode mne: * jinak podoben budu těm, kteří vstupují

do hrobu.

©OUOb
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9. Učiň, ať časně zkusím milosrdenství Tvé: * nebo v Tebe jsem doufal.

10. Známu učiň mi cestu, po kteréž bych chodil: * nebo k Tobě jsem pozdvihlduše své.
11. Vytrhni mne z nepřátel mých, Hospodine, k Toběť jsem se utekl: * nauč

mne činiti vůli Tvou, nebo Bůh můj jsi Ty.
12. Duch Tvůj dobrý povede mne po cestě přímé: * pro jméno své, Hospo

dine, obživíš mne dle pravosti své.
13. Vyvedeš ze soužení duši mou: * a podle milosrdenství svého vyhubíš

nepřátele mé.
14. A pohubíš všecky, kteříž sužují duši mou: * neb já služebník Tvůj jsem.
SlávaOtci... Jakož byla...
Antifona. Nevzpomínej, Pane, na provinění má, aneb rodičů. mých, aniž msti

hříchy naše:

141. Ex more docti mystico.
(Postme sefa čiňme pokání.)

Hymna církevní k jitřná až po neděli smrtnou od Řehoře Vel., $ 604. — Slova dle

Fr. 8. upravil J. P. — Nápěv ze Svatoj. kancionálu č. 148.b
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Šetřmepostu v způsob správný, jak nás učí mrav již dáv-ný,
rilť.
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jak se po dnů čtyři - ce- ti v církvi svaté slušně svě-tí.2.Prorociaotcisvatí| voliliho:zachovati,© Kristus,člověčenstvahlava,© sámhověrně

zachovává.
3. Újmu sobě čiňme v spaní,

- v pokrmui žertování, - choďmecestousvatéstráže,© čiňme,co
nám církev káže.

4. Vzdalme péčí ostražitou, 
čím by mysl roztřžitou mohl
ďábel chytrou pastí - do pekel
ných strhnout strastí.

5. Ukájejme hněvy Boží,
nechať slza, pláč se množí,
pokořme se Soudci svému,
pokořeni rceme jemu:

6. Dobrotivý Bože s nebe,
hněvali jsme hříchy Tebe; 
milostně rač prominouti, - nedej
nám v nich zahynouti.

7. Pomni, že jsme z Tvého díla,
- ač je vrátká naše síla; - jinému
čest Tvého jména - nechať není
přivlastněna.

8. Oddal od nás hříchu službu,
- po dobru v nás rozmnož tužbu,

abychom se v každé době
zalíbiti mohli Tobě.

9. Trojice, slyš prosby vroucí,
- v jednotě jež trváš stkvoucí, 
bychom ze svatého postu - došli
ctného v dobru vzrostu.

142. O Sol salutis.
Hymna církevní k chválám v postě až po neděli smrinou lod neznámého básníka z X.

stoleti. Dvojí překlad J. P. (dle Fr. S.). Nápěvy u leyTa.

A) PŘEKLADPRVNÍ.GEbi==Ha==
1.0 Sluncespásy, světlem svým vzplaň, Jesu, myslím upřímným,

*
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2. Dals vhodný čas, jímž k sobě 4. Den Tvůj, den, Pane, zazveš,-dej,aťslzproudemmy-svítá,— vněmžrozkvětnový

jem též - [: svá srdce v obět důstojnou,| ježhoříláskoupřehoj
nou. :]

3. Hřích odkud vytryskl a
pád, - ztad tecte slzy napořád 
[: a zpurnost tvrdé útroby - nech
pokání prut podrobí. :]

zavítá; -[: nech srdce naše slastí
plá, - že pravice nás vede Tvá.:|

5. Koř Tobě, božská Trojice,
- se všeho světa hranice, - [:my,
obnoveni milostí, - jí pějme s no
vou radostí. :] Amen.

B ) PŘEKLAD DRUHÝ.=== Mm TI
RLE

1. Slunce spásy, Jesu Kriste, P myslímv kráse či-sté,
ESF MICILOUÍVET T==

—

a-na noc již po-mi-nu -la, zo - ře den-ní za-pla-nu-la,-8 NI PLIZŇ ja re6je LLPLE
+/

a -na noe již po-mi-nu -la,
2. Dav nám dobu k spáse

vhodnou, - dej i slzu blahoplod
nou [:skrápět srdce v obět
svatou, ohněm vroucí lásky
vzňatou. :]

3. Odkud vytryskl hřích s vi
nou, - nechať stále slzy plynou
[:a prut přísné kajícnosti - zkrotí

zo -ře den-ní za-pla-nu -la.
4. Přichází den, den Tvůj,

Pane, - v němž vše novým kvě
tem vzplane, -[ :plesejme v něm,
k blaha zdroji - přivádění rukou
Tvojí. :]

5. Trojjediný, přelaskavý, 
Tebe Bože vesmír slaví, -[:milostí
Tvou obnovení, slavíme Tě

srdce ztvrdlé v zlosti. :] v novém pění. :] Amen.

Pobožnosti na jisté dny v postě,

Popeleční středa.
- Prvního dne čtyřicetidenníhopostu světí kněz p opel ze svěcenýchratolestí

(od květné neděle minulého roku schovaných) a dělá jím na čele věřících kříž řka:
„Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Den ten je vždy středou a na
zývá se středou Popeleční (škaredou). Popel připomíná člověku nicotu jeho a smrtel
nost a nabádá jej k pokoře a pokání.
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Dle mešní knihy K. E.
Svěcení popela.

Když příjde kněz k oltáři, zpívá sbor následujicí antifonu+
Vyslyš nás, Hospodine, nebo dobrotivé jest milosrdenství Tvé:

vedle množství slitování svých vzhlédniž na nás, Hospodine.
Vysvoboď mne, Bože: neboť jsou vzešly vody až k duši mé.
V Sláva Otci i Synu atd.
Opakuje se antifona: Vyslyš nás
Kněz na straně epištolní zanolí
V Pán s Vámi.
R. I s duchem tvým.

Modleme se: Všemohoucívěčný Bože, ušetř kajících, milo
stiv buď prosícím: a seslati rač svatého anděla svého s nebes jenž
by požehnal + a posvětil T tento popel, aby byl prostředkem spasil
telným všem jméno svaté Tvé pokorně vzývajícím, na sebe podle
vědomí hříchů svých žalujícím, před obličejem božské Tvé milosti
zlé činy své oplakávajícím, nebo převlídnou dobrotu Tvou snažně
a vytrvale ždajícím: a propůjč skrze vzývání nejsvětějšího jména
svého: aby kdokoliv jím budou posypáni na vykoupení hříchů svých,
zdraví tělesné a duševní ochranu obdrželi. Skrze Krista Pána našeko.

R. Amen.

Mo dleme se: Bože, jenž nežádáš smrti, nýbrž pokání za
hříchy: na křehkost stvoření lidského co nejdobrotivěji shlédni;
a tento popel, který na osvědčení pokory a na výsluhu prominutí
na hlavy své vložiti hodláme, požehnati + dle své dobroty račiž:
abychom my, kteří poznáváme, že popel jsme a pro převrácenost
svou po zásluze v prach se obrátíme; odpuštění všech hříchů, a od
měny kajícím slíbené milosrdně dosíci zasloužili. Skrze Krista Pána
našeho.

R. Amen.

Modleme se: Bože, jenž (naším) pokořenímpohnut a dosti
učiněním býváš upokojen: sluch své dobroty nakloň k proskám našim:
a na hlavy služebníků svých, sypáním tohoto popela dotknuté,
vylej laskavě milost svého požehnání: abys nejen duchem zkrouře
nosti je naplnil, nýbrž jim, i co by spravedlivě žádali, účinně udělil
a rozhodl, aby, co jsi propůjčil, navždy ustáleno a nedotknuto zů
stalo. Skrze Krista Pána našeho.

R. Amen.

Mo dle mese: Všemohoucívěčný Bože, jenž jsi Ninivetekým
v popelu a žíních pokání činícím prostředky ku svému odpuštění
poskytl: propůjč milostivě: abychom tak je napodobovali zevnějškem,
bychom jich následovali v dosažení odpuštění. Skrze Pána

R. Amen.

Kněz kropí popel svěcznou vodou a nakuřuje kadidlem. Pak se
udílí popelec, při čemž zpívá- sbor :
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A ntifona (Joel 2, 12. 13): Změňme se rouchem, v popelu a
žíních: posťme se a plačme před Hospodinem: nebo velmi milosrdný
jest, aby odpustil hříchy naše, Bůh náš.

Jiná antifona (Joel 2, 17): Mezisíní a oltářemplakati
budou kněží, služebníci Hospodinovi, a řeknou: Odpusť Hospodine,
odpusť lidu svému: a nezavírej úst chválících Tebe, Hospodine.

Responsorium (Esther 13.Joe: 2): Napravmek lepšímu,
čím jsme nevědomky zhřešili: abychom náhle překvapeni jsouce
dnem smrti, nehledali čas ku pokání a najíti ho nemohli. Slyš, Pane,
a smiluj se: nebo hřešili jsme Tobě.

V. (Žalm 78, 9): Spomoz nám Bože, Spasiteli náš: a pro slávu
jména svého, Pane, vysvoboď nás.

Slyš, Pane, a smiluj se: nebo hřešili jsme Tobě.
Sláva Otci i Synu: i Duchu Svatému. Jakož byla atd.
Slyš, Pane, a smiluj se: nebo hřešili jsme Tobě.
Když uděluje kněz popelec, říká (dle I. knihy Mojž. 3, 19):
Pomni, člověče, že prach jsi, a v prach se obrátíš.
Když byli všichni obdrželi popelec, modlí se kněz:
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se. Propůjč nám, Pane, obranu vojska křesťan

ského započíti svatými posty: abychom v boji proti duchovním
nešlechetnostem posilňováni byli pomůckami zdrženlivosti. Skrze
Krista Pána našeho.

R. Amen.
Následuje mše sv.

Modlitba po popelci obdrženém.

Já Tvůj nehodný a ponížený služebník jsem přijal nyní na důkaz
své zkroušenosti tento posvěcený popel, jsa téže naděje s církví
Tvou, Bože můj, že mi sloužiti bude ke zdraví těla a k ostříhání duše.
Protož před Tvým božským obličejem žalostně svých hříchů želím, je
oplakávám a žádám pokorně Tvou božskou dobrotu za jich odpuštění;
rač mně a všem křesťanům milostivě uděliti, abychom tento svatý
půst s pobožností začali a ve svaté vroucnosti a přísné kajícnosti
šťastně také dokonali. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

143. Posfte se a plačte, Ikejte.
Na popeleční středu (při popelci) 1 po celý půst.

Slova upr. J. Pavelka 1905. Nápěv u Fryčaje č. 31.
(Dříve: Postte se, plačte a kvilte.)

Vážně. (Job. 2, 12.) Praví Hospodin: Obraťte se ke mně celým

srdcem. svým, S postema s pláčem18skaS EE ACEZtEe= FL 30;== — e—e=v
1. Posťte se a plačte, lkejťe, lí - to -sti svá= vzdejte,
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pro -ste o smi lo -vá ní!
2. Proroky tak Bůh nám káže,

- slibuje, že viny smaže, - jimiž
jsme ho hněvali, - když se v prav
dě obrátíme, - trvale se polep
šíme, - hřešit když jsme přestali.

3. Spáchali jsme mnohou vinu,
duše hyne v hříchů stínu,

schladl lásky k Bohu žár;
modlitby jsme málo dbali,
málo nuzným pomáhali, vzbu
dili jsme mnohý svár.

4. Sloužili jsme tělu, světu,
mnohá kletba slétla s retů,

vznikla mnohá nepravost, - mnohémujsmeublížili,— mnohého
jsme pohoršili, v srdci sídlel
hněv a zlost.

5. Bez vad, bez chyb nikdo
není, steré číhá pokušení,
svatý půst nás posílí, bychompřekonalisnáze,© conámvadí
v naší dráze - nejvyššímu ku cíli.

6. Proto posťte se, ó hříšní,
- nestřídmí a zlostní, pyšní,lakomíaleniví,| byste,zpro
štěni svých zlostí, - milost našlikajícností,© kterádušioživí.

7. Posťte se, kdo milost máte,
nechať v ctnosti prospíváte,

máte zásluh hojněji, - ať se v ne
skonalé slávě, - již vám Bůh dá
přelaskavě, - duše vaše zastkvějí!

8. Posťte se, a zkraťte spaní;
- zábavy a hodování - nahrazujtemodlitbou,© pokrytectvívyho
stěte, - v duchu, v pravdě Boha
ctěte, - spasíte tak duši svou!9.NeboťtakiNinivité| za
pokání náležité - došli Boží mi
losti, - zhouba od nich odvrácena,
- milost jest jim udělena, - pra
men sladkých radostí.

10. Křesťané tak prvých časů
- hledali své duše spásu, - tuhým
postem, pokáním - přemáhali
svoje tělo, - srdce láskou k nebi
spělo, - dobrých skutků konáním.

11.Sám Pán Ježíš příklad dává
- a půst svatý zachovává, - postí
se dnů čtyřicet: - tak my také
činit máme, - dáblať postempřekonáme,| kdyžnásbudepo
koušet.

12. Jezu Kriste, Spasiteli, 
duší našich řediteli, - srdce naše
posiluj, bychom tělu nesloužili,
- ale zbožně, ctnostně žili, 
jak nás učí příklad Tvůj!

13. Posiluj nás svatým postem,
- nechať v lásce k Tobě rostem",
- upřímně se kajeme, - odpuštění
aťnám dáno,-a až žitídokonáno,
- slávou věčnou plajeme!

Nešpory na I., II., III. a IV. neděli postní.
Neděle ty jmenují se dle začátečních slov Introitů mešních: 1. Imovocavit;

2. Reminmiscere; 3. Oculi; 4. Laetare. esky se nazývají: 1. Černá nebo Pytlová;
z. Suchá nebo Pražná; 3. Kýchavná ; 4. Družebná.

Otče náš a Zdrávas (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
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Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.
Chvála Tobě, Pane, Králi věčné slávy.
Antifony a žalmy (nedělní).
Ant. 1. Řekl Hospodin ku Pánu mému: seď na pravici mé.
Žalm 109. na str. 51.

Ant. 2. Věrni (jsou) všickni rozkazové jeho: upevněni na věky věků.
Žalm 110.

Ant. 3. V přikázáních jeho chtivý jest velmi.
Žalm 111.

Ant. 4. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno na věky.
Žalm 112. na str. 52.

Ant. 5. My, kteříž živi jsme, dobrořečíme Hospodinu.
Žalm 113.

Kapitola
na neděli I. na neděli II. na neděli III. na neděli IV.

II. Kor. 6, 1. I. Thes. 4, 1. Eph. 5, 1. 2. Gal. 4, 22.Bratři.Napomí-© Bratři.Prosíme©— Bratři.Buďtežte-— Bratři.Psánojest,
nám vás, abyste ne- vás a žádáme v Pánu dy následovníci Boží, že Abraham měl dva
přijímali milosti Boží Ježíši: jakož jste při- jakožto synové nej- syny: jednohoz děv
nadarmo. Neboťpra- jali od nás, kterak milejší: a choďte v ky a druhého z svo
ví: V čas příjemný byste měli choditi, lásce: jakož i Kristus bodné. Ale ten, kte
uslyšel jsem tebe a a líbiti se Bohu, itak miloval nás, a vydalrýž z děvky. byl,
v den spasení spo- abyste i chodili, a- sebe samého za nás podlé těla se narodil:
mohl jsem tobě. byste se více rozhoj- v obětování a obět kterýž pak z Svo

ňovali. Bohu k vůni roz- bodné, skrze zaslí
košné. bení, což jest du

chovně praveno.
R. Bohu díky.
Hymna: (Audi, benigne conditor.) Slyš, dobrý Tvůrce světů všech, nebo:

Dobrotivý Stvořiteli.

14%. Audi, benigne Conditor,
od Řehoře Velikého, papeže + 604.

Hymna církevní k nešporám v postě až po neděli smrtnou.
Dvojí překlad J. Pavelky (Fr. Sušila). Nápěvy č. 142. A. B. na str. 259. a 260.

(Prosba o odpuštění hříchů.)
A. Překlad první.

1. Slyš, dobrý Tvůrce světů pro své jméno prominout a
všech, -jímž Ilkáme,proseb našich
vzdech, - [: slyš v tento svatý,
postní čas, jenž čtyřicetkrát
úpí, hlas- :]

2. Jenž srdce naše pronikáš,
- Ty, Pane, slabost naši znáš,
[:že vracíme se k Tobě, znej,
nám milost, odpuštění dej:]

3. My vyznáváme želíce,žezhřešilijsmevelice;| [:rač
B. Překlad dpuhý.

1. Dobrotivý Stvořiteli,- proseb
našich slyš hlas vřelý, - [: kterým

chorým léku poskytnout:].
4. Dej tělo kázní zapírat,

dej žádosti zlé potírat, - [:aťduchnášbdělý,střízlivý| již
vášní v sobě neživí:].

5. Dej, soupodstatná Trojice,
- ať pokorně se postíce, - [:plod
ctností hojně neseme, jímž
milosti Tvé do'deme:]. Amen.

čtyřicet dnů lkáme, - když jej.
v postě vysíláme. :]
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2. Zkoumateli srdcí milý,
víš, jak slaby naše síly; [:vra
címe se nyní k Tobě, odpusť,
Pane, naší zlobě:].

3. Zhřešili jsme svými činy,vyznávámesvojeviny,| [:rač
nám, Pane, odpustiti, léku
chorým uděliti:].

4. Dej, ať postem zkrotne tělo,
které hříchem rozbujnělo,

[:srdce střídmé odolává, když
ho láká žádost žhavá:].

5. Trojice, dej, přeblažená,
Jednoto, přej, nedělená, [:ne
chať tímto svatým postem ve
všem dobrém hojně rostem:].
Amen.

V. Andělům svým přikázal o tobě.
R. Aby ostříhali tě na všech cestách tvých.
Antifona k Magnificat:

o neděli I. o neděli II. o neděli III. o neděli IV.
II. Kor. 6, 2—6. Mat. 17, 9. Luk. 11, 27. 28. Jan 6, 3.Ajnyní(jest)čas| Ovidění,kteréž© Pozdvihšihlasu© TedyvstoupilJe

příjemný, aj nyní jste. viděli, žádnému jedna žena z zástupu žíš na horu, a seděl
den spasení: v těch nepravte, dokudž by řekla: Blahoslavený tam s učedníky svý
tedy dnech proka- Syn člověk nevstal život, kterýž Tebe mi.
zujme se jako slu- z mrtvých. nosil, a prsy, kterýchž
žebníci Boží, ve mno- jsi požíval. Avšak
hé trpělivosti, v po- Ježíš řekl jí: Ovšem
stech, ve bděních a pak blahoslavení,kte

říž slyší slovo Boží,
a ostříhají ho.

v lásce neošemetné.

Magnificat. na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Modlitba I. II. III. IV.Bože,kterýžcír-© Bože,kterýžvidíš,© Prosíme,všemo-| Propůjč,prosíme,
kev svoukaždoroč- že zbaveni jsme ve- houcí Bože, na žá- všemohoucí Bože: a
ním čtyřicetidenním škeré síly, vnitř i vně dosti nás pokorných bychom my, kteří po
postem očišťuješ: po- nás ostříhej: aby- pohlédni: a k ochra- zásluze za naše jedná 
přej rodině své: aby, chom ode všech pro- ně naší. pravici své ní jsme trestáni, útě
čeho zdrželivostí od tivenství byli chrá- velebnosti vztáhni. chou tvé milosti byli
Tebe dosáhnouti usi- nění na těle a od občerstvení.
luje, dobrými skutky zlých myšlení oči
vykonávala. štěni byli v mysli.

V. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, který atd.
R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská „„Ave,Regina coelorum““ č. 25. nebo 26. na str. 63.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.

Na slavnost Trnové koruny Pána našeho Ježíše Krista.
V pátek po popelci.

Modlitba církevní.
Antifona. Tedy vyšel Ježíš nesa trnovou korunu a roucho

šarlatové.
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V. I budeš (slouti) korunou slávy v ruce Hospodinově.
R. A korunou království v ruce Boha svého.
Modleme se: Propůjč, prosíme, všemohoucíBože: abychom

my, kteříž na památku umučení Pána našeho Ježíše Krista korunu
jeho trnovou ctíme na zemi; od něho slávou a ctí korunováni býti
zasloužili na nebi. Který žiješ.

145. Exite filiae. kkegis figuris.

Překlad volně vzdělal J. Pavelka. — Nápěv č. 139.1.Vyjdi,dušespravedlivá,trnyhříchůzhynou,| Spasiteli
milá dcero Kristova, a viz, rozmilý!jaksevhlavuvrývá| Koruna6.Nespálenétrnívzňaté,
mu Úrnová. obět v trní chycená - koruny

2. Proudí z hlavy probodané Tvé bodlinaté podoba jest
- sterou ranou rudá krev - v líce
bledé, uplvané, které ztýral
vrahů hněv.

3. Z které země neúrodné,bodláčímjenbohaté,| vzrostlytytotrnyvhodné© krutéruce
proklaté ?

4. Zrudly krví Spasitele - krás
něji než růže květ - trny tkvícívjehočele,© znichžtospásu
sklízí svět.

5. Trny seté naší vinou
Tebe hrozně ranily; - kéž v nás

vznešená .*)
7. Archu smlouvy s Božímstolem© korunatéžvěnčila,oltářzápalovýkolem© vínkem

zlatým zdobila.
8. Svědkyně ty bolů Páně, 

budiž vroucně uctěna, nad
perly 1 zlaté báně, - nad hvězdy
jsi vznešena.

9. Úctu vzdávej, světe celý, 
Otci, Duchu svatému, Bohu
Synu, Spasiteli, světů Králi
věčnému! Amen.

Slavnost kopí a břebů Pána našeho Ježíše Krista.
V pátek po I. neděli v postě.

Modlitba církevní.
A ntifona. Neslavnébude mezimuži vzezřeníjeho a tvářnost

jeho mezi syny lidskými. Tenť pokropí národy mnohé.
V. Zbodli ruce mé i nohy mé.
R. Sečtli všecky kosti mé.
Modle me se: Bože, jenž jsi ve slabosti přijatého těla hřéby

přibit a kopím zraněn býti volil pro spásu světa: propůjč milostivě,
abychom my, kteříž výroční slavnost těchže hřebů a kopí uctivě
konáme na zemi, z velebné vítězoslávy Tvé se radovali na nebi.
Který žiješ.

*) Trnová koruna byla předobrazena v Starém zákoně keřem, jenž hořel a
neshořel atd.
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146. Salvete claví. Tinctam ergo.
Volný překlad J. Pavelky. — Nápěv č. 139.

1. Kopí, hřeby, buďte ctěny, 
jež jste Kristu v údy, bok
vnikly pro svět zavržený, - ote
vřely spásy tok!

2. Zarputilá zloba vrahů 
k mučení vás zvolila, - v nástrojknašemuvásblahu| milost
Boží změnila.

3. Kolik ran jste v tělo vryly,vúdyPáněpřesvaté:| tolikproudůotevřely© milostijste
bohaté.

4. Do mne ostří zabodnětekrvíPánězbrocené,© vrukou,

nohou mojich tkvěte - za hříchy
mnou činěné.

5. Ale, jež mi dáte, rány,
kéž jsou duši ku spáse, - otevrou
mi nebes brány, - k věčné jsou
mi okrase.

6. Nohy ať v hřích nechvátají,
ruce nikde neškodí, - chtíče

v srdci nehárají, - mysli pravda
vévodí.

7. Jesu Kriste, buď Ti sláva,
- jenž byls krutě proboden,
Otci, Duchu ať se vzdává
úcta po věk veškeren! Amen.

Na slavnost kmentu (plátna) Pána našeho Ježíše Krista.
V pátek po II. neděli v postě.
Modlitba církevní.

Antifona. Josef, znamenitý desátník, kterýž také
očekával království Božího, koupil kmentu, a složiv tělo Ježíšovo
(s kříže), obvinul je v kment.

V. Hospodin kraloval, v krásu oblékl se.
R. Oblékl se Hospodin v moc a přepásal se silou.
Mo dleme se. Bože, kterýž jsi nám na posvátném kmentu,

kterým tělo tvé nejsvětější s kříže složené od Josefa obvinuto bylo,
stopy svého umučení zanechal: propůjč milostivě; abychom skrze
smrť a pohřeb Tvůj k slávě zmrtvýchvstání přivedeni byli. Který
žiješ...

147. Gloriam sacrae. Jesu, dulcis amor.
Volně přeložil J. Pavelka. — Nápět č. 139.

1. V písni vroucí láskou vzňaté
k tomu, jenž nás vykoupil,

oslavujme roucho svaté, - za
vinut v něž Kristus byl.

2. Rouchu tomu vzácnou zdobuTěloPáněnechalo:| leževši
v něm v temném hrobu - obrys
svůj v ně vepsalo.

3. Znova zraku ukazuje,
jaké boly Spasitel, - lidstvo z pádu
vykupuje, - na svém těle vytrpěl.

4. V rukou, nohou, jaké hřeby,
- kopí v bok jak vraženo,- ostrý

trn jak utkvěl v lebi: - na rouchu
vše značeno.

5 Kdo zřít může suchým
zrakem, - z hloubi srdce nezalkat
- nad tím Kristových muk zna
kem, jejž tak jasně v rouchuznát

6. Jezu, sladká lásko moje,
zřím Tě zde, jak byl bys živ,
podávám Ti srdce svoje, ran
Tvých svatých pamětliv.

7. Vidím, jak jsi nah a zraněn,
- vlastní krví pokálen, - na kříž
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rozepiat a zhaněn, - tímto rou- 11. Kriste, našé viny byly
chem obalen. příčinou všech bolů Tvých;8.Vítej,hlavozkrvavenájakjsmesobězasloužili,| potrnůostnyostrými,-tvářikrásy© trestejnászanášhřích.

2 Paěmíainámi| apozbavená,- seskráněmisinými!12.Dejnámsíly,bychom
9. Vítej, Spasitelův boku,

vítej, svatá ráno v něm, - růže
vzkvetlá v krve toku, - v nížto
obmyt, spasen jsem!

10. Vítejte mi, svaté dlaně, 13. na nebesích Tebe zřeli,tvrdýmhřebemzbodené,-vítejte© Tobě,Otci,Duchučest-srdcem,
mi, nohy Páně, - pro mne krutě duchem vroucím pěli, žes sňal
zjízvené. s duší vinu, trest. Amen“

vstali| zhříchukžitíctnost
nému, - láskou vroucí k Tobě
pláli. k blahu spěli věčnému,

Na slavnost pěti ran Pána našeho Ježíše Krista.
V pátek po neděli III. v postě (kýchavné).Modlitba církevní.

Antifona. Jeden z vojáků otevřelbok jeho kopím a hned
vyšla krev a voda.

V Uzří, v koho bodli.
R. A žalostiti budou nad ním, jakž obyčej jest žalostiti nad

smrtí prvorozeného.
Modleme se. Bože, kterýž jsi umučením jednorozeného

Syna svého a prolitím krve z pěti ran jeho lidskou přirozenost hří
chem záhubě vydanou napravil: uděl nám, prosíme; abychom my,
kteří rány jím přijaté ctíme na zemi, užitek nejdražší krve jeho
dosáhnouti zasloužili na nebesích. Který žiješ..

Pobožnost ke cti pěti ran Krista Pána.
(Vzbuzení lítosti.) Když před Tebou, Ó ukřižovaný,

nejlaskavější Spasiteli duše mé, klečím, vytýká mně svědomí, že já
Tě přibil rukou svou na kříž, kdykoli jsem se dopustil těžkého hříchu,
urážeje Tě hroznou nevděčností. Bože můj, nejvyšší a nejdokonalejší
dobro, jenž vší lásky mé jsi hoden, poněvadž jsi mně vždycky jen
dobré prokazoval; já přebídný nemohu svých spáchaných zlých
skutků odčiniti, jak bychsi přál,ale s nejhlubší bolestí jich nenávidím,
protože jsem Tebe, nekonečné dobro, urazil; kleče u nohou Tvých
vynasnažím se, abych s Tebou aspoň soustrast měl, Tobě děkoval,
Tebe za odpuštění a polepšení života prosil. Srdcem i ústy volám
takto

K první ráně nohy levé.
Pozdravuji Tě, ó přesvatá ráno nohy levé! ÓČmůj Ježíši, lituji

Těpro ukrutnou bolest, kterou jsi vytrpěl: děkuji Ti za lásku, s kterou
jsi krváceje pod trním mých hříchů, se namáhal, abys mne na cestě
záhuby dostihl. Obětuji věčnému Otci bolest a lásku Tvého nej
světějšího člověčenství na smířenou mých nepravostí, jež s upřímnou
a trpkou lítostí zavrhuji.
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Otčenáš. Zdrávas Maria. S'áva Otci atd.
Učiň, svatá Máti Pána,
ukřižovaného rána
ať se vtiskne v srdce víc.

K druhé ráně nohy pravé.

Pozdravuji Tě, ó přesvatá ráno nohy pravé! Ó můj Ježíši, lituji
Tě pro krutou bolest, kterou jsi vytrpěl: děkuji Ti za lásku, která
Tě pohnula, abys snášeje smrtelné bolesti a prolévaje krev probod
nouti se nechal za trest za má poblouzení a trestuhodné rozkoše,
jež jsem bezuzdným chtíčům svým povolil. Obětuji věčnému Otci
bolest a lásku Tvého nejsvětějšího člověčenství a prosím ho o milost,
abych horkými slzami oplakával svých provinění a setrval v dobrém,
které jsem konati začal, a nikdy již nepřestal poslušen býti bož
ských přikázání.

Otčenáš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
Učiň, svatá Máti Pána atd.

K třetí ráně ruky levé.
Pozdravuji tě, Ó přesvatá ráno ruky levé! Ó můj Ježíši, lituji

Tě pro ukrutnou bolest, kterou jsi vytrpěl: děkuji Ti, že jsi s tak
velikou láskou odvrátiti ráčil ode mne tresty a věčné zatracení,
jichž jsem za své hříchy zasloužil. Obětuji věčnému Otci bolest a
lásku Tvého nejsvětějšího člověčenství a prosím ho o milost, abych
ostatního času Života svého spasitelně užíval, hojné ovoce pokání
přinášel a. tak uraženou spravedlnost jeho odzbrojil.

Otčenáš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
Učiň, svatá Matko Pána atd.

K čtvrté ráně ruky pravé.
Pozdravuji tě, ó přesvatá ráno ruky pravé! Ó můj Ježíši, lituji

"Těpro ukrutnou bolest, kterou jsi vytrpěl: děkuji Ti, že jsi mi s tak
velikou láskou ustavičně dobrodiní prokazoval, ačkoli jsem toho
nikterak nebyl hoden. Obětuji věčnému Otci bolest a lásku Tvého
nejsvětějšího člověčenství, aby změnil srdce i myšlení mé, abych
všecky skutky své konal podle jeho božské vůle.

Otčenáš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
Učiň, svatá Matko Páně atd.

K pátéráněsvatéhoboku. k =
Pozdravuji tě, ó přesvatá ráno boku! Ó můj Ježíši, lituji Tě

pro ukrutnou trýzeň, kterou jsi vytrpěl: děkuji Ti za lásku, s kterou
jsi dopustil, aby raněn byl bok Tvůj a srdce Tvé, jakož i za to, žes
poslední krůpěje krve a vody vycediti ráčil, abys přehojným učinil
užitek vykoupení mého. Obětuji věčnému Otci všecku lásku a všecka
utrpení Tvého nejsvětějšího člověčenství, aby duše má do tohoto
nejlaskavějšího srdce, jež vždy ochotno a dychtivo jest i největší
hříšníky přijmouti, konečněpřece vešla a z něho nikdy se nevzdálila.

Otčenáš. Zdrávas Maria. Sláva Otci atd.
Učiň, svatá Máti Páně atd.
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Závěrečná modlitba k bolestné Matce Boží.

Nejsvětější Panno a Matko Boží Maria, mučednice lásky a bo
lesti, když jsi patřila na muky a utrpení Pána Ježíše! Tys napo
máhala k dobrodiní mého vykoupení, když jsi pocítila bolest a
zármutek nezměrný a když jsi věčnému Otci jako obět zápalnou
a smírnou přinesla Jednorozeného svého a jeho. Děkuji Ti za nesmír
nou lásku, s kterou jsi obětovala plod života svého, pravého člověka
a spolu pravého Boha, bys mne hříšníka zachránila. Přednášej svou
nikdy marnou prosbu Synu i Otci, abych svůj život trvale polepšil,
nikdy již svého nejlaskavějšího Spasitele novými hříchy nekřižoval
a v jeho milosti setrvaje až do smrti, dosáhl pro zásluhy jeho hořkého
utrpení a jeho smrti na kříži věčného života.

Třikrát: Zdrávas Maria.
Modle mese. Pane Ježíši Kriste, který jsi v hodinu šestou

pro spásu světa na dřevo kříže vstoupil a svou předrahou krev na
odpuštění hříchů prolil: pokorně Tě prosíme, abys nám popřál po
smrti naší radostně vejíti do brány nebeské.

Prosíme Tě, ó Pane Ježíši Kriste! ať oroduje za nás nyní i v ho
dinu smrti naší u dobrotivosti Tvé blahoslavená Panna Maria, Matka
Tvá, jejíž nejsvětější duši v hodinu utrpení Tvého meč bolestný
pronikl. Skrze Tebe, Ježíši Kriste, Spasiteli světa, jenž s Otcem

Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.
Raco.: Odpustky: 1. 100 dní jednou za den. 2. Plnomocné odpustky na den.

nalezení (3. května) a povýšení: sv. kříže (14. září) pro ty, kdo tuto pobožnost nej
méně 10krát v každém měsíci se modlí. Podmínky: Zpověď a sv. přijímání v řečené
svátky. 3. 7 let a 7 kvadragen (7krát 40 dní) jednou za den pro ty, kdo tuto po
božnost od Květné neděle až včetně do Bílé soboty konají. 4. Plnomocné odpustky
na slavný Hod velikonoční pro tý, kdo tuto pobožnost od Květné neděle až včetně
do Bílé soboty konají, ze hříchů svých se vyzpovídají a ke stolu Páně přistoupí.
(Pius VII. 29. září 1807.)

Litanie o pěti ranách Ježíše Krista.
Pro soukromou pobožnost.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste smiluj se nad námi! Pane; smiluj
se nad námi!

Kriste, uslýš nás! Kriste, výslyš nás!
Otče s nebes, Bože! Smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože! Smiluj se nad námi!
Duše svatý, Bože! Smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože! Smiluj se nad námi!
Ježíši, pro nepravosti naše raněný,
Ježíši, pro hříchy naše potřený,
Ježíši, za nás bičovaný, |
Ježíši, za nás trním korunovaný,
Ježíši, na rukou i nohou zbodený,
Ježíši, kopím prokláný,
Ježíši, jenž jsi nejsvětější krev svou za nás vylil,
Ježíši, jehož ranami uzdraveni jsme,
Ježíši, jenž jsi ranami svými spásu nám zjednal, (VEB0en“ Smilujsenadnámi!
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Ježíši, jenž jsi ranami svýmipramen života nám otevřel,
Ježíši, v jehož ranách bezpečné útočiště máme,
Ježíši, jenž js: svaté drahé rány své učedníkům ukazoval,
Ježíši, jenž jsi se svatými ranami svými na nebesa vstoupil,
Ježíši, jenž svaté drahé rány své Otci nebeskému ukazuješ,
Ježíši, jenž pro své svaté drahé rány u Otce nebeského za nás

oroduješ,
Ježíši, jehož svaté drahé rány stkvějí se jako hvězdy,
Ježíši, jehož svaté drahé rány v den soudný dobrým k útěše,

zlým pak k hrůze sloužiti budou,
Ježíši, pro svaté drahé rány své,
Milostiv nám buď! Odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď! Uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého
Od všelikého hříchu
Od opovážlivého spoléhání na milosrdenství Tvé
Od nedbalosti ve správě Boží
Od nehodného přijímání nejsv. svátosti
Od malomyslnosti a netrpělivosti v soužení
Od reptání a rouhání
Od náhlé a nenadálé smrti
Od věčného zahynutí
Pro rány rukou svých
Pro rány nohou svých
Pro ránu boku svého
My hříšníci, Tě prcsíme, uslyš nás!
Abys nám odpustiti ráčil,
Abychom pro Tvé svaté drahé rány od neduhů těla i duše

ochráněni byli,
Abychom své ruce a nohy službě Tvé zasvěcovali,
Abychom veškery smysly své na uzdě drželi,
Abychom srdcem čistým a tělem neposkvrněným Tobě sloužili,
Abychom ve všelikém pokušení na rány Tvé vzpomínali
Abychom ve všelikém utrpení v ranách Tvých občerstvení

nalézali,
Abychom ran Tvých hříchem svým neobnovovali,
Abychom nevýslovnou lásku Tvou vděčně uvažovali,
Abychom v lásce Tvé živi byli,
Abychom jednou v milosti Tvé zemřeli,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž. snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otčenáš. Zdrávas Maria.
V. Zbodli ruce mé i nohy mé.
R. Sčetli všecky kosti mé.
V. Jeden z vojínů otevřel bok jeho kopím.
R. A hned vyšla krev a voda.

Smilujsenadnámi!

Vysvoboďnás,Pane!
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Modleme se. Bože, kterýž jsi umučením jednorozeného
Syna svého a prolitím krve z pěti ran jeho lidskou přirozenost
hříchem záhubě vydanou napravil uděl nám, prosíme ; abychom
my, kteří rány jím přijaté ctíme na zemi, užitek nejdražší krvejehodosáhoutizasloužilinanebesích.Kterýžiješ.© Amen.

145. A. Salvete Christi vulnera.
Hymna církevní.

Přel. J. Pavelka. — Nápěv č. 139.

1. Zdrávy buďte, svaté rány,
lásky Páně svědkyně, jimiž
proudy prolévány - krve z těla
svatyně.

2. Leskem hvězdy zastíráte,
růže květy vůní svou, cenou
perly překonáte, - plástve medu
lahodou.

3. Skrze vás se odemyká
sladký mysli útulek, - nepřátelvnějžneproniká| hrozivýa
zhoubný vztek.

4. Sta ran Kristu v těle tkvělo,
- když byl krutě bičován, - sterý
rozbodal trn čelo, - násilím v ně
vtlačován.

5. Tupé hřeby ruce, nohy - nelítostněprobily,© nanichvisel

přeubohý - Spasitel náš přemilý.
6. A když smrtí shaslo oko, 

duši Otci odevzdal, vojín ještě
přehluboko - kopí hrot mu v prsa
vklál.

7. By nám, že jsme vykoupeni,
plna byla naděje, - prolil krevsvouvutrpení| doposlední

krůpěje.
8. K.ví, která z Tvých ran

kane, s duší našich obmyjhřích,© vykoupejnásaskryj,
Pane, vspasitelných ranách
svých!

9. Kristu Pánu raněnému
vzdejme čest a vroucí dík,
prosme, by nás k boku svému

vinul věčný ŠSlitovník.

148. B. Jiná píseň o pěti ranách Krista Pána.

Nápěv č. 139. — Text 1 Plesů duchovních.

1. Rány drahé, nejvýš blahé, 
lásky Boží prameny, buďte
vroucně, přehoroucně - ode mne
vždy slaveny !

2. Hlavo Boží, Tebe hloží proméhříchyrozdírá;© sličné
ruce, v hrozné muce pro mne
hřeb vás rozvírá.

3. Nohy svaté, hřeby spiaté, 
zraněny jsou docela; - něžnýboku,zTebevtoku| krevse
s vodou vyvřela.

4. Rány čisté, povždy jisté
mojí duše ohrady, vy iste
věčné, nekonečné blaženosti
základy.

5. Znaky jasné půtky spasné,
- v nížto zlý duch potřen jest,
tokem hojným, bohakojným
shladily jste hříchu trest.

6. Skvostné pásky — věčné
lásky, - jimiž Bůh se ozdobil,
vámi s kříže míru kníže - výkup
světa způsobil.

7. Božský Reku, Králi věků, Strůjcespásybezmezné,| od
pusť vinu mojich činů - pro své
rány vítězné.

8. Když mou duši sotny zkruší,
- vlož ji, Pane, do svých ran,
když pak zbudu těla trudu,
povolejž mne v blaha stan !
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Slavnost Krve Pána našeho Ježíše Krista.

V pátek po neděli Družebné, čili IV. v postě.
Modlitba církevní.

Antifona Budeť krev beránka vám na znamení, praví
Hospodin ; a uzřím krev a pominu vás, aniž bude mezi vámi rána
zahubující.

V Ospravedlněni jsouce v krvi Kristově,
R. Osvobozeni budeme od hněvu skrze něho.
Modleme se: Všemohoucívěčný Bože, kterýž jsi jedno

rozeného Syna svého Vykupitelem světa ustanovil, a jeho krví smí
řen býti chtěl: propůjč, prosíme ; abychom cenu naší spásy slav
nou službou tak ctili, a od zla přítomného života její silou tak
byli chráněni na zemi, abychom z užitku věčného se radovali na
nebi. Jenž s Tebou '

Korunka ke cti předrahé krve Pána Ježíše.

V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
V Sláva Otci atd.
R. Jakož byla na počátku atd.

I tajemství.
Ponejprv prolil náš nejlaskavější Spasitel krev svou osmého

dne po svém narození, když podle zákona Mojžíšova byl obřezán.
Rozvažujíce, že Ježíš se tomu podvolil, aby zadost učinil božské
spravedinosti za naše prostopášnosti, vzbuďme upřímnou lítost nad
nimi a slibme, že budoucně pomocí jeho mocné milosti zachováme
čistotu těla i duše.

5krát Otče náš a jednou Sláva Otci.
Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům, které

jsi drahou krví vykoupil.
II. tajemství.

Předrahou krev svou prolil Ježíš na hoře Olivetské v takové
hojnosti, že země vůkol něho svlažena byla, a to předvídaje ne
vděčnost, s kterou lidé lásku jeho odměňovati budou. Proto tedy
srdečně litujme, že jsme i my za nesčíslná dobrodiní Páně tak špatně
se odvděčili, a učiňme předsevzetí, že budeme lépe užívati jeho mi
losti a svatých vnuknutí.

Skrát Otče náš a jednou Sláva Otci.
Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům, které

jsi drahou krví vykoupil.
III. tajemství.

Svou předrahou krev prolil Ježíš při ukrutném bičování svém,
když z rozedrané kůže a z otevřených ran z celého těla potokem
se řfinulaona drahocenná krev, kterou on obětoval věčnému Otci
za naši netrpělivost a choulostivost. A my bychom neměli krotiti

Cesta k věčné spáse Úplné vydání.. 18
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hněvu a chtíčů svých“ Ano, výnasnažme se, abychom. budoucně
byli trpělivější v protivenstvích, sebou opovrhovali a křivdy nám
učiněné tiše snášeli.

Skrát Otče náš a jednou Sláva Otci.
Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům,

které jsi drahou krví vykoupil.
IV tajemství.

Předrahá krev Ježíšova tekla z jeho nejsvětější hlavy, když
byl trním korunován, aby trpěl za naši pýchu a za naše zlé my
šlenky. A my bychom mohli i na dále libovati si ve své pýše a
kochati se v nečistých obrazech a hříšných myšlenkách? Nikoliv!
Mějme budoucně na mysli svou nicotu, svou bídu, svou křehkost
a statečně odpotujme všemu vnuknutí zlého ducha.

bkrát Otčenáš a jednou Sláva Otci.
Tebe tedy "prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům,

které jsi drahou krví vykoupil.
V.tajemství.

Ó jak mnoho předrahé krve prolil náš nejlaskavější Ježíš na
oné bolestné cestě, kterou konal na horu Kalvarii obtížen jsa těžkým
dřevem kříže, skrápěje touto svou drahou krví ulice jerusalemské
a všecka místa, kudy se ubíral. A to stalo se na zadostučinění za
pohoršení a zl: příklady, jimiž jeho tvorové jiné na cesty záhuby
svádějí. Ach, kdo ví, zdali i my nenáležíme do počtu těchto ne
šťastníků ; kdo VÍ, jak mnohé náš zlý příklad do pekla přivedl ů
A my bychom tomu zlu nezabránili * Učiňme tedy předsevzetí, že
ke spáse duší budoucně budeme přispívati, jich napomínajíce, po
vzbuzujíce a jim příklad dobrých skutků dávajíce.

5krát Otče náš a jednou Sláva. Otci.
Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům,

které jsi drahou krví vykoupil.
VL.tajemství.

Svou předrahou krev prolil Spasitel hojněji při svém ukrutném
ukřižování, když z rozedraných žil a ze zraněných údů rukou a
nohou jeho jako proud vyprýštil onen spasitelný balsám života
věčného, kterým by za hříchy a nepravosti celéhosvěta zadost učiněno
bylo. A nalezl by se člověk, jenž by ještě stále hřešil a tak obnovoval
ukrutné ukřižování Syna Božího ? Ach, oplakávejme hořce svých
spáchaných poklesků, vzbuďme ošklivost nad nimi a u nohou zpo
vědníkových napravme svémravy, začněme od této chvíle pravý
křesťanský život a mějme bez přestání před očima, jak mnoho krve
Spasitel za naši věčnou spásu prolít ráčil.

5krát Otče náš a jednou Sláva Otci.
Tebe tedy prosíme. přispěj ku pomoci svým služebníkům,

které jsi drahou krví vykoupil.
VII. tajemství.

Konečně prolil Ježíš krev při své smrti, když mu kopím otevřen
byl bok jeho a milování nejhodnější Srdce probodeno bylo. Ano,
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spolu s krví vyšla tenkrát i voda na důkaz, že všechna krev byla
vycezena, bývši prolita až do poslední krůpěje za naše spasení. —
Ó nekonečné dobroty Spasitele našeho ! Kdož by Tě nemiloval?
Kdož by se nerozplýval láskou k Tobě, jenž jsi tolik učinil, abys
nás vykoupil? Poněvadž se nám nedostává slov, chceme vyzvati
všecky tvory na zemi, chceme vyzvati všecky anděly a svaté na
nebi, a zvláště svou drahou Matku Marii, aby Tvou předrahou krev
chválili, velebili a blahoslavili. Ano, zdráva budiž krev Ježí. ova
nyní i vždycky a po všecky věky. Amen.

Tu modlí se jen 3krát Otče náš, aby naplněn byl počet 33,
a jednou Sláva Otci.

Tebe tedy prosíme, přispěj ku pomoci svým služebníkům,
které jsi drahou krví vykoupil.

Modlitba.
Ó předrahá krvi života věčného, ceno spásy celého světa, nápoji

a lázni duší našich, jež ustavičně se zastáváš potřeb lidí před trůnem
Nejvyššího! Klaním se Tobě s nejhlubší pokorou a rád bych, pokud
mi možno, nahradil urážky a křivdy, které se Ti bez přestání od
tvorů Tvých dějí, zvláště od těch, kteří se opovažují zlořečením
Tě zneuctívati. — A kdož by nevelebil této krve ceny nekonečné ?
Kdož by nebyl roznícen láskou k Ježíši, jenž ji prolil* Co by ze
mne bylo, kdybych nebyl vykoupen touto božskou krví * Kdo ji
vycedil ze žil Pána mého až do poslední krůpěje * Ach, byla to
zajisté láska © nesmírná lásko, která jsi nám dala tento balsám
spásy ! Ó neocenitelný balsáme, který jsi vyprýštil z pramene ne
smírné lásky, učiň, aby všechna srdce a všecky jazyky Tě mohly
chváliti, velebiti a díky Tobě vzdávati nyní i vždycky a po všecky
věky. Amen.

V. Vykoupil jsi nás, Ó Pane, v krvi své. ,
R. Aučinil jsi nás Bohu našemu královstvím.

Modleme se: Všemohoucívěčný Bcže, kterýž jsi jedno
rozeného Syna svého Vykupitelem světa ustanovil, a jeho krví smí
řen býti chtěl: propůjč, prosíme; abychom cenu naší spásy slav
nou službou tak otili, a od zla přítomného života její silou tak byli
chráněni na zemi, abychom z užitku věčného se radovali na nebi.
Jenž s Tebou

Odpustky : 1. 7 let a 7 kvaďdragen (%krát 40 dní) jednou za den, když se tato
korunka nábožně a zkroušeně modlí. 2. Plnomocné odpustky jednou za měsíc v jaký
kol den, když se každý den po celý měsíc modlí. Podmínky Zpověď, sv. přijímání
a modlitba za církev sv. atd. 3. 300 dní jednou za den pro ty, kteří jen modlitbu
„0 předrahá krvi života věčného“ atd. se modlí. (Pius VII. 18. října 1815.)

Prosba o 10 milostí.
bab -A4Ó Otče, Sýnu a Duše svatý ! Ó nejsvětější Trojice! Vy po

žehnaní andělé a vy všichni svatí na nebesích ! Vymozte mi ná
sledující milosti, o které snažně prosím skrze předrahoukrev Ježíše Krista.
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abych vždy plnil vůli Boží,
abych vždy spojen zůstal s

. abych vždy jen na Boha myslil,
abych Boha samojediného miloval,

. abych vše pro Boha činil,

. abych jen čest Boží hledal,

. abych o své spáse pracoval jedině pro Boha,

. abych svou nicotu poznal,
abych vůli Boží vždy více poznával,
(Zde žádej o zvláštní milost, které je ti potřeba).

Bohem,

Ó nejblahoslavenější Panno Maria ! obětuj věčnému Otci pře
drahou krev Ježíše Krista za mou duši, za úbohé duše v očistci,
za potřeby svaté církve, za obrácení hříšníků a za celý svět.

Pak se modli 3krát Sláva Otci ke cti nejdražší krve Je
žíše Krista, 1 Zdrávas ke cti bolestné Matky Boží, 1 Odpo
činutí věčné za dušev očistci.

Race. Odpustky 300 dmí jednou denně, připojí-lů se ještě modlitba na úmysl
sv. Otce. — Plmomocné jednou za měsíc v jeden ze tří posledních dnů měsíce těm,
kdož konají tu modhibu po celý měsíc každodenně ; podmínky další : zpověď, přů.
jímání, návštěva kostela. — Lev XII. 3. března 1827.

Obětování nejsv. krve Spasitelovy.

Věčný Bože, obětuji Tobě nejdražší
VY? LAVOAkrev Ježíše Krista na

zadostučinění za své hříchy a za všechny potřeby svaté církve.
Race. 100 dní odpustků pokaždé. — Pius VII: 22. září 1817.

149. Festivis resonent. Ira justa Conditoris.
Překlad J. Pavelky. — Nápěv

1. Zaplaj, svíce, světlo jasné,zúcty,láskyrozžaté;| chvalozpěvyznětehlasné© krviPáně
přesvaté !

2. Prolévejme slzy vroucí
nad krví, již prolil Pán - za nás
z lásky nehynoucí - ze svých ne
sčíslných ran!

3. Adam prvý hříšným skut
kem - lidem zhoubu připravil ;
Adam nový v bolu prudkém - ze
smrti je vybavil.

4. Věčný Soudce, rozhněvaný
mnohý lidstva pro zločin, usmířenjestKrvízrány,| jíž

byl proklán jeho Syn.
5. Kdo v ní svoje nitro smývá,

- od vin bývá očištěn, k andě
lům se povznášívá, věčný ples
mu zajištěn.

č. 139.

6. Jako o potopě vody - uha
sily Boží hněv, - tak nás zbavívěčnéškody© Beránkovačistá
krev.

7. Zem, jež hložím oplývala, 
touto rosou svlažená - spáso
nosnou se nám stala, žeň z ní
roste blažená.

8. Otravného duše hada - pře
konán jí zhoubný jed, od zá
huby, v nížto strádá, - osvobozen
byl jí svět.

9. Kdo z nás může pochopiti 
této lásky hlubinu, - z nížto
ráčil na se vzíti - Pán tíž našich
zločinů *

10. Sluha smrti zasluhoval,
podstoupil ji nebes Král, z lá
sky, kterou v srdci choval,
viny jeho na se vzal.
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11. Mstu když Boží vyvoláme,-věrněsenászastane,| osten
hněvu smrtí zláme, mraky
zhoubné odvane.

12. Jak Ti vzdáme díky hodné
- dobroty a darů Tvých, - Vůdce
k vlasti přelahodné, k zdroji
slastí pověčných '

13. Pro krev, již jsi za nás
prolil, dej nám v dobrém setrvat,© bychom,ježjsispasit
svolil, - za Tebou se mohli brát.

14. Otče, jenž dals za nás Syna,
Duchem svatým síliž nás, aťnásnepotřísnívina,© aťjsme

čisti každý čas.

Doba umučení Páně.

Spásu lidského pokolení na dřevě kříže jsi
ustanovil, aby odkud smrt vznikla, odtud život
opět povstal.

(Praeface v čas umučení Páně a o dnech sv. kříže.)

Neděle Smrtná,

Pátá neděle postní jmenuje se smrtná. Evancelium při mši svaté vypravuje,
jak chtěli židé v chrámě jerusalemském Krista Pána usmrtiti, protože se pravil
býti Synem Božím, on však se skryl. Proto také zahalují se všechny kříže v chrá
mech rouškou (fialovou).

150. Pange lingua gloriosi lauream certaminis a Lustra sex.
Ve dny pašijové a bolestné. od neděle Smrtné do středy před Zeleným čtvrtkem:

— Při Kbání svatého kříže na Velký pátek. — Na den Nalezení a Povýšení av.
kříže. —

Hymny církevní k jitřná a chválám od Venantha Fortunata, + před r. 610.
Přeložil J. P. dle Fr. 8. Nápěv ze Šteyra 1688.
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1. Ja-zy-ku, pěj přeslavného chvalozpě-vy zá - pa -su,

hlá-sej kří-že ví-těz-né-ho u-šle-chti-lou o - kra - su,E ——————
na němž svě- ta ve-ške-ré-ho umřel Kristus za spá-su.

2. Zklamáni že lidé byli, 
Stvořiteli líto jest, - jablka kdyžokusili,© proněžstih“jesmrti
trest; - se stromu si uškodili,
náhradu strom má jim nést.

3. Prozřetelnost k správě blaha-tohořádužádala,| bylestúskočnéhovraha© moudrostísezklamala© aztadvzešlaspása
drahá, odkud zkáza povstala.

4. Proto, když už plnost času
- posvátného svítala, - láska Otce

snebesjasu— Synasvéhopo
slala, - pro naši jej Panna spásu
- vtěleného vydala.

5. Pacholíček pláče v stáji 
v chudéjesle vložený, - údy, které
božstvím plají, v plénky maje
haleny - ruce, jež svět ovládají,
- těsným vínkem staženy.

(Lustra sex).
6. Třicátým když rokem svatý

- doplnil svůj v těle věk, - dobrovolně,láskoujatý,© Vykupitel
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lidstvu vděk - povýšen jest na
kříž katy, - v obět Boží Beránek.

7. Napájen jsa žlučí, hyne,
hřeb, trn, hrot v spleť vniká cév,
- v něžnétělo, smrtí siné, - z něhožtrysklavoda,krev,| která
na svět, hvězdy plyne, aby
zhasla Boží hněv.

8. Kříži věrný, nestkvěje se 
nad tebe strom vzácnější, - ne
rodí se v žádném lese - list, květ,
plody krásnější, svatý strome,
který nese - břímě všeho milejší.

9. Prohni, strome, větve svoje,
- povol údům napiatým, - umírni

Nešpory na neděli
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.

se tuhost tvoje - z úcty k údůmpřesvatým,© zjichžranprýští
spásy zdroje - duším láskou roz
ňatým.

10. Jediný jsi ty měl slávuobětzahříchsvětanést,| bez
pečného do přístavu - ztroskota
vší lidstvo vést; na tobě On
sklonil hlavu, prolita krev
jeho jest.

11. Zazni hymnus neustálýctiaslávyvširýsvět,© Otce,
Syna, Ducha chvály - posvěcujtetvorůret,| trojjednomusvěta
Králi neustávej věčně znět.

Smrtnou a Květnou.

R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.
Chvála Tobě, Pane, Králi věčné slávy.
Anlifony a žalmy (nedělní) jak v postě, viz str. 263.

Kapitola
O neděli Smrtné.

Bratři. Kristus přišed (jako) nejvyšší
kněz budoucího dobrého, skrze větší a
dokonalejší stánek, ne rukou udělaný,
to jest, ne tohoto stavení, ani skrzekrev
kozlů a telat, ale skrze vlastní krev, všel
jednou do svatyně a nalezl vykoupení
věčné.

R. Bohu díky.
Hymn.: Vexilla regis prodeunt.

O neděli Květné.
Bratři. To zajisté ciťte v sobě, což

i v Kristu Ježíši: kterýž jsa v způsobě
Boží, nepoložil sobě toho za loupež, že
jest rovný Bohu : ale sebe samého zmařil,
přijav způsobu služebníka, ku podoben
ství lidí učiněn, a v způsobu nalezen
jako člověk.

151. Vexilla Regis prodeunt.*)
Hymna církevní od Ven. Fortunata, f před r. 610. — Překlad J. P. dle Fr. S. —

Hudba Fr. Musila 1906.
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*) Race. Odpustky 100 dní (i pro duše v očistci) jednou denně. Lev XIII.

16. ledna 1886.
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2. Hruď hrotem kopí proklána
a voda, krev jest vydána ;

kal hříchu Konečně jest smyt,
jenž po věky byl hyzdil lid.

3. Již stalo se, co David zřel apísnísvojívěrněpěl,© všem
národům to zvěstuje : „Bůh
s dřeva světu panuje.“

4. ČĎ strome krásou zářící avnachsekrálůvhalící,| jenž
nalezen cti hoden jest, - že mohl
svaté údy nést!

5. Blah, že jest světa výplata
tvých na ramenou rozpiata, 

jsi vahou těla učiněn, - jímž
vyrván peklu dávný plen.

6. Ó vítej, kříži přečestný, 
ty naděje v čas bolestný, - smaž
hříšným vinu, nectnosti - a zbož
ným přidej milosti.

7. Duch každý chval Tě, Tro
jice, - Ty spásy naší studnice, 
Tys dala slávu kříže nám, - dej
dojít k jeho odměnám. Amen.

V. Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého.
R. Od muže nepravého vytrhni mne.
Antifona k Magnificat :

O neděh Smrtné.
Abraham, otec váš, radoval se, aby

viděl den můj: i viděl a radoval se.

Magmficat na str. 59.

O neděli Květné.
Nebo psáno jest : bíti budou pastýře,

a rozprchnou se ovce stáda : ale když
z mrtvých vstanu, předejdu vás do Gali
lee: tam mne uvidíte, praví Pán.

V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým.

M odhiba <
O neděli Smrtněé.

Prosíme, všemohoucí Bože, na ro
dinu svou milostivě pohlédni: aby ze
štědrosti Tvé řízena byla na těle ; a za
Tvé ochrany ostříhána byla na duchu.

O neděh Květné.
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi lid

skému pokolení k následování příkladu
pokory učinil, že Spasitel naše tělo přijal
a kříž podstoupil: propůjč milostivě ;
abychom zasloužili i trpělivosti jeho dů
kazy míti, i podíl na vzkříšení.

Skrze Ježíše Krista Pána našeho. — R. Amen.
V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu. — R. Bohu díky.
V. A duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R Amen.

Antifona mariánská : „„Ave,Regina coelorum“ č. 25. nebo 26. na str. 63.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.

Sedmibolestné Panny Marie.
V pátek po neděli Smrtné.

Viz pobožnosti mariánské ve IV. části.

Svatý týden.
Týden počínající Květnou nedělí jmenuje se svatým nebo velikým, protože

si v něm připomínáme svaté a vpravdě veliké věci, které pro spasení naše Syn
Boží vykonal.

Jmenuje se též pašijovým, protože v neděli, v úterý, ve středu a v pátek
toho týdne čtou se pašije, to jest evangelia o umučení Páně, a protože konáme
památku utrpení a smrti Spasitele a Pána našeho Ježíše. Krista.
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Neděle Květná.

A. K.
Šestá neděle postní jmenuje se Květnou, protože před velkou mší sv. světí

se kvetoucí ratolesti (u nás jívové nebo vrbové). S pošvěcenými ratolestmi koná se
průvod kolem kostela na památku, kterak Pán Ježíš vjížděl na oslátku do Jerusalema
a lid házel na cestu palmové ratolesti zpívaje : „„Hosanna Synu Davidovu, požeh
naný, jenž se béře ve jménu Páně '“ Ve sv. evangeliu, které se čte při svěcení
ratolestí, jakož i ve zpěvích při průvodu, připomíná se událost uvedená. —
Když se průvod vrací do chrámu, první část jeho vejde do vnitř se zpěváky, kněží
s druhou částí zůstanou přede dveřmi zavřenými. Zpívá se pak střídavě chvalozpěv :
„Sláva Ti, chvála a čest buď, Kriste, Ty Spáso a Králi“. Po chvalozpěvu zaklepe
podjáhen křížem na dvéře, ty se otevrou a průvod se ubírá do chrámu. — To
znamená, že pro hřích bylo nebe lidem zavřeno, křížem jest jim opět otevřeno.
Při mši svaté čtou se pašije dle sv. Matouše, to jest vypravování o umučení Páně.

i V úterý jsou pašije dle sv. Marka, ve středu dle sv. Lukáše, v pátek dlesv. Jana.

Svěcení palem (ratolestí).
Přel. K. E.

Když přijde kněz k oltáři, zazpívá sbor :
A ntif. Hosanna Synu Davidovu : Požehnaný, jenž se béřevejmenuPáně!OKráliisraelský© Hosannanavýsostech!

Kněz na straně epištolní :
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se Bože, jehož v lásce míti a milovati spra

vedlností jest, dary nevyslovitelné milosti své v nás rozmnož : a
jenž jsi nám dal ve smrti Syna svého doufati, co věříme : učiň,
abychom jeho vzkříšením došli tam, kam spějeme: který s Tebou
žiie a kraluje

Čtení z knihy II. Mojžíšovy 15. 16:
Za oněch dnů Přišli pak do Elim synové israelští, kdež bylo

dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palem : i rozbili stany podle
vod. I šli z Elim, a přišlo všecko množství synů israelských na
poušť Sin, kteráž jest mezi Elim a Šinai: patnáctého dne měsíce
druhého po vyjití jejich z země egyptské. I reptalo všecko shro
máždění synů israelských proti Mojžíšovi a Aronovi na poušti. —
A řekli synové israelští k nim : Ó bychom byli zemřeli skrze ruku
Hospodinovu v zemi egyptské, když jsme sedávali nad hrnci masa,
a najídali se chleba do sytosti : proč jste nás vyvedli na poušť tuto,
abyste zmořili všecko množství hladem ? Řekl pak Hospodin k Moj
žíšovi Aj, já dštíti budu vám chleby z nebe : ať vychází lid a
sbírá, což stačí na jedenkaždý den: abych zkusil ho, chodí-li v zá
koně mém, čili ne. Dne pak šestého ať připraví, co by unesli: a
ať jest dvakrát více, než co sbírávali na jedenkaždý den. I řekli
Mojžíš a Aron ke všem synům israelským : Večer poznáte, že Ho
spodin vyvedl vás z země egyptské a ráno uzříte slávu Hospo
dinovu.

Místo graduale se zpívá :
R. (Jan 11, 47) : Sešli se nejvyšší kněží a fariseové v radu, a

p L4

pravili (Coučiníme ; neb tento člověk činí mnohé divy ? Necháme-li
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Vy?
ho tak, všickni uvěří v něho I přijdou Římané, a odejmou naše
místo, 1 lid. í

V Jeden pak z nich, jménem Kaiťáš, jenž byl toho léta nej
vyšším knězem, prorokoval řka : Užitečné jest vám, aby jeden
člověk umřel za lid, a ne aby všecken národ zahynul. Protož od
toho dne myslili, aby jej zabili. * I přijdou Římané, a odejmou naše
místo, i lid.

Nebo jiné:
R. (Mat. 26.) : Na hoře Olivetské modlil se k Otci Otče můj,

jestli možné, ať odejde ode mne kalich tento. * Duch zajisté hotov
jest, ale tělo nemocno : staň se vůle Tvá.

V. Bdětež, a modlete se, abyste nevešli v pokušení. * Duch
zajisté hotov jest, ale tělo nemoeno.

Nato se zpívá evangelium :

Následující (část) sv. evangelia podle (sepsání sv.) Matouše.
(Mat. 21.): Když se přiblížil Ježíš k Jerusalemu, a přišél do Beth
fage k hoře Olivetské tedy poslal dva učedníky své, řka jim:
Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici
přivázanou, a oslátko s ní: odvažtež (je), a přiveďte ke mně a
řekne-li vám kdo co, rcete, že pán jich potřebuje, a hned propustí
je. Toto pak se všecko stalo, aby se naplnilo, co povědíno jest skrze
proroka, řkoucího ©Pověztedceři sionské Aj, král tvůj béře se
k tobě tichý, sedě na oslici a na oslátku, jhu podrobeném. I jdouce
učedníci učinili, jak jim byl Ježíš přikázal, a přivedli oslici, i oslátko;
a vložili na ně roucha svá, a jej na ně posadili. Mnohý pak zástup
prostírali roucha svá na cestu a jiní sekali ratolesti se stromů,
a metali je na cestu : zástupové pak, kteří napřed šli, 1 kteří vzadu
byli, volali, řkouce : Hosanna Synu Davidovu požehnaný, jenž se
béře ve jmenu Páně !

Potom se světí palmy.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se: Rozmnož víru' doufajících v Tebe, Bože, a

prosících modlitby milostivě vyslyš přijdiž na nás mnohonásobné
milosrdenství Tvé buďtež požehnány +i tyto ratolesti palmové nebo
olivové a jako jsi v obrazu církve rozmnožil Noe vykročivšího
z archy a Mojžíše vyšedšího z Egypta se syny israelskými : tak
kéž i my nesouce palmy a ratolesti olivové, s dobrými skutky vyjdeme
vstříc Kristu : a skrze něho do radosti vejdeme věčné : který s Tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha svatého Bůh (další se zpívájako prae
face): Po všechny věky věkův.

Amen.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Vzhůru srdce.
R. Máme (je) u Pána.
V. Díky čiňme Pánu Bohu svému.
R. Hodno a spravedlivo jest.
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V pravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a spasitelno, bychom
Tobě vždy a všude díky činili, Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný
Bože. Jenž slávu máš v radě svatých svých. Tobětotiž slouží tvo
rové Tvoji: nebo Tebe samojediného za původce a Boha pozná
vají, a každé dílo Tvé Tě spoluchválí, a dobrořečí Tobě svatí Tvoji.
Neboť ono veliké samojediného Tvého jméno před králi a moc
nostmi tohoto světa volným hlasem vyznávají. Jemu slouží andělé
a archandělé, trůny a panstva: a se vší družinou nebeského vojska
zpěv chvály Tvé spoluprozpěvují, bez konce řkouce

Sbor zpívá ? B
Svatý, svatý, svatý, Hospodin Bůh zástupů. Plná jsou ne

besa, i země slávy Tvé. Hosanna na výsostech. Požehnaný, jenž
se béře ve jmenu Páně. Hosanna na výsostech !

Následuje :
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modle me se : Žádáme, Pane svatý, Otče všemohoucí,věčný

Bože: abys toto stvoření olivové, kterémuž jsi z látky dřeva vyjíti
dal, a které holubice vracející se do archy ve svém přinesla zobáku,
žehfnati, a posvěftiti ráčil; aby, kteříkoliv z něho přijali, dosáhli
pro sebe ochranu duše i těla : a staniž se, Pane, naší spásy pro
středkem a milosti závazkem. Skrze Pána našeho.

R. Amen.
Modleme se Bože, jenž věci rozptýlené shromažďuješa

shromážděné zachováváš : jenž jsi lidu, Ježíši ratolesti vstříc ne
soucímu, žehnal : požehnej + také tyto ratolesti palem a oliv, které
Tvoji služebníci ke cti jména Tvého důvěrně přijímají ; aby, na
kterékoliv místo by byly přineseny, Tvého požehnání obyvatelé
místa toho dosáhli; a aby všechno protivenství bylo zahnáno a
pravice Tvá aby chránila ty, které vykoupil Ježíš Kristus, Syn
Tyůj, Pán náš: jenž s Tebou žije a kraluje.

Modleme se: Bože, jenž jsi podivuhodným v určování
pořádkem ukázati chtěl, že i z věcí neživotných uděluješ nám spásu:
dej, prosíme ; aby zbožná srdce Tvých věrných spasitelně pocho
pila, co tajemně znamená v skutku, že dnes, nebeským světlem
nadchnutý, Vykupiteli v ústrety jdoucí zástup, ratolesti palem aolivpodjehokročejeprostíral.Tedy© Ratolestipalemzesmrti
knížete vítězství očekávají ; větvičky pak oliv jaksi znamenají, že
duchovní posvěcení přišlo. Rozuměloť již tenkrát ono blahoslavené
množství lidí, že se zobrazuje jak Vykupitel náš, maje soucit s lid
skými bědami, za život celého světa s knížetem smrti bude bojo
vati a umíraje nad ním zvítězí. A proto takovými věcmi důsledně
přisluhoval, kteréž by v něm i slávu vítězství i tučnost (množství)
milosrdenství osvědčovaly. Což 1my, že stalo se a bylo znamenáno,
věříce, Tebe, Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože, skrze téhož
Pána našeho Ježíše Krista pokorně prosíme : abychom v něm, a
skrze něho, jehož údy abychom se stali, jsi chtěl, nad vládou smrti
vítězství odnášejíce, jeho slavného vzkříšení účastnými býti za
sloužili: který s Tebou žije.
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Modleme se Bože, jenž jsi nařídil, aby skrze ratolest
olivovou pokoj zemi holubice zvěstovala : uděl, prosíme ; abys
tyto větve olivy a ostatních stromů nebeským + požehnáním po
světil: aby veškerému lidu Tvému sloužily ku spáse. Skrze Krista
Pána našeho.

R. Amen.
Modleme se: Žehnej, + prosíme,Pane, tyto větve palem

nebo oliv : a propůjč ; aby lid Tvůj, co ku Tvému uctění dneš
ního dne tělesně činí, to duchovně nejvyšší zbožností dovršil, nad
nepřítelem vítězství nabyv a dílo milosrdenství Tvého co nejvíce
si zamilovav. Skrze Pána našeho.

Kněz pokropí ratolesti svěcenou vodou a nakouří kadidlem ; pak pokračuje:
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým. |
Modleme se Bože, jenž jsi Syna svého Ježíše Krista,

Pána našeho, pro spásu naši na svět poslal, aby se ponížil k nám,
á zavolal nás zpět k Tobě : a kterému, když šel do Jerusalema, aby
naplnil Písma, zástup věřícího lidu v nejvěrnější oddanosti roucha,
svá s ratolestmi palem na cestu prostíral :propůjč, prosíme, abychom
jemu cestu víry připravovali, po níž bý po odstranění kameníúrazu
a skal pohoršení, zelenaly se u Tebe skutky naše ratolestmi spravedl
nosti abychom jeho šlépějí následovati zasloužili: který s Tebou
žije a kraluje.

Na to světící kněz rozdává ratolesti; mezitím zpívá sbor:
Antifona Synovéhebrejští, nesoucíratolesti olivové,vyšli

vstříc Hospodinu, volajíce a zpívajíce Hosanna na výsostech!
Jiná antif. Synovéhebrejští roucha prostírali na cestu,avolaliřkouce© HosannaSynuDavidovuPožehnaný,kterýžpři

chází ve jmenu Páně !
Po rozdávání zanolí kněz :

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi učinil,

aby Pán náš Ježíš Kristus na oslátko sedl a jenž jsi zástupy lidu
roucha, nebo ratolesti stromů na cestu prostírati a Hosanna zpívati
k jeho chvále naučil : dej, prosíme ; abychom jejich nevinnost na
podobiti mohli, i jejich zásluhy dosáhnouti zasloužili. Skrze téhož
Krista Pána našeho.

Pak se koná průvod.

Když posvěcené ratolesti se rozdávají, můžeš se pomodlili.

Ó Pane Ježíši Kriste, slavný vítězi nade všemi nepřáteli! Ejhle,
touto posvěcenou ratolestí na důkaz slavného vítězství, jehož jsi
nad světem a ďáblem, hříchem a peklem dobyl, před Tvými ne
přáteli se honosím; SŠtouže pobožností, láskou a radotí žádostiv
jsem Tobě duchovním způsobem vstříc jíti, s jakou zbožný lid Ti
na dnešní den ratolesti palmové na cestu kladl ; s pobožným zá
stupem i já vyznávám, že jsi požehnaný Syn Davida krále, jenž
měl přijíti ve jménu Páně ; srdečně Ti za to děkuji, žes ráčil hříšný
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tento svět svým svatým umučením a smrtí svou milostivě vykou
piti. Hosanna Tobě, chvála a sláva za to na věky. Amen.

Průvod s ratolestmi.
Když byly ratolesti posvěceny a rozdány, jáhen po poslední modlitbě zanotí:

V. Vyjděme v pokoji.
S bor: R. Ve jménu Kristově. Amen.
Antifona Když se přibližovalPán k Jerusalemu, poslal

dva z učedníků svých, řka : Jděte do městečka, kteréž proti vám
jest: a naleznete oslátko přivázané, na němžto žádný z lidí ne
seděl : odvažte (je) a přiveďte mně. Otáže-li se vás kdo, rcete: Pán
ho potřebuje. Odvázavše je přivedli k Ježíšovi a vložili na ně
roucha svá a sedl na ně : jiní prostírali roucha svá na cestu jiníratolestisestromůmetaliakteřívzadušli,volali© Hosanna,
požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně hosanna na výsostech :
smiluj se nad námi, Synu Davidův !

Jiná antifona : Když byl uslyšellid, že Ježíš přišeldo
Jerusalema, vzali ratolesti palmové a vyšli jemu vstříc, a volalisynovéisraelští,řkouce© Tentoťjest,kterýpřijítimákespáse
lidu. Tentoť jest spása naše a vykoupení Israele. Jak veliký jest
ten, kterému trůny a panstva jdou vstříc. Neboj se, dcero sionská:
ejhle! král tvůj přichází k tobě, sedě na oslátku jakož psáno jest.
Zdráv buď Králi, stvořiteli světa, který jsi přišel vykoupiti nás.

Jiná antifona. Šest dní před velikonocí,když přišel
Pán do města Jerusalema, vyšli mu vstříc synové israelští : a v rukou
nesli ratolesti palmové, a volali hlasem velikým, řkouce Hosanna
na výsostech : požehnaný, kterýž jsi přišel ve množství milosr
denství svého ! Hosanna na výsostech !

Jiná antifona Vycházejívstříczástupy s květinamia
palmami Vykupiteli a vítěz u vítězoslávě jedoucímu vzdávají
zasloužené služby Syna Božího ústy národové hlásají a ku chváleKristověhlasyburácejípooblacích© Hosannanavýsostech!

Jiná antifona: 8 andělya pacholatyvěrnibuďmena
lezeni, volajíce vítěziteli nad smrtí Hosanna na výsostech !

Jiná antifona: Zástupmnohý,jenž se byl sešelku dni
svátečnímu, volal Pánu : Požehnaný, který přichází ve jménu Páně:
Hosanna. na výsostech !

Když se průvod vrátí ke kostelu, vejdou 2 až 4 zpěváci dovmilř, vrata se zavrou
a zpěváci uvnitř počnou : Gloria, laus ete. (Oslava, chvála a čest) a zazpívají dva
první verše. Kněz venku opakuje je a pak se zpívá střídavě dále tak, že úvnitř zpívají
vždy nové dva verše, načež se venku odpovídá po mích vždy „„Gloria, laus ete.““ Není
potřeba, aby se vyzpívalo vše.

Při průvodu u dveří chrámových.
Překlad Fr. Sušila.
Sláva Ti, chvála a čest buď, Kriste, Ty Spáso a Králi:
jejž pacholectvo, pějíc vroucně hosanna, otilo.

R. Sláva Ti atd.
Král Tys Israelův, slavné Tys Davida plémě:
blížící blažený k nám se ve jménu Božím.

Sláva Ti atd.
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Tě všeliký chválí na nebeské výšině zástup :
Tě všeliký člověk, veškero tvorstvo spolu.

R. Sláva Ti atd.
Národ Hebrejský s ratolestmi Tě vítěze vítal:
my v prosbách, hle, slibech a v zpěvu ctíme Tebe.

R. Sláva Ti atd.
Ti před Tvou strastí čest vzdávali Tobě povinnou :
my zpěvy Tobě nyní vládnoucímu hudem.

R. Sláva Ti atd.
Líbil jich Ti se zpěv, naši též oblib si pobožnost:
Králi milý, dobrý, jenž vše, co dobro, kochá.

R. Sláva Ti atd.
Pak podjáhem dřevemkříže zatluče na vrata a když byla otevřena, vejde průvod

do kostela, zpívaje :
R. Když vcházel Pán do svatého města, hebrejští synové, vzkří

šení života ohlašujíce, * s ratolestmi palmovými „„hosanna““volali
„na výsostech“.

V. Když slyšel lid, že by Je
„Hosanna““jemu. * s ratolestmi palmovými
žíš šel do Jerusalema, vyšli vstříc

volali „„na výsostech“.
Následuje mše svatá, Při pašijích a evangeliu drží se palmy v rukou.

152. V neděli Květnou.
Píseň mezi průvodem.

Slova dle Fr. S. upr. J. P. — Hudba J. Ch. 1905.

vzňatý,vú-stre-tyjdo Pá-nu
2. Král tvůj přelaskavý

v moci své a zdobě, - veden lidu
davy, - přichází dnes k tobě.

3. Vládne širým světem,hvězdyrozžehává,| zemizdobíkvětem,© dušimilostdává.
4. A kam vkročí jenom,- svítájitrospásy,| radostžářízočí,

znějí chválou hlasy.5.Každáříšepadne,© každé
jméno zmizí, nikdy neuvadne
- jeho krása ryzí.

6. Tys, ó duše milá, - městojehoskvoucí,© zdobaušlechtilá
tvá jest láska vroucí.

o T I JIC 3 I JI -X p T733
bi AMNe cf NIKTO III I J o Tjee LaiTÍT— NaTÍ-jc1cCaJpW
Ň t » > L Wl = „ LS P ď Li „U . m
A ď,Čďbh EdEc
„L Ó Si-o - ne sva-tý, 0- te -vřisvou bránu, vrou-cí lá-skouT „k

==
LL —1—as- ) TTC 1

MUSVAK P ji = s „ £ j | LE
e+/ h a V

l7.Nuže,dušemoje,© Krále
svého vítej, - ozdob čelo svoje, 
věnce vonné splítej !

8. Vyjdi mu vstříc s květy, 
palmy stel mu v dráhu, - vroucí
lásky vzněty, - ušlechtilou snahu.

9. Srdce své mu podej, - zpívej
k jeho chvále, - zcela se mu od
dej, věrna buď mu stále!

10. On tě k sobě zvedne, 
účast dá v své slávě, - a líc tvá
až zbledne, korunu tvé hlavě.

11. Vítej, vítej, Králi, - Kriste,
Spasiteli, - přijmi naše chvály,
přijmi dík náš vřelý!

153. Kristu, Králi, dárci spásy.
(Gloria, laus et honor.) .

Slova upr. J. P. — Nápěv u Fryčaje č. 87.=PH ===
1. Kristu, Krá-li, dárci spásy, dík zněj, čest a pochvaly,
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jemuž pa-cho -lá-tek hlasy „Hosanna!“dnes zpí-va- ly.

2. Král jsi z Jakobova kmenu, svátném dnes průvodu. Kriste,-Davidůvsynvznešený,-knám| Králiatd.sebéřešvPánějménu,| Králi5.OniToběpoctuvzdali,
blahoslavený. - Kristu, Králi atd. nežli jsi se na smrt bral: - naše

3. Tebe slaví s citem díků zpěvy Tebe chválí, že jsi věč
nebešťanů slavný sbor, Tebe ných říšíKrál. - Kristu, Králi atd.
dav ctí smrtelníků, - Tebe chválí 6. Mile's přijal jejich chvály,
všechen tvor. - Kristu, Králi atd. stejně přijmi i náš zpěv, - milo

4, Židé v cestu palmy stlali stivý, dobrý Králi, - lásku svou
při Tvém slavném příchodu nám věčnou zjev! Kristu,
my Ti pějem píseň chvály - v po- Králi atd.

154. Pašiie podle sv. Matouše, kap.. 26. a 27.

Dle církevních nápěvů a zvyklostí brněnské diecese upravil K. Eichler.*)
Sbor smíšený.**)

Soprán.A

|
© —610 —— ————snor> =Bas. | -5 1-5

-W

Umučení Pána našeho Ježíše Krista podle sepsání svatého
Evangelista :

a “ IJ E : | . -|GLEE = : He vseJ s s- -- FF a
Matouše. Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům svým:
Ježíš 

ESBELEFTF a TEE - =
I- L LI [- L L I —

—=— . I — - J :

Ví - te, žepodvoudnech Velikánoc bude a Synčlověkavydán
Evangelista:

< = p „A
© A o 2 P — — LEEEELLE

TFT ČpC-T7 S
bude, aby byl ukři-žo-ván. Tedy sešli se knížata kněžská

A- . | i= ' ' Jakýae
jd p MY « NINE UNRESKONU3 1 ——--—

a starší lidu na síň knížete kněžského, kterýž sloul Kaifáš,

*)<V průvodu (varhan) jsou pašije podle sv. Matouše jednodušší.
**) Sbory lze zpívati všechny buď sborem mužským nebo smíšeným. Roz

dělení hlasů pro smíšený sbor je: soprán, tenor, alt, bas; pro mužský sbor pak
tenor I., II. a bas I. a II. — Kde je dost zpěváků, mohou některé sbory býti
zpívány sborem smíšeným, některé pouze mužským, — jak je v pašijích naznačeno.
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Sbor eužský EvangelistaponorEHo = S Ienorll, TÍ 5„n — ———BassL (ye Kbe
Ne v densváteční, aby snad nebyl rozbroj vli-du. Když pak

/
Dn- , j
„=. keu> OSE
S [LTD

byl Ježíš v Bethanii v domě Šimona malomocného, přistoupila
a£== === = E9 =

k němu žena mající nádobu alabastrovou ma-sti dra-hé a
T 1

< 1 T—ka= I ==— -4 Ve[6 > oVy|F==
v I

vylila ji na hlavu jeho, když se-děl za sto-lem. A vidouce to
Sbor mužský

NÍ

== ' ' JE .—s—ÍG = iEž m- -5učedníci,rozhněvaliseřkouce© Kčemujestztrátata--to?
Do 5 “ i. o
—B n í= E

neb mohla ta (mast)prodána býti za mnoho a dáno býti chudým.

Evangelista « Ježíš: ,n — j j : AZB a j—T ITO38“Lep ssETS=
VědapaktoJežíš,díjim:Co| jsteobtížnitétoženěDobrý

= : < 226 
E EE
Z ET |— Ezajistéskutekučinilana-demnoune© bochudévždycky
jE EYE Su mEJÍNNO NÉ ET

má-te s se-bou, ale mne ne vždycky máte. vy livši tato
„o ZX

o | 7) (= mJj EE : re= EE ELELI
zajisté mast tu na tě-lo mé ku pohřbu mému to u-či-ni-la.
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A - men pravím vám, kdežkoli kázáno bude toto Evangelium=LEE =
Z p E EZ —| —

po všem svě-tě io tom, co ona učinila, bude na památku
Evangelista :

p.
9a —EP ET ER;DATE
je jí pra ve-no. “ Tehdy odšel k knížatům kněž

a ; —i4 L n < „l

6 |=- R—0 —EEpi E Ť = C +

ským jeden z dvanácti, kterýž sloul Jidáš I[-ska -ri-ot-ský,
Jidáš:

all m m m M A m© zEFs EF o |T-F—-feELE | C = C:r
-—— - 7a řekljim© Čomichce-tedá-tiajávámho

Evangelista
a S ,

hu — | — = „A — JGL |= I P——Ia IC s sw
zra -dím ? A oni uložili mu dáti tři- cet stří - br - ných.

al ; ,EF 1 Vy - - 3v NO eÉ.—K
A od té chvíle hledal příhodného času, a - by ho zra - dil.

KD LA 3 K L= W,EESŽ E CCÍI
Prvního pak dne Pře-snic přistoupili k Ježíšovi učedníci,

Sbor mužský“

p r . e——o J„ = = eeÍLD =6 mn 6 ú
= E

řkouce© Kdechceš,aťpřipravímeTobě,abysjedlberánkaÉ
Evangelista- ežíš £bem1 cc RES — YY.EE APE EFF JESTE

v V Ježíšpakřekl Jdě© tedoměstakjednomuarcetejemu:
=gyEEEELLE —ET = FIT |Mistrpraví© Časmůjblízkojest,utebejístibuduberánka
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Evangelista:SEEKPRerĚeo= CE
Jsučed-ní-ky| svými.| Iučiniliučedníci,jakožjimuložil6FEEL

Je -žíš, a připravili beránka. Když pak byl večer, posadil se Za6
stůl se dvanácti u-čed-ní-ky svý-mi. A když jed-li, ře - kl

IT
2 a FboČOl 1S |C Sb8 uL

aUL

M=„JE

|

Ježišs
eba Tě TE —R:DEE = ==“ FenerÉs-E
A©men,pravímvivám,žejedenzvásmnezra© dí.

MEvangelista:===AFL £
+/ x

I zarmoutivše se vel- mi, počali každý z nich říkati
Sbor mužský Evangelista - Ježíš

©-B kbe 53 poté
Zdali já jsem (to), Pane? On pak odpovídaje, řekl : Kdo= E: EEE===TI
se mnou omáčí ru-kou v mí-se, tenť mne zradí. Syn zajistéZE CFETJELLC 8z -EEE -EE : IEčlověkajde,jakožpsánojestoněm:© alebědačlově-ku

ELE Eee += +T LETÍ E
tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude.: dobré by bylo

Fvangelistaa Te : „/e— —FEpee EFp
je-mu, by se byl nena-ro- dil ' člo - věk ten. " Odpovídaje

o Jidáš= REE|EFEFEF
e/

pak Jidáš, kterýž ho zradil, ře kl Zda-li já jsem
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 19
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Pvangelisla, Ježíš:S m.ED EEE eĚTB
(to), IMistřetem je - mu Ty. jsi ře kl.

Evangelista : |pk Hg s RKLÍE—— : pr '
A když oni ve - če - ře - li, vzal Ježíš chléb a dobrořečil

Ježíš: TIT cpe rZE bo DELE
9 : u

i lámal a dával učedníkům svýma ře-kl Vez měte

| Evangelista:ba AN —AgeLEE DRAKA=EIAmppmmrmm rm m— mmA
i l —(| M

a jez-te, to-toť jest tě lo mé. A vzav kalich,
ežÍš :

076-0E ==DETE)DmF ==—dí-kyči-niladaljim,řka Pij| tezto-hovšickni
K——90. ozem LEE

málem p EE FZneb| toťjestkrevmáNovéhozá-ko-na,KterážzamnohéT
—- »—5 I s7e 9 /g—= pz $9—1—TTpE E- i I EL C l DT Í
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vylita bude na odpuštění hříchů. A le pravímť vám :
Ljee

nebudu od této chvíle píti z tohoto plodu vinného kořene,EEEE=a —1

až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království

Evanselisla .
S obe 9 -05 cau -IEFA MFL CES

= Tr n DSTEEE L —
Ot - ce mé ho. A chválu vzdavše, vyšli na horu
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Wo i- vet - skou. Tehdy dí jim Je- žíš Vši -ckni vyJE : LETE FLEr: ELEA
— Ipohoršítesenademnouté-tonocine© bopsánojest

—— PeSEE EEE CEN CE:< ' = 7 kEEBítibudoupastýřearozprchnouseovcestáda.A| le
T, Z XSLET ELLLELEMEEH

C= pF E L ZEEertEFF|
když z mrtvých vstanu, předejdu vás do Ga li le e.

T

Evangelista : PetrELLE |= EEE== Zrzzt
C E iEVCv

I odpovídaje Petr, řekl je mu: Byť se pak všickni
——— ——————-2; ry= —EE T ReE=EEE)

pohoršili nad Tebou, jáť se nikdy nepo hor ším.

Evangelista : Ježíš;= =
2 ae „- - =—9—+—am =be H9:EeETZ —Ře-klmuJe- žíš A menpravímtobě,žetéto|,
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noci, prvé než kohout zazpívá, tři-krát mne za, přeš.

k5

Evangelista : Petr
=- 9— 9— 0- |-$—————Ej FESHFTEv DímuPe tr© BychťpakmělsTetouumříti,nezapřím

Evangelista:
4 jI -IAT 1- : 1 JjB-£= : LETÍHET o =,

Te be. Podobně 1 všickni učed-ní-ci pra - ví - li.
*
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Tehdy přišel s nimi Ježíš ke vsi, kteráž slo-ve Gethsemany:

Ježíš:O, I - „=eEEE L LL4TÝ Taře-klu-čedníkůmsvýmPo.seďtežtu| to,až

K
6

TT TTR
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Evangelista :EEEEEEFES
odejda tam - to pomo dlím Se. A pojav (s sebou)

al
6 FE ===

PetraadvasynyZe-be-de-0--vy,| počalsermoutitiateskliv
JežíšGRESEFEDEEP

bý - ti. Tehdy ře-kl jim Smut - náť jest du -še. má„= TSEEEF EF HET eee-ERfHLI Ť ALT a
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A poodšed maličko, padl na tvář svou, modle se a řka

ežíš:95EME=
= U A—= TTe

»

Ot če můj ! jest-li možné, ať odejde ode mne kalich

JEÉHFEEEEFF =ttyríEnuFereČESETmeEEA-|-|
tento, a le však ne jak já chci, a - le jakž ty.

Evangelista:
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I přišel k učedníkům svým a nalezl je, a -ni spí;
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Petro-vi: Tak liž jste nemohli jedné hodiny bdítioEE m
> - -r i = HDT

se mnou * Bdětež a modlete se, abyste nevešli v pokušení.oko- —a- = =2= FPEm TrentTTY
Duch zajisté hotov jest, ale tě lo ne mo-cno.

Evangelista : Ježíš>
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Opět po druhé odšel a modlil se,řka Ot če můj!= EEE
= — E- m-——

nemůže-li tento kalich minouti mne, než a - bych jej pil,

b Fvangelista.EAABagagp =VEEIreH=Fé=le
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odšel opět, a modlil se po třetí, touž řeč ří-ka-je. Tehdy
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LE ZELILFLEFI | LE
a od-po-čí-vej-te aj ! přiblížila se hodiná, a Syn člověkaE -FeZE LETE

- TFIIF LETETTTEUEÝCTEoCE
vydán bude v ruce hříšných. Vstaň-tež ! pojďme ! hle, při
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blížil se, kte-rý mne zra, dí. A když on ještě==
ste

mluvil, aj! Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel a s ním zástup
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drž te jej. A hned přistoupiv k J ežíšovi, ře

„ Jidáš PFvangelista© ul =EE LIT6——==EFE be -ej
Zdráv buď, Mi stře! a políbil jej. I řekl jemu Ježíš

Ježíš Sbeneeste:sePE EE FE+-+ ; I— =|6== m77707ZIiC" v
Pří te- li, nač jsi při - šel ? Tehdy přistoupili aFEP
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mars —- —— = 7 £ 36 ==
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a udeřiv služebníka knížete kněžského, u - ťal u -cho jeho.
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20Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.
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Všichni kleknou a pomlčí na chvíli.

Mezi pomlkou zpívají v některých farnostech první sloku
písně č. I55. jednohlasně a bez průvodu, jak následujeW IT, R TC 3(SPOLTÍ 1 o
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jeden člověk bohatý z Arimathie, jménem Josef, kte- rýž
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a o-de-šel. A byla tu Maria Mag-da-lé-na a druhá Maria,
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sedíce proti hrobu.

Další slova zpívá kněz jako evangelium.

Druhého pak dne, kterýž jest po Velikém pátku, sešla se kní
žata kněžská a Fariseové k Pilátovi, řkouce: „„Pane, rozpomenuli
jsme se, že tento svůdce řekl ještě živ jsa: Po třech dnech zase
vstanu, Rozkaziž t2dy ostříhati hrobu až do třetího dne, aby snad
učedníci jeho nepřiši a neukradli ho, a neřekli lidu: Vstalť jest
z mrtvých; i budsť poslední blud horší nežli první. Řekl jim
Pilát: „Máte stráž, iděte, ostříhete, jakž víte.“ A oni odšedše, osa
dili hrob strážemi, zapečetivše kámen.
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155. Ukřižovaný Kriste.

(Původní rčení a pění.) Šteyr 1683.
Při pašijích na neděli Květnou a na Velký pálek zpívá se místy po slovech „„emisit
spýritum“, to jest „vypustil duši“, první sloka této písně. Jinak se hodí pro celý

čas umučení Páně.
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1. U-kři-žo-va-ný Kri-ste, zdráv, je-din-ká na-dě-je,
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spra-vedl-nost, du-še svatost, a hříš-ným rač dá ti

all ai eli
ali ——úLi

svou sva - tou. mi. lost.

2. Tě, nejvyšší Trojice, - Boha 3. A když budeme mříti, - račvelmidobrého,-velebíduchkaždýnámmilostivbýti;| posmrti
z dobrodiní Tvého; kteréž Ty. připoj nás k počtu vyvolených 
činíš - umučením spaseny, - račiž všech Božích svatých, - aby bylspravovati© nászdenazemi.odnáschválen,| ctěn,slaven,veleben© navěky.Amen.

Temné čili žalostné hodinky

ve střeďu, ve čtvrtek d v pátek po Květné neděli.
A. K,

Poučení.
Ve středu, ve čtvrtek a v pátek svatého týdne konají se k večeru temné

čili žalostné hodinky.
Temnými se nazývají, protože ke konci zhasnou se všechna světla ve chrámu

Páně, takže je v kostele temno. Zalostivými se nazývají, protože se při nich mocně
připomíná smrt Páně, a nad smrtí Páně máme míti žalost, protože jsme ji hříchy
svými zavinili.

Říkají se dvě první části hodinek čili kněžských modliteb denních : jitřní
a chvály. Jitřní má tři oddíly: v každém oddílu jsou tři žalmy a troje čtení. —
V prvním oddílu jsou čtením nářky Jeremiášovy nad zbořeným Jerusalemem. Po
každém nářku opakují se slova : „Jerusaleme, Jerusaleme, obrať se k Pánu Bohu
svému '!*Jerusalemem míní se duše lidská. Chvály skládají se z pěti žalmů a chvalo
zpěvu Záchariášova.
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Před oltářem je trojhranný svícen, na němž je čtrnáct barevných svící, nej
výše pak je svíce bílá. Na oltáři je šest barevných svící. Barevné svíce znamenají
apoštoly a učedníky Páně, bílá Ježíše Krista.

Všech žalmů zpívá se čtrnáct, po každém zháší se jedna svíce, takže všechny
barevné svíce na trojhranu jsou zhašeny, když se žalmy dozpívají.

Když se zpívá chvalozpěv Zachariášův, tu po každém druhém verši zhasí
se jedna svíce na oltáři; když chvalozpěv je dozpíván, také všechny svíce na
oltáři jsou zhašeny.

Zhasínání svící znamená, jak apoštolové a učedníci Páně jeden po druhém
Ježíše Krista opouštěli.

Po zhasnutí barevných svící zhasí se všechna světla ve chrámu Páně.
Bílá svíce — nezhašená — odnáší se za oltář na znamení, že Kristus Pán položen
do hrobu.

Potom říká se verš o smrti Páně, Otče náš (potichu), žalm 50. a modlitba:
Shlédni, prosíme, Pane, na tuto čeleď svou, za kterouž Pán náš Ježíš Kristus

neváhal se v ruce vydati hříšníků a kříže podstoupiti muky. (Který s Tebou ži
je a kraluje na věky věků. Amen. Říká se potichu.)

Za oltářem ozve se rachot naznačující zemětřesení a hned vynáší se bílá
svíce před oltář, čímž z mrtvých vstání Kristovo se značí.

Zelený čtvrtek.
A. K.

Poučení.
Čtvrtek svatého téhodne jmenuje se zeleným. Kristus Pán přirovnával sebe

ve večeřadle ke kmeni vinné révy, ty, kteří jsou v milosti Boží, k ratolestem živým,
zeleným, ty, kteří jsou v hříchu smrtelném, k ratolestem suchým. A právě ve čtvrtek
svatého téhodne bývali veřejní kajícníci s církví opět smíření úplně a tak se stali
zelenými ratolestmi církve svaté a tím kmene Ježíše Krista. Zelený čtvrtek jest
památkou ustanovení mše svaté a nejsvětější svátosti. Jest tedy dnem radosti, proto
také mše svatá je v rouchu barvy bílé a při Gloria se zvoní všemi zvony. Avšak
ve čtvrtek byl Kristus Pán svázán a veden k soudu. Jest tedy Zelený čtvrtek též
dnem žalosti a proto. po Gloria umlknou zvony i varhany až do Gloria na Bílou
sobotu. Aby však památka ustanovení mše sv. a nejsvětější svátosti náležitě byla
oslavena, určila církev svatá slavnost „„Božího Těla'““. Na Zelený čtvrtek nesmí
se sloužiti mše svatá ve chrámech, při kterých není zvláštní duchovní ustanoven.
V ostatních smí se jen jedna mše sv. sloužiti. Ostatní kněží přistupují s lidem ke
sv. přijímání. Proměňuje pak na ten den kněz tři sv. hostie. Jednu z nich přijímá
a dvě v kalichu odnáší po mši sv. do svatostánku na vedlejší oltář pro příští den.
Na vedlejším oltáři ve svatostánku uschovávají se též v ciboriu malé sv. hostie,
kdyby bylo třeba nemocného zaopatřiti. Jinak po mši sv. na Zelený čtvrtek nemůže
zdravý jíti ke sv. přijímání až na hod Boží velikonoční. Při přenášení ve
lebné svátosti se zpívá : „„Chvalte ústa““. Po mši svaté se odhalují a myjí oltáře.
Odhalení připomíná trhání roucha v Zákoně starém obvyklé na znamení velikého
smutku. — Biskup světí po pozdvihování olej nemocných, po přijímání křižmo a
olej křtěnců.

Po mši sv. umývá dvanácti starcům nohy na památku. kterak Pán Ježíš
dvanácti apoštolům nohy myl.

wWove

Poděkování za ustanovení nejsvětější. svátosti.

Ó Ježíši ! Pane a Bože můj ! Mé jediné pravé dobro ! Tys vždy
miloval svoje, již byli na světě, milovals je až do konce a ustanovils
dnešního dne nejsvětější svátost jakožto památku své lásky ne
výs ovné a spolu zástavu života věčného. Děkuji Tobě v nejhlubší
pokoře srdce svého za to, že chceš uprostřed nás bydleti, nás usta
vičně žehnati, a duše naše síliti k svatému životu. Kdož by mohl.
věřiti v takový div lásky, kdybys sám jej nebyl zjevil nám ! —
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Ty jsi pravda a život, pročež věřím podle vlastního slova Tvého
s církví katolickou v Tvou pravou a skutečnou přítomnost v nejsvětějšímtajemstvíoltářestělem© skrví,stělemiduší,sbož
stvím i člověčenstvím. Duše má klaní se Tobě, a já s plesáním
zvolati smím Kdež jest lid j ný, jemuž Pán a Bůh jeho tak blízko
jest jako nám +— Sláva a čest buď Tobě, Bože velebnosti a věčných
slitování ! nebesa i země jsou p'ny slávy Tvé. Sláva a čest budiž
Tobě, Synu Otce věčného, kterýž jako dobrodinec mezi potřebnými,
jako lékař mezi churavými bydlíš. Jak plnonejradostnější naděje
k Tobě smí moje srdce býti, lásko neskonalá ; neboť jen proto jsi
tuto nejsvětější svátost ustanovil, abychom soběvděčněvzpomínali,
jak mnoho dobrého ráčils učiniti nám, s jak věrnou láskou hotov
jsi, ustavičně požehnávati a potěšovati nás ! Proto bydlíš uprostřed
nás, ó Spasiteli, abychom nacházeli u Tebe radu v rozpacích svých,
ochranu v nebezpečenstvích, posilu v pokušeních, útěchu v trápeních
a pomoc ve všech potřebách.

Ó dobrodinče můj největší, věnuji Tobě srdce své ; onoť miluje
Tebe a jen proto se kormoutí, že Tebe nemilovalo po všechny časy
a ještě teď nemiluje Tě tak horlivě, jak bych sobě žádal. Učiň,
abych Tebe miloval s větší vděčností a věrností, abych nenáviděl,
co Ty nenávidíš — hřích ; a abych miloval, co Ty miluješ — vše
dobré a ctnost. Vševědoucí ! Ty vidíš mou vůli upřímnou, že chci
dobrým býti a Tebe následovati. Požehnej mým úmyslům a dej,
by tato pobožnost byla počátkem života nového a zdrojem hojného
požehnání. Nic mne nemá více odloučti od Tebe, Pane Ježíši ! Tobě
živ jsem, Tobě umírám, Tvůj jsem živý i mrtvý. Amen.

Modlitby k nejsv. svátosti oltářní a písně ke společnému su.
přijímání viz níže ve III. části při nejsv. svátosti oltářní.

Můžeš také konati pobožnosti o umučení Páně.

Velký pátek.
Poučení.

Pátek svatého týdne jmenuje se veliký, protože zvláště v tento pátek při
pomínáme si veliké dílo vykoupení svého. Chrám i oltář je ozdob zbaven. Kněží
přicházejí k oltáři v rouchu barvy černé, vrhají se na tvář a rozjímají o bolestné
smrti Páně. Pak čte se na epištolní straně částka z proroka Oseáše, jenž umučení
předpovídá (VI., 1—6) a druhá částka o beránku velikonočním, jenž jest obrazem
umučení. Zpívají se pašije dle sv. Jana (viz níže). Konají se modlitby (viz níže)
1. za církev, 2. za papeže, 3. za duchovní, 4. za panovníka, 5. za katechumeny
(t. j. ty, kteří se připravují k sv. křtu), 6. za odvrácení zla duševního1 tělesného,
1. za kacíře a rozkolníky, 8. za židy, 9. za pohany.

Před každou modlitbou se pokleká, jedině před osmou, jež jest za židy, se
nekleká. protože židé posměšně před Kristem Pánem klekali.

Následuje odhalení a pocta sv. kříže.
Kněz stojí u stupně oltáře na epištolní straně, shora poněkud kříž odhalí,

maje jej obrácený k lidu, a zpívá : „Ejhle, dřevo kříže, na němž spása světa pněla !“
Sbor zpívá : „Pojďte, klanějmese jemu '“ Při slovech těch klekají všichni

vvjma kněze, jenž drží v ruce kříž. Pak vystoupí kněz nahoru na epištolní stranu,
odhalí pravé rámě kříže a zpívá vyšším hlasem opět: „„Ejhle, dřevo kříže“ atd.
a lidé zase klekají. Po třetí uprostřed oltáře odhalí celý kříž a opět vyšším hlasem
zpívá totéž a věřící klekají.

A. K.
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Potom položí sv. kříž na připravený koberec, bos k němu přistupuje. tři
kráte pokleká a pak líbá rány Spasitelovy ; po něm činí tak i ostatní.

Při líbání pějí se žaloby Spasitelovy (viz níže), které se týkají předně židů,
pak i nás. Po žalobách zpívá se chvalozpěv ku poctě sv. kříže (viz svrchu : Jazyku,
pěj přeslavného, č. 150, str. 277). Na Velký pátek neslouží se nikde mše svatá, po
něvadž pozornost naše má býti obrácena k oběti kříže. Po líbání sv. kříže může
býti kázání. Po něm přenáší kněz za zpěvu hymnu dvě velké hostie, na Zelený
čtvrtek proměněné, na hlavní oltář, při čemž se zpívá hymnus : Vex lla regis pro
deunt (č. 151, str. 278.) Když byly dvě velké hostie na hlavní oltář přineseny,
kněz je okuřuje. Potom položí je na korporale, naleje do kalichu vína a trochu
vody, okuřuje svatou hostii, kalich a oltář, umývá si ruce ničeho neříkaje. Uprostřed
oltáře skloněn, prosí Boha, aby nás i naši obět milostivě přijal. Líbá oltář a ob
rácen k lidu dí: „Modlete se, bratři“ atd. Zpívá Otče náš. Pak zpívá modlitbu,
ve které prosí, by nás Bůh vysvobodil z každého zla. Pozdvihuje pravicí svatou ho
stii, pak ji přelomí, z levé půlky částečku ulomí a pouští do kalicha ničeho neříkaje.
Modlí se za hodné přijímání a přijímá. Pak vypije víno z kalichu s částečkou sv.
hostie (v kalichu víno neproměňoval) ! vypláchne kalich. Druhou sv. hostii dá do
monstrance a zanese do Božího hrobu.

156. Umučení Pána našeho Ježíše Krista podle sepsání sv. Jana
(kap. 18. a 19.)

Dle nápěvu církevního a zvyklostí diecese brněnské upravil K. E.
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Pilát: Evangelista: Ježíš:EFRL

Te-dy král jsi ty * Derpovědí Je-žíš: Ty praDn©6—=== 0-P
víš! Já jsem král. Já Á jsem se k tomu narodil,I prýSE rl
a proto jsem na svět při-šel, abych svědectví vydal pravdě:

al ai
ali

AD
„UV iI TI
(u
e/

A CTL | TÍGEEa
každý, kdo jest z prav-dy, sy. - ší hlas můj.

Fvangelista. : Pilát: Evangelista:

Dí jejemu Pi lát: (Cojest prav-da ? A když to řekl,
Pilát:ELE

ETC

+

re
E

(O £

2 háa
díjim| Jážádnéviny8999Sh-I -L | I

— 1 C | —

vešel o-pět k ŽidůmFE —--M===
S

TTnaněmne-na-lé-zám.| Alejesto-by-čejváš,abychvám
JS- 9———52 TS JF F0 —8—I ET—T pob fo 1 1semi
propustil jednoho (vězně)na Ve-li-ko-noc : chcete-li, tedy

Evangelista :
0 7 „» L m. „m C.

EFE ELE
+

propustím vám krá-le ži-dov-ské-ho * I zkřikli opět všickni,

Sbor mužský © Evangelista :ELLE o pheorněíbí
řkou-ce: Ne to-ho, ale Bara-bá-še! Byl pak Barabáš
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lo-tr. Tedy vzal Pi-lát Je-ží-še a. zbi-čo-val (ho). A vojáci

ia
«=:=

: E
spletše korunu z trní, vstavili na hla-vu je-ho "a rouchem

ste

a- , MN=== ===
šarlatovým při-o-dě-li jej. A přicházeli k němu a ří-ka-li

Sbor mužský Evangelista :=== I==BEE ELE:5
„Zdráv buď, králi ži- dov-ský 6 a dávali jemu polí-čky.

Plát o
6 FEEPŘEAPETE= DET

I vyšel Pilát opět ven a ře kl jim :: Hle, ve- duz©
+/ vámjejven,© abystepoznali,ženaněmžád-névi-ny

k— o[
TTS

TTe

pi

Te
TTO 176

Evangelista:LEFFE Te,
S = ETL EU —— ———ne-nalé zám.| (TedyvyšelJežíšnesatr-no-vouL Z 68TH FE HEE
SET FIT

ko-ru-nu a rou-cho šar-la-to-vé.) I díjim (Pi lát)

Pilát Evangelista:He == = ==
„„Bj-hle, člo věk W A jakž jej uzřeli nejvyšší kněží

Sbor paužský
a i —Pm HLE —HE=ZEGE ==EBERGEfe ==5

. |

a slu-žeb-ní-ci, zvolali řkouce: U-kři-žuj, u-kři - žuj ho!



Evangelista: PilátR EFE—FE—Fe-L[I C| NSNU„|
a E C RES Je E Í =pvj

Dí jim Pi lát Vezměte vy jej a u- kři-žuj- te

a Evangelista'= ——-05(© aE
ny 77

neb já na něm viny ne-na lé zám. Odpověděli jemu
Sbor mužský *

EEEEES LLFHialŽi-dé© Myzákonmá-meapodlezákonamáu-mří-ti,
Evangelista:= I

= KÉAe“
še j—aJE 2 - =

L =— ©>
nebo Synem Božím se či-nil. Tedy když uslyšel Pilát

n 4U p ITT i 1- —| =—F-Ada
9

tu-to řeč, ví-ce se o-bá-val. Ivšel zase do rad-ní-ho
Pilát: Evang.:a p|= ECEHHELLE

a IEZIEZFIEIEIETT
do-mu a ře-kl Je-ží šo vi Od-kud jsi ty? A-le

O — i. m
- ——p ——— ————4-—9—0—06 D0 TEF Pr LE

27 — == dí i | O C m
Ježíš mu nedal od-po-vě-di. Tedy řekl mu Pi lát

Pilát:+- o p o a 9999 SL
ÚS E ď Ň k LTL ETL L K L i i

JZ — : ha i i

T, |Semnoune-mlu-víš?| Ne-víš-liž,| Žemámmocte-be
Evangelista :

m m.A909 : „ee TR | o poropiEF3e
u-kři-žo-va-ti, a mám moc tebe pro-pu-sti-ti ? Odpověděl

vVrvežíš :S = PPK.Je-žíšNe© mělbysžádnémoči; protimně,kdyby
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 21
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+/ nebylotobědá-noshů-ry:© pro-tožkdomneto-bě

Evangelista:|6 | neEPESEE A4
vy-dal, vět - ší hřích má. A od té chvíle hledal

Sbor muž.*= EES FSE= —0-a| EphoPilátpro-pu-sti-ti.AleŽidévolaliřkouce© Propustíš-li

© .,
to-ho-to, nejsi přítel cí-sa-řův ; neb Kaž-dý, kdo se činí

Evangelista:M d|2 I LIE46——1 = !
-©

M
krá-lem, protiví se cí-sa-ři. Tedy uslyšev Pilát tyto řeči,

— T

F m
MmvyvedlJe-ží-ševen| aposadilsenasoudnéstolici,na

6 ==
místě, kteréž slove Lithóstrotos a ži- dov- sky Gab-ba- tha.

p|
—J ===

all

O —

Byl pak pátek před Velikonocí, okolo ho-di-ny še-sté.

A Pilát: Evangelista:
LESL
“I dí. Ži© důmE'-hle,králváš!Aleonikři

oý Hyuěský1) Evangelista:s-— a | JJ —EEEHEHE
če-li— Vez-mi,vez-mi,u-kři-žujho!DíjimPi lát:
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Pilát: Evangelista £
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Krále vašeho u-kři-žu-ji? Odpověděli nejvyšší kně-ží

Sbor mužský FoangelislaE =
Nemámeť krá-le, než cí-sa-ře. Tedy vydal jim -ho,

M
——y—— £—kz 4
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a-bybylu-kři-žo-ván.| IpojaliJežíšeavy-ve-dli.
-A= =
v L ———

A nesa sobě kříž, vyšel na to místo, kteréž slove popravné

6EEE===ETEE EE=|- š i

a ži-dov-sky Gol-go-tha, kdežto ukřižovali ho a s ním
| —— . —i 1 id ITIC
E EE=

| | — m JE 8

P. vjiné dva s obou stran a v pro-střed-ku Je-ží-še. I napsal
+ a ET nfo
GEa
ŽE E p =-£esrc :

Pi-lát ta-ké ná- pis a vsta-vil (jej) na kříž. A by-lo
jM TC

G==FE=FE L11
i
djTaMLI a4

BLÝRI
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TT%
Ů xků

na-psá-no : Ježíš Nazaretský, král ži- dov-ský. Ten pak
n. i —V I 312 3GFI =
ŽE E——pn O m j

nápis čtli mno-zí z Ži-dů, nebo blízko města bylo místo,
Mě„8: —ije iJekmmu mliL „LEE = 3TE pe = 8] Jj

kdež u-kři-žo-ván byl Je-žíš. ©—Abylo napsáno židovsky,je LTEFEET:
v

ře-cky a la-ti-ně. Tedy řekli nejvyšší kněží židovští
*
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Sbor mužský *

E==EIE EE CLFHČO£

Pi-lá-to-vi: Nepiš Král ži-dov- ský ale že on pra- vil
Evangelista: Pilát:

|===dbFEEES
po“síKráljsemži-dov-ský.Odpověděl| Pi látCojsemE

al

psal, psal © jsem 1 Vojáci pak, když jej u-kři-žo-va-li,

-/ vzalirouchojeho© (aučiniličtyři-díly,každémuvojákubk == Fe me
díl) a suk-ni. Bylapak sukně ne-se-ší-va-ná, od svrchu

16Ni LL
TT4 Tre

P|
+

| B
DnELE EE
ry +- - r- — - : s l E C :

všecka ve-skr-ze se-tka-ná. Protož řekli mézi se- bou

Sbor TUĚSKÝ Evang.:PNN= HESSEHE— 6II T
— ©E

Norozárujmne jí, ale (osujmneo ni, čí bu-de. A-by seiLEnn EE
naplnilo Pís.mo, kteréž dí: Rozdělilisobě roucho mé a

JEa ba 7ITTE EEEG EECEH
o můj oděv me-ta-li los. A vojáci to zajisté u -či-ni- li.

o .

StálypakblízkokřížeJežíšova© matkajehoasestra= F=
l | ma =T£=v |matkyjeho,MariaKleofášova© aMariaMag-da-lé-na.



„Tedy uzřev Ježíš matku a učedníka tu stojícího, Kte-ré-hož

mio- val, dí ma-tce svéo Ň——— ZE ot — IBviz===
syn tvůj! Potom dí u-če-dní-ko- vi Hle,E m.
mat ka tvá | A od té hodiny přijal ji u-čed- ník

i i LK T E —ý
p—

L ©i
k so-bě. Potom věda Ježíš, že všecky věci doko-ná-ny

vevwJežíš

E
jsou, aby se naplnilo Písmo, ře-kl ŽÍ zním !

„ Evangelista. mlil
. — —[D: : I aS T

Byla pak tu postavena nádoba pl-ná o-cta. Oni pak vlo6=== FEL3
*/

Biul

|
í2.. aljE1

živše houbu plnou octa na- ysop, podali ú-stům je - ho.

“ A když při'al Ježíš o-cet, ře- "a Do ko

a „Evangelista;

no a a nakloniv hlavy, vy -pu - sti du - ŠL.

Zde se klekne a chvíli mlčí, nebo se zpívá jednohlasně a bez prů
vóďu I. sloka písně „Ukřižovaný Kriste““, jak následuje
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U-kři-žo-va-ný Kriste, zdráv, je-din-ká na-dě-je, v čas tento

ih FT —
===E
Tvého sva-té-ho u-mu-če-nírozmnožiždobrýmn spravedlnost, dušel.

A p „I —l3 Zl do i „l “ m. — ip Í a ==Í TI00 . © © -M „i a io—— U" svatost,ahříšnýmračdá-tisvousvatoumilost.“ -==ul l | ms
a“ el a m

Pak se vstane a pokračuje :

Evangelista:
km = ; IT =

Tedy Židé (poněvadž byl den připravování), aby nezůstala=====FFnh
+/

tě-la na kří-ži vso-bo-tu (byl zajisté veliký ten den
„NN EEL C 1 =

so-bot-ní), prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejichEEE :rF=EF F
ci a zlámali sice

ý
a by-li slo-že-ni. Pro-tož při-šli vo-já

pV ami—
— I I jj TL-f32. Jj kg c (Tip T"$| TÍ ď wevýl T- T- 6 3 /«/ =

hnáty prvnímu idruhému, kte-rýž byl s ním u-kři-žo-ván.
„K T : BHeM ©ECI

|
:

|
LŽI
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Když pak přišli k Je-ží-šo-vi, jakž uzřeli ho již mrtvého.

MSoM : ——= =
e/ í —!

nezlámali hnátů jeho ale jeden z vojákův otevřel bok6 LE I be
“ é

jeho kopím a hned vyšla krev a vo- da. A ten, kterýž

E
| LJe i
(to) vi-děl, svě-de-ctví vy-dal, a pravé jest svě-de-cfvt

ný= =..P Oh. ulal
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je-ho 3; a on Ví,že pravé vě-ci pra-ví, abyste i vy vě-ři-li.
ml. ml. -l —1 — j k i Lal I lh jG EEE MMNÍOO— — ey |——

e/ v Ť 7 v dm E ©

Sta-loť se to za-ji-sté, aby se napl-ni-lo Pís-mo : „„Ko-stí
AK i“ PRE i d l ;> s = ==E

v něm ne-zlá- me-te““. A opět ji-né Pís-mo dí: ;,Uz-ří,J -P
v' ko-ho bo-dli“.

Další zpívá kněz jako evangelium:
Potom pak prosil Piláta Josef z Arimathie (protože byl učed

ník Ježíšův, ale tajný pro strach před Židy), aby mohl sniti
(s kříže) tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. Přišel tedy a sňal tělo Je
žíšovo. Přišel pak i Nikodém, který byl prvé přišel k Ježíšovi
v noci, nesa smíšeninu myrrhy a aloe okolo sta liber. Tedy vzali
tělo Ježíšovo a obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi, jakž
obyčej jest Židům se pochovávati. Byla pak na místě, kde ukři
žován byl, zahrada: a v zahradě hrob nový, v němžto ještě
žádný nebyl pochován. Tu tedy pro den připravování židovský,
že blízko byl hrob, položili Ježíše.

x
T

jhnhnujení —

Modlitby za všechny na Velký pátek po pašijích.
Přel. K. E.
Kněz stoje u oltáře na straně epištolní, počne :
1. Modlemese, nejmilejšínám, za církev svatou Boží

aby ji Bůh a Pán náš upokojovati, jednotiti a ostříhati ráčil po celém
okrsku země : podřizuje jí knížectví a mocnosti: a dal nám pokojný
a klidný život tráviti a oslavovati Boha Otce všemohoucího.

Modleme se. /áhen : Skloňme kolena. (Kleknou všichni). —
Kněž: Povstaňte. ( Vstanou všichni.) í

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi slávu svou všem v Kristu
národům objevil : ostříhej díla milosrdenství svého ; aby církev Tvá
po celém světě rozšířená, stálou vírou ve vyznávání Tvého jména
setrvala. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista Syna Tvého: který
s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého Bůh po všechny
věky věkův. R. Amen.

2. Modlemese též za svatého Otce našeho N., aby Bůh
a Pán náš, jenž vyvolil jej z řádu biskupského, zdravým a nepo
řušeným jej ostříhal církvi své svaté, k řízení lidu svatého Božího.

Modleme se. Skloňme kolena. — R. Povstaňte.
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Všemohoucí věčný Bože, na jehož rozhodnutí všechny věci se
zakládají: shlédni milostivě na modlitby naše, a zvoleného nám
představeného svou dobrotou zachovej ; aby křesťanský lid, jenž
z Tvého podnětu je řízen, pod tak velkým papežem, zásluhami
víry své byl rozmnožen. Skrze Pána našeho.. R. Amen.

3. Modleme se též za všechny biskupy, kněží, jáhny, pod
jáhny, akolyty, exorcisty, lektory, ostiáře,*) vyznavače, pannya
vdovya za všechen lid svatý Boží.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.
Všainohoucí věčný Bože, jehož Duchem celé tělo církve je posvěcovánoařízeno© vyslyšnásprosícízavšechnyřády;abyzdaru

Tvé milosti ode všech Tobě stupňů věrně bylo slouženo. Skrze Pána
našeho... R. Amen. ,

Následující modlitba za římského císaře se vynechává.
Modleme se za nejkřesťanštějšího císaře našeho N., aby Bůh

a Pán náš jemu podrobil všechny cizí národy, k našemu stálému
pokoji.

Modleme se. Skloňme kolena, Povstaňte.
Všemohoucí věčný Bože, v jehož ruce jsou mocnosti všech a

práva všech království ; shlédni milostivě ku pomoci křesťanů :
aby národové pohanští, kteří ná syrovou sílu svou spoléhají, mocí
pravice Tvé potření byli. Skrze Pána našeho... R. Amen.**)

4. Modleme se též za přeslavného císaře a krále našeho N.:
aby Bůh a Pán náš dal mu moudrost podporující trůny: se
kterouž by lid sobě svěřený řídil ve vší spravedlnosti a svatosti
k božské slávě a našemu trvalému pokoji.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.
Všemohoucí věčný Bože, kterýž nad královstvími všemi věčnou

mocí panuješ : vzhlédní k rakouskému dobrotivě mocnářství; aby
1 císař spravedlivým panováním, i lid věrnou poslušností k slávě
Tvého jména a k pokoji říše u jednomyslném vědomí svých po
vinností spolupůsobili. Skrze Pána našeho... R. Amen.

5. Modlemese též za katechumenyř***) naše: aby Bůh a
Pán náš otevřel uši ducha jejich a bránu milosrdenství ; aby skrze
obmytí znovuzrození obdrželi odpuštění všech hříchů, a nalezeni
byli v Kristu Ježíši, Pánu našem.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.
Všemohoucí věčný Bože, jenž církev svou novými vždy dítkami

zúrodňuješ: rozmnož víru a rozum katechumenům našim ; aby
znovuzrození studnicí křestu, k dítkám přisvojeným přidružení byli.
Skrze Pána našeho R. Amen.

*) Čtvero nižších svěcení.
**) Modlitba ta zakládá se na středověkém názoru, že císař římský (od papeže

uznaný) má sjednotiti všechny národy v jedné říši a jedné víře. Prvním císařem
takovým byl Karel Veliký (od r. 800). Nyní císaře římského není, protože tu hod
nost náš císař František r. 1804 složil a jiný jí nenabyl. |

**%*)Katechumeni (odrostlí pohané a židé, připravovali se učením sv. víry
na křest sv. a byli na Bílou sobotu slavně pokřtěni.
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6. Modleme se, nejmilejší nám, k Bohu Otci všemohoucímu,abyodevšechsvětočistilbludů© nemociodňal:hladodehnal
otevřel žaláře : pouta rozvázal : cestujícím návrat churavým zdraví:
plavícím se přístav spásy popřál.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.

Všemohoucí věčný Bože, smutných potěšení, pracujících sílo :
kéž přijdou k Tobě prosby volajících v jakékoliv strasti ; aby všichni
se radovali, že při nich bylo v jejich potřebách milosrdenství Tvé.
„Skrze Pána našeho R. Amen.

7. Modlemese též za kacíře a rozkolníky aby Bůh
a Pán náš vytrhl je z bludů veškerých ; a k svaté matce církvi
katolické a apoštolské zpět povolati ráčil.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.
Všemohoucí věčný Bože, jenž spásu dáváš všem, a nechceš,

aby kdo zahynul: vzhlédni na duše ďábelskou lstí podvedené; aby,
odložíce veškerou kacířskou převrácenost, srdce bloudících zmou
dřela, a ku pravdy Tvé vrátila se jednotě. Skrze Pána našeho
R. Amen.

8. Modleme se i za nevěrné židy ; aby Bůh a Pán náš sňal
závoj se srdcí jejich ; aby i oni uznali Ježíše Krista, Pána našeho.

Zde se neodpovídá „Amen“, aniž se pokleká ; nýbrž ihned se pokračuje :
Všemohoucí věčný Bože, jenž ani židovskou nevěru od svého

milosrdenství neodháníš vyslyš prosby naše, jež za zaslepenost
národa toho přednášíme ; aby uznajíce světlo pravdy Tvé, které je
Kristus, ze své temnosti byli vyvedeni. Skrze téhož Pána našeho
Ježíše Krista, Syna Tvého, který s Tebou žije a kraluje
R. Amen.

9. Modleme se též za pohany : aby Bůh odňal nepravost ze
srdcí jejich ; aby zanechajíce modly své, obritili se k Bohu ži
vému a pravému, a jedinému Synu jeho Ježíši Kristu, Pánu a Bohu
našemu.

Modleme se. Skloňme kolena. Povstaňte.
MVY ?Všemohoucí věčný Bože, jenž nikoli smrt hříšníků, nýbrž život

vždy vyhledáváš přijmi milostivě modlitbu naši, a osvoboď je od
modloslužby ; a přidruž je ke stádci církve své svaté, ku chvále a
slávě jména svého. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, který s Tebou
Žije R. Amen.

157. Výtky Pána Ježíše.

(Na Velký pátek při uctívání svatého kříže.)
Nápěv u Šteyra. Text upr. J. Pavelka.
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2. Poslyšte i nářek Ježíše Kri
sta, Syna Jeho - vtěleného, - na
nevděčnost - lidu zvoleného.

3. Odpověz mi, co jsem tobě
- zlého učinil ? Zda jsem zá
rmutkem kdy - mysl tvoji stínil!

Při léto sloce a následujících přidá se:
T ET =

9 Fr <=
Li de můj!

4. Otroctví jsem tebe vyrval egyptskému,© zatouchystals
kříž - Spasiteli svému. - Lide můj!

5. Po čtyřicet roků vodil jsem
tě pouští, krmil mannou, pánem
učinil tě kraji - úrodnému, - za to
uchystals kříž - Spasiteli svému.
- Lide můj!

6. Co jsem ti měl ještě učiniti?
Štípil jsem tě za vinici přerozkošnou,jižmá© milostkropí,
za to jsi v bok Spasiteli svému 
vetkl ostré kopí. - Lide můj !

7. Já jsem pro tě šlehal Egypt,
prvorozených ho - zbavil synů,zatoodtebeteď| ubičován
hynu. - Lide můj!

8. Z Egypta já vyvedl jsem
tebe, pro tě potopil jsem faraona

———

milostivým vůdcem li-du ži - dov - ské - ho.

- v Rudém moři, - týs mne za to
vydal knížatům svým, kteří - ke
mně záštím hoří. - Lide můj

9. Otevřel jsem Rudé - moře
tobě, - za to otevřel jsi bok můj
- kopím ve své zlobě. - Lide můj*

10. Předcházel jsem tebe sloupem© oblakovým,zatojsi
mne před palácem - tupil Piláto
vým. - Lide můj!

11. Na poušti jsem tebe man
nou - nasycoval, - týs mne za to.poličkoval,| trýznil,ubičoval.
Lide můj!

12. Ze skály jsem napájel tě
vodou zdravou, ty mne za to
napájel jsi žlučí s octem, když
jsem zmíral žízní žhavou. 
Lide můj!

13. Pro tebe mou rukou kana
nejští - králi hynou; - tys mne za
to po hlavě bil třtinou. 
Lide můj!

14. Královské jsem tobě
žezlo podal, trnovou ty ko

runou jsi za to hlavu mojizbodal.© Lidemůj!
15. Já jsem tebe velkou mocí-obdaroval,© týsmnezato

krutě ukřižoval. - Lide můj!

Přenesení nejsvětější svátosti do Božího hrobu.

Za průvodu se zpívá ?

„Ejhle, jak umírá spravedlivý, a nikdo to nepociťuje v srdci;
a muži spravedliví odcházejí, a nikdo si toho nevšímá. Z nepravostí
vysvobozen jest spravedlivý a bude v pokoji památka jeho.

V pokoji učiněno místo jeho a na Sionu obydlí jeho. A bude
v pokoji památka jeho.“

V Božím hrobě říká kněz“modlitbu, amižpředeslal obvyklé „Modleme se“:—

Shlédni, prosíme, Pane, na tuto čeleď svou, za kterouž Pán náš,
ALA AJežíš Kristus, neváhal se v ruce vydati hříšníků a kříže podstoupitimuky.Tišepřidá:© KterýsTeboužijeakralujenavěky

věkův. Amen.
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Litanie o umučení Páně.

Pane, smiluj se nad námi ! Kriste, smiluj se nad námi !,Pane, smiluř
se nad námi!

Kriste, uslyš nás ! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes Bože ! smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože ! smiluj se nad námi!
Duše svatý, Bože ! smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože ! smiluj se nad námi!
Ježíši, moudrosti věčná,
Ježíši, muži bolesti,
Ježíši, od národu svého nevinně pronásledovaný,
Ježíši, za třicet stříbrných zrádně prodaný,
Ježíši, nohy učedníků umývající, |
Ježíši, na hoře Olivetské v modlitbě na tváři ležící, :
Ježíši, ve smrtelné úzkosti krvavým potem se potící,
Ježíši, od anděla posilněný,
Ježíši, od Jidáše políbením zrazený,
Ježíši, od žoldnéřů provazy svázaný,
Ježíši, od učedníků svých opuštěný,
Ježíši, Annáši a Kaifáši představený,
Ježíši, od služebníka poličkovaný,
Ježíši, od Istivých svědků křivě obžalovaný,
Ježíši, v obličeji uplvaný,
Ježíši, zavázané oči mající,
Ježíši, bílým rouchem oděný,
Ježíši, nad Barabáše za horšího pokládaný,
Ježíši, k sloupu přivázaný a ukrutně bičovaný,
Ježíši, v plášť šarlatový oblečený a potupený,
Ježíši, trním bolestně korunovaný,
Ježíši, třtinou potupený,
Ježíši, od židů k smrti kříže žádaný,
Ježíši, zvůli nepřátel svých vydaný,
Ježíši, k nejohavnější smrti odsouzený
Ježíši, těžkým křížem obtížený,
Ježíši, jako beránek k zabití vedený,
Ježíši, ze šatů svých svlečený,
Ježíši, hřeby na kříž přibitý,
Ježíši, za nepřátele své k Otci nebeskému se modlící,
Ježíši, mezi nespravedlivé počtený,
Ježíši, na kříži potupený a posmívaný, |
Ježíši, kajícímu lotru ráj přislibující, |
Ježíši, jenž jsi své nejmilejší Matce Jana odporučil,
Ježíši, od svého Otce nebeského opuštěný,
Ježíši, octem a žlučí napájený,
Ježíši, jenž jsi všecko dokonal, co Písmo o Tobě předpovídalo, |
Ježíši, poslušný až k smrti kříže,
Ježíši, jako obět smíření našeho na kříži umírající,
Ježíši, svou duši Otci svému poroučející, j

L

smilujsenadná
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Ježíši, kopím probodený, | =
MVPw>VWM, .— "CU

Ježíši, s kříže sňatý, ==
Ježíši, do Hrobu položený, j 5=
Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši !

w

Milostiv nám buď, uslyš nás, Ježíši !
Ode všeho zlého

tov“

Od všelikého hříchu <
Od hněvu, nenávisti a ode vší zlé vůle 5
Od moru, hladu a vojny .
Od všelikého nebezpečenství těla i duše L8
Pro své práce a noční bdění (=
Pro své bolestné bičování a korunování ©
Pro svou žízeň, slzy a obnažení své S
Pro svou smrt a umučení své P
V den soudný j o
My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás !
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys srdce naše obměkčiti a k pravému pokání přivésti ráčil, |
Abys milost Ducha svatého v srdce naše vlíti ráčil, —Abychomsaminadsebousesmilovaliasaminadsebouplakali,| -8
Abychom svými nepravostmi Tebe opět znova nekřižovali, AAbychomopravdověkřesťanský,svatý,bohabojnýactnostný| >

život začali, / 5
Abychom Tebe ze srdce nade všecko, bližního pak jako sebe /

samy milovali, sAbychomvToběvždyckyživibyliatakésTebouumřeli,| £Abysnámpravéhopokoje,pokoryatrpělivostiudělitiráčil,| 2,Abysnásodevšechnečistýchmyšlení,odúkladůďábelských| „»
a od věčného zatracení vysvoboditi ráčil, A

Abys svou svatou církev zachovati a nás někdy .do. shromáž
dění svých svatých přijati ráčil,

Abys nás vyslyšeti ráčil,
Baránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane !
Bsránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane !
Bsránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Otče náš. — Zdrávas Maria.V.KlanímeseTobě,nejsvětějšíPaneKriste,© a.dobro
vw?řečíme Tobě.

R. Neboť skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Modleme se. Pane Ježíši Kriste, jenž jsi v šestou hodinu

na kříži vyzdvižen byl a svou předrahou krev na vykoupení hříchů
našich vyliti ráčil; pokorně Tebe žádáme, abys nás po vykročení
ze života tohoto do království svého milostivě přijal. Jenž žiješ a
kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého Bůh po všecky
věky věkův. Amen.
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Modlitby sv. Řehoře o umučení Páně,

Ó Pane Ježíši Kriste, jenž nakříži visíš a trnovou korunu neseš:
Tobě se klaním a Tebe prosím, aby mne kříž Tvůj ochraňoval od
anděla trestajícího. Amen. Otče náš. Zdrávas.

VPNW?Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi na kříži raněn, žlučí a octem na
pájen byl: Tobě se klaním a Tebe prosím, aby rány Tvé byly
lékem duši mé. Amen. Otče náš. Zdrávas.

Ó Pane Ježíši Kriste, pro onu hořkost, kterouž jsi pro mne
přebídného na kříži pocítil, zvláště v tu hodinu, když nejsvětější
duše Tvá z blahoslaveného těla Tvého vykročila, prosím Tebe :
smiluj se nad duší mou, když s tělem se loučiti bude, a přiveď ji
do života věčného. Amen. Otče náš. Zdrávas.

Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi byl do hrobu položen, myrrhou
a mastmi vonnými pomazán ; Tobě se klaním a Tebe prosím, aby
smrt Tvá byla životem mým. Amen. Otče náš. Zdrávas.

Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi do předpeklí sestoupil a duše
nábožné vysvobodil Tobě se klaním a Tebe prosím : nedopouštěj,
abych do pekla odsouzen byl. Amen. Otče náš. Zdrávas.

Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi z mrtvých vstal, na nebe vstoupil
a na pravici Otce sedíš ; Tobě se klaním a Tebe prosím, abych tam
Tebe následovati a Tobě představen býti zasloužil. Amen. Otče
náš. Zdrávas.
7 Pane Ježíši Kriste, pastýři dobrý ! spravedlivé zachovej,
hříšníkům odpusť, nade všemi věřícími se smiluj a buď milostiv
mně, hříšníku převelikému. Amen. Otče náš. Zdrávas.

Modlitba k trpícímu Spasiteli.
Modlitba ta jest v Agendě na straně 196 při Ordo cofnmendationis animae.

Bože, jenž jsi pro vykoupení světa chtěl se naroditi, býti
obřezán, od židů zavržen, od zrádce Jidáše políbením zrazen, pro
vazy svázán, jako beránek nevinný na popravu veden, před obličej
Annáše, Kaifáše, Piláta a Herodesa potupně postaven, od křivých
svědkův obžalován, biči a potupou trýzněn, uplván, trním koru
nován, poličkován, třtinou bit, ve tváři zastřen, ze šatů svlečen,
hřeby na kříž přibit, na kříži povýšen, k lotrům připočten, žlučí a
octem napájen a kopím proboden : Ty, ó Pane, pro tyto své nej
světější muky, jež já nehodný rozjímám, a pro svatý kříž a svatou
smrt svou zachraň mne od muk pekelných, a račiž mne přivésti
tam, kam jsi přivedl lotra s Tebou ukřižovaného. Jenž s Otcem
a Duchem svatým žiješ a kraluješ Bůh po všecky věky věkův. Amen.

5krát „„Otčenáš“, 5krát „Zdrávas Maria““,5krát „Sláva Otoi“.

Race. Odpustky : 1. 300 dní jednou za den, když se tato modlitba nábožně
a zkroušeně koná. 2. Plnomocné odpustky každý měsíc jednou, a to: v jeden ze
3 posledních dnů, když se po celý měsíc modlí. Podmínky : Zpověď, sv. přijímání
a modlitba na úmysl sv. Otce (Pius VII. 25. srpna 1820.)
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Modlitba u Božího hrobu.

Beránek—Tidl. „Posvěť se jméno Tvě““.

V nejhlubší pokoře skláním kolena svá před svatým tělem
Tvým, ó Ježíši! Neboť duše Tvá sice při smrti tělo opustila, avšak
božství Tvé i v hrobě s tělem spojeno zůstalo. Pročež klaním se
před tělem Tvým, v hrobě odpočívajícím, a líbám v duchu Tvé oči
zavřené, Tvé zbledlé rty a Tvé předrahé rány. Pro mne jsi, ó můj
Ježíši, plakal v jeslích, pro mne jsi vzdychal na kříži, a pro mne
-odpočíváš v hrobě chladném. Již jsi, ó můj Ježíši, až do dna vypil
přehořký kalich utrpení, již jsi dokonal obět krvavou, již jsi vy
pustil duši: konec však nejhlubšího snížení Tvého byl počátek na
šeho spasení a počátek Tvého oslavení. Sotva umlklo poslední rou
havé slovo nepřátel Tvých, již vyslyšel Otec nebeský vzdychání
Tvé. Celá příroda uznává Tě za Stvořitele a Vykupitele svého. Nebe
a země se hýbají, svědčíce, že zaslepenci národa Tvého ukřižovali
původce života a Pána svého. Slunce se zatmívá, skály pukají, hro
bové se otvírají. Pohan na stráži stojící, který neznal ani zákona,
ani proroků, vyznává Vpravdě tento Syn Boží byl. I já před
Tebou se kořím, Tobě se klaním a vyznávám Tě za Boha živého

a pravého, jednorozeného Syna Otce věčného. Ježíši ukřižovaný,
smiluj se nade mnou! |

Duše Tvá, ó Ježíši, oddělila se od těla a opustila zemi vykou
penou, aby sstoupila do předpeklí a zvěstovala též otcům svatým,
že nadešlo vysvobození jejich. Ó jak se těšili patriarchové a všecky
duše věrné v předpeklí dlící na den tento ! Již uviděli Tebe, ó Je
žíši, přicházejícího vysvoboditele svého, a celé předpeklí zaznělo
neslýchanými chvalozpěvy duší vykoupených. Brány nebeské, dosud
zavřené, Tebou se otvírají, a Ty uvádíš veliký zástup svatých a
vyvolenců do slávy Otce svého. Blahoslavení, jimž se otvírají brány
stanů nebeských ! Blahoslavení, kteréž uvádí Beránek Boží do
Jerusalema nového !

Skrze tu lásku, která Tebe, ó můj božský Ježíši, k duším věr
ných zemřelých do předpeklí vedla, vroucně prosím Tebe, račiž
duši mé, až se od těla odloučí a před soudnou stolici Tvou do
staví, býti soudcem milostivým. Dejž jí slovem svým ujištění,
že utrpení Tvé a smrt Tvá na ní zmařeny nejsou. Nenalezneš-li
však ji zcela hodnou slávy nebeské, jen nezavrhuj ji na věky,
ale dej na cestu do očistce blahou naději: „Setrvej ještě maličko,
-až očištěna budeš jako zlato ohněm. Jen ještě maličko a uzříš slávu
mou a nebudeš ode mne odloučena na věky.“

Přesvaté tělo Tvé, ó Ježíši, od Josefa a Nikodema bylo po
čestně do hrobu nového pohřbeno, a přátelé Tvoji s velikým zá
rmutkem doprovázeli je na místo odpočinutí. Popřej i mně, Spasiteli
můj, aby- tělo mé po šťastném odloučení duše dle posvátného řádu
milé církve katolické k hrobu doprovozeno bylo, a v stínu požeh
nané země klidně odpočívalo až do té doby, kdy všickni, kteří v hro
bích jsou, uslyší hlas Tvůj a povstanou, aby vzali buď trest, buď
odplatu věčnou. Pro své bolestné umučení, pro smrt a pohřeb svůj
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odpusť mně nepravosti moje přemnohé, ó Ježíši ! Nedej, by pýcha
mne zaslepila nebo šalba tohoto světa svedla a omámila, ale mi
Jostí svou učiň, ať setrvám na cestě bázně svaté a spravedlnosti,
A pokojně kdysi v hrobě odpočinu, až mne vzbudíš k blaženému
jaru života věčného. Amen.*)

Jiná modlitba při navštívení Božího hrobu.

Zdráv buď, Králi židovský, Spasiteli světa, Pane můj a Bože
můj pro mne ukřižovaný! Uctěna buď nejsvětější hlavo Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista, pro nás bolestně trním korunovaná
a třtinou rouhavě bitá. Uctěna buď přesvatá tvář Pána a Spa
sitele našeho Ježíše Krista, pro nás hanebně uplvaná a poličko
vaná. Uctěny buďte nejmilostivější oči Pána Ježíše Krista, pro
nás mnohými a častými slzami smáčené. Uctěna buďte nejsladší
ústa Pána Ježíše Krista, pro nás žlučí a octem napájená. Uctěno
buď pokozné hrdlo Pána Ježíše, pro nás zášijkované, a nejsvě
tější záda pro nás nelítostně ubičovaná. Uctěny buďte láskyplné
ruce a trpělivá ramena Pána našeho Ježíše Krista, pro nás
na kříži rozpiatá a přibitá. Uctěna buďte nejtišší prsa Pána na
šeho Ježíše Krista, pro nás v umučení ztrápená. Uctěn buď nej
slavnější bok Pána a Spasitele našeho, pro nás kopím Longino
vým probodený. Uctěna buďte svatá a bolestná kolena Ježíše
Krista, pro nás přečasto na modlitbách ohnutá a pro nás raněná.
Uctěny buďte nejvelebnější nohy Ježíše Krista, pro nás hřeby
na kříž přibité. Uctěno buď celé tělo Pána našeho Ježíše Krista,
pro nás na kříž povýšené, zraněné, usmrcené a pohřbené. Uctěna
buď nejdražší krev z těla Pána Ježíše pro nás přebohatě vylitá.
Uctěna buď nejsvětější d u še Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista,
na kříži za nás v ruce Otce nebeského poručená. S týmž poruče
ním poroučím i já bídný hříšník Tobě, ó Bože, Otče můj, na vždycky
svou duši, svůj život, své tělo a srdce, všecky smysly a činy, všecky
přátele a dobrodince, příbuzné a známé, duše rodičů, bratrů a sester,
abys nás chrániti a opatrovati, před nepřáteli viditelnými 1 nevidi
telnými zastávati a jedenkráte po šťastné smrti do království svého
přijmouti ráčil. Amen.

Modlitba k Panně Marii a sv. Janu evangelistovi,
kteří stáli pod křížem,když Kristus umíral. a BaB dna

O neporušená a na věky požehnaná, jediná a sobě rovné ne
mající Panno, Boží rodičko Maria ! Vděkuplný chráme Boží, svato
stánku Ducha svatého, bráno království nebeského, skrze kterou
po Bohu živ jest celý okršlek zemský. Nakloň, Matko milosrdenství,
sluch dobrotivosti své k nehodným prosbám mým a budiž mně,

MVY ,
převelikému hříšníku, dobrotivou a milostivou ve všem pomocnicí.

*) Při návštěvě Božího hrobu a při líbání sv. kříže na Velký
pátek dává se almužna pro strážce Božího hrobu v Jerusalemě, pro
«ťih. OO. Františkány.
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O Jene přeblahoslavený, Kristův důvěrníku a příteli, jenž jsi
od téhož Pána našeho Ježíše Krista jako panic byl vyvolen a více
než ostatní milován a v tajemstvích nebeských nad jiné poučován a
tak apoštolem a evangzlistou stal se přeslavným : tebe také vzý
vám s Marií, matkou téhož Pána našeho Ježíše Krista Spasitele,
abys mi pomoci své s ní poskytnouti ráčil.

O vy dva drahokamové nebeští, Maria a Jene! O vy dvě
světla na nebi před Bohemsvítící ! Svými paprsky rozplašte mraky
mých provinění.

Vyť jste oni dva, jimž jednorozený Boží Syn pro zásluhu nej
čistšího panictví potvrdil výsadu své lásky, když na kříži vise jed
nomu z vás řekl: „Ženo, hle, syn tvůj !“ a pak druhému „„Hle,
Matka tvá !“

Pro této tedy přesvaté lásky sladkost, kterou jste tehdy ústy
Páně jako matka a syn navzájem byli spojeni, vám oběma já pře
bídný hříšník poroučím dnes tělo a duši svou : abyste ve všech
hodinách a okamžicích, vnitř i vně pevnými strážci a dobrotivými
u Boha orodovníky mně ráčili býti. Žádejte, prosím, pro mne spa
sení těla i duše. Učiňte, prosím, učiňte svými slavnými prosbami,
aby srdce mé ráčil navštíviti Duch Obživitel, nejlaskavější dárce
milostí, jenž by mne ode všečh skvrn hříchů očistil, ctnostmi sva
tými osvítil a ozdobil, a učinil, abych v lásce k Bohu a k bliž
nímu dokonale stál a vytrval, a aby po uplynutí tohoto života
uvedl mne do radostí vyvolených svých nejdobrotivější Utěšitel.
ktetý s Bohem Otcem a Synem žije a kraluje na věky věkův.
Amen.

Sestavil Josef Cejpek, farář v Nosislavi.

Kristovo utrpení v patnácti obrazích.

Slova jsou čerpána z Nového a Starého zákona a z Výtek Spasitelových, jež církev
zpívá na Velký pátek, jakož Vz církevních modliteb, a hodí se jako podklad čili látka

k rozjímání.

s I.
1. Po večeři, chválu vzdavše, vyšli na horu Olivetskou. (Mat. 26, 30.)
2. Ježiš v úzkosti.
3. „Smutnáť jest duše má, až k smrti ; pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.““

(Mat. 26, 38.)
4. Suď mne, Bože, a rozeznej při mou od národa nesvatého, * od člověka

nepravého a lstivého vytrhni mne. (Žalm 42, 1.) © |
5. Aj, přichází hodina, a již přišla, * že se rozprchnete jedenkaždý k svému

a mne samého opustíte. (Jan 16, 32.)
II.

1. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zem. (Luk. 22, 44.)
2. Ježiš se modlí : -o
3. „Otče můj, jest-li možné, ať odejde ode mne kalich tento ; ale však ne

jak já. chci, ale jakž Ty.“ (Mat. 26, 39.)
4. Vlastního Syna swého Bůh neušetřil, * ale za nás za všecky ho vvdal.

(Řím. 8, 32.)
5. Bdětež a modlete se, abyste nevešli v pokušení, * Duch zajisté hotov

jest, ale tělo nemocno. (Mat. 26, 41.)
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Pane Ježíši Kriste, jenž jsi v zahradě slovem i příkladem nás Be modliti
učil k přemáhání nebezpečných pokušení : uděl dobrotivě, abychom modlitbu vždy
pěstujíce, její hojné ovoce zasloužili. (Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.)

ITI.
1. Zrádce pak jeho byl jim dal znamení. (Marek 14, 44.)
2. Ježiš dí zrádci“
3. „Příteli, nač jsi přišel? Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka ?“ (Mat.

26, 50. Luk. 22, 48.)
4. Člověk pokoje mého, v němž jsem doufal, a kterýž jídal chléb můj, *

pozdvihl paty proti mně. (Žalm 40, 10.)
5. Syn zajisté člověka jde, jakož psáno jest o něm ; * ale běda člověku

tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude ; dobře by bylo jemu, by se byl ne
narodil člověk ten. (Mat. 26, 24.) S

IV.

1. Tedy nejvyšší kněz otázal se Ježíše o jeho učednících a o jeho učení,
(Jan 18, 19.)

2. Ježiš u Annáše.
3. „Já zjevně mluvil jsem světu ; já vždycky učíval ve škole a v chrámě,

kdežto se všickni židé scházejí, a tajně jsem nic nemluvil. Co se mne ptáš ? Ptej
se těch, kteříž slýchali, co jsem jim mluvil; aj, ti vědí, co jsem já mluvil.“ (Jan
18, 20, 21.)

4. Rozmnožili se nad vlasy hlavy mé ti, * kteří nenáviděli mne bez pří
činy. (Žalm 68, 5.) ,

5. Vinaři pak, uzřevše syna, řekli mezi sebou : * Tentoťjest dědic; pojďtež,
zabijme jej, a budeme míti dědictví jeho. (Mat. 21, 38.)

6. Ó lide můj, lide můj. obrať se k Pánu Bohu svému. (Hlas Spasitelův.)
V.

1. I poslal jej Annáš svázaného k Kaifášovi, nejvyššímu knězi. Stál /pak
Šimon Petr a zhříval se. (Jan 18, 24, 25.)

2. Ježiš před Kaijášem.
3. „Ty jsi řekl (že já jsem Kristus, Syn Boží). — Ale však pravím vám :

od tohoto času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího
v oblacích nebeských.“ (Mat. 26, 64.)

4. Povstali proti mně svědkové nepraví * a selhala nepravost sobě. —
(Žalm 26, 12.)

5. Tu rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kteréž (mu) byl řekl: „Prvé
než kohout zazpívá, třikrát mne zapřeš““,* a vyšed ven, plakal hořce. (Mat. 26, 75.)

6. Ó lide můj, lide můj, obrať se k Pánu Bohu svému. (Hlas Spasitelův.)
VI.

1. A když byl den, sešli se starší lidu a knížata kněžská a zákonníci a vedli
ho do rady své. (Luk. 22, 66.) *

2. Ježíš v radě.
3. „Povím-li vám, neuvěříte mi, a pak-li se vás otáži, neodpovíte mi, aniž

(mne) propustíte. Od této pak chvíle bude Syn člověka seděti na pravici moci Boží.“
(Luk. 22, 67, 68, 69.).

4. Tělo své dal jsem bijícím a líce své rvoucím, * tváři své neodvrátil jsem
od lajících a od plivajících na mne. (Isaiáš £0, 6.)

, 5. I řekli všickni: „Ty jsi tedy Syn Boží ?““ * a on řekl :,,Vy pravíte, já

jsem.“ (Luk. 22, 70.) VII.
1. I svázavše jej, přivedli a vydali ho Pontskému Pilátovi vladaři. (Mat. 27, 2.)
2. Ježíš před Pilátem.
3. „Ty pravíš, já jsem král. Já jsem se k tomu narodil a proto jsem na

svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas
můj.““ (Jan 18, 37.) A s, .

4. Postavili se králové země, a knížata sešla se v jedno * proti Hospodinu
a proti (Kristu) Pomazanému jeho. (Žalm 2, 2.) í

5. Knížata kněžská a starší navedli lid, * aby prosili za Barabáše, Ježíše
pak aby zahubili. (Mat. 27, 20.)

Cesta k věčné spáse Úplné vydání.. 22
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6. O lide můj, co jsem ti učinil, aneb čím jsem tě zarmoutil? Odpověz mi!
(Výčitky Spasitelovy.)7.Tedyzvolalspoluveškerenzástup,řka© *Vezmižtohotoapropust
nám Barabáše. (Luk. 23, 18.)

8. Ó lide můj, já jsem tě vysvobodil z poroby egyptské, ty však mne kři
žuješ a Barabáše propouštíš.

9. Ale oni volali naproti, řkouce: * Ukřižuj, ukřižuj ho. (Luk. 23, 21.)
10. O lide můj, já jsem tě sytil mannou na poušti, ty však mne bičuješ a

trním koruduješ.
11. Ale oni křičeli: Vezmi, vezmi, ukřižuj ho; * krev jeho na nás i na

naše syny. (Jan 19, 15, Mat. 27, 25.)
Pane Ježíši Kriste, který jsi s nebe se slávy Otce svého sestoupil a svou

předrahou krev na odpuštění hříchů našich vylíti ráčil, pokorně Tě prosíme, abychom
v den soudný na pravici Tvé slyšeti zasloužili: „„Pojďte, požehnaní“ (Jenž žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen.).

VIII.„© LAnesasoběkřížvyšelnatomísto,kteréžslovepopravnéažidovsky
Golgotha. (Jan 19, 17.)

2. Ježíš di k ženám :
3. „Doery jerusalemské, neplačtež nade mnou, ale samy nad sebou plačte

a nad svými syny.“ (Luk. 23, 28.)
4. Jako ovce k zabití veden bude, * a jako beránek před tím, kterýž ho

střiže, oněmí a neotevře úst svých. (Isaiáš 53, 7.) .
5. O lide můj, co jsem ti učinil, aneb čím jsem tě zarmoutil? Já jsem tě

uvedl do země velmi dobré a ty mne vedeš na místo popravné.
IX.

1. Byla pak hodina třetí; a ukřižovali ho. (Marek 15, 25.)
2. Ježiš na kříží:
3. „Otče, odpusť jim ; neboť nevědí, co činí.““ (Luk. 23, 34.)
4. Všickni vidouce mne, posmívali se mi, * mluvili rty a hýbali hlavou.

(Žalm 21, 8.)
5. O lide můj, co jsem ti učinil, aneb čím jsem tě zarmoutil ? Já jsem tě

povýšil na moc silnou, * a ty jsi mne povýšil na dřevo kříže.
Pane Ježíši Kriste, kterýž jsi v hodinu šestou pro spásu světa na dřevo kříže

vstoupil a svou předrahou krev na odpuštění hříchů prolil: pokorně Tě prosíme,
abys nám popřál po smrti naší vejíti do brány nebeské. (Jenž žiješ a kraluješ na
věky věkův. Amen.)

X.
1. I ukřižovali s ním dva lotry, jednoho na pravici a druhého na levici

jeho. (Marek 15, 27.)
2. Ježiš dí k lotrovi: ;
3. Amen, pravím tobš: Dna33budeš se mnou v ráji.“ (Luk. 23, 43.)
4. Vydal na smrt duši svou a s hříšnými počten jest ; * a on hříchy mno

hých nesl a za přestupníky prosil. (Isaiáš 53, 12.)
5 Zatmšlo se sluno? a opona chrámová roztrhla se na dvé, země se třásla

a skály se pukaly, a mnohá těla svatých, kteříž byli zesnuli, vstala, * a mnozí
ze zástupu, tepouce se v prsa svá, navracovali se. (Luk. 23, 45, 48. Mat. 27, 51, 52.)

+. XI. PO a - 
1. Tedy uzřev Ježíš matku a učedníka tu stojícího, kteréhož miloval,
2. dí matce své: „Ženo, hle syn tvůj.“
3. Potomdi učedníkovi? „Hle, matka tvá.“ (Jan 19, 26. 27.)
4. Rozdělili -sobě roucha má * a o můj oděv metali los. (Žalm 21, 19.)
5. O vy všickni, kteříž jdete cestou, * pozorujte a vizte, jest-li bolest jako

bolest má. (Jer. pláč 1, 12.) o
Bože, při jehožto utrpení podle Simeonova proroctví nejsladší duši slavné

Panny a Matky Marie meč bolesti prošel, propůjč milostivě, abychom my, kteříž
probodeníjejí a utrpení ctíce, oslavujeme, pro slavné zásluhy a prosby všech svatých,
kteří u kříže věrně stáli, šťastný výsledek umučení Tvého dosáhli. (Který žiješ a
kraluješ na věky věkův. Amen.'
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XIL
1. A okolo hodiny deváté volal Ježíš hlasem velikým —
2. čtvrté slovo :
3. „„Bli, Eli, lamma sabakthani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi

mne opustil ?““ (Mat. 27, 46.)
4. Před obličejem Tvým jsou všickni, kteří sužují mne, * pohanění očeká

valo srdce mé a bídu.
í 5. A očekával jsem, kdo by se spolu pormoutil, a nebylo (nikoho), * a kdo
by potěšil, a nenalezl jsem nižádného. (Žalm 68, 21.)

XHIII. 2.
.* 1. Potom vida Ježíš, že všecky věci dokonány jsou, aby se naplnilo Písmo,

řeki í
2. páté slovo :
3. „Žízním.“ (Jan 19, 28.)
4. A dali mi za pokrm můj žluč a v žízni mé napojili mne octem. (Žalm

68, 22.)
5. O lide můj, co jsem ti učinil? Aneb čím jsem tě zarmoutil ? Odpověz

ii ! Já jsem tě napájel vodou spásy ze skály, a ty jsi mne napájel žlučí a octem.
XIV.

1. A když přijal Ježíš ocet, řekl
2. šesté slovo
3. „„Dokonáno jest““.(Jan 19, 30.)
4. Otče, jáť jsem Té oslavil na zemi, * dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi

dal. (Velekněžská modlitba Kristova. — Jan 17, 4.)
5. Ejhle, Spravedlivý hyne, * a není, kdo by (o tom) přemýšlel v srdci svém.

(Isaiáš 57, 1.)
XV.

„ A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl
. poslední slovo:

„Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého.“ (Lukáš 23, 46.)
. Kristus učiněn jest poslušným až k smrti, * a to k smrti kříže.
. Proto i Bůh povýšil ho a dal jemu jméno, kteréž jest nad všeliké jméno.

(Fil. 2, 8, 9.)
OtA©

Modlitba.
Shlédni, prosíme, Pane, na tuto čeleď svou, za kterouž Pán náš Ježíš Kristus

neváhal se v ruce vydati hříšníků a kříže podstoupiti muky. (Který s Tebou žije
a kraluje na věky věkův. Amen.)

Bílá sobota.
A. K.

Poučení.
Sobota svatého týdne jmenuje se bílou, protože v prvotních dobách církve

bývali dospělí křtěni a na znamení nevinnosti nabyté na křtu sv. oblékali se v bílá

ne ve kterých po celý týden až do první neděle po velikonoci včetně choili. —
Záhy z rána vystaví se v Božím hrobě velebná svátost. Ostatní obřady koná

valy se druhdy v noci na neděli. Venku před kostelem světí se oheň z kamene
vykřesaný. V ohni tom spalují se zbytky sv. olejů z minulého roku a bavinky,
kterých upotřebeno bylo ke stírání sv. olejů. Potom světí se pět zrn kadidlových.
Nato ubírá se průvod do kostela. Jáhen u vchodu rozsvítí svíci na trojhrotci a
zpívá: „Světlo Kristovo !“ Zpěváci: „„Bohu.díky!“ Všichni pokleknou. Uprostřed
chrámu rozsvěcuje se druhá svíce a před oltářemtřetí. Jáhen pěje chvalozpěv
„Exultet“, ve kterém se oslavuje zmrtvýchvstání Páně. Potom světí se velikonoční
svíce paškál, která znamená zmrtvýchvstalého Krista Pána. Do paškálu se zasazuje
pět svěcených zrn kadidlových, které připomínají pět ran Kristových. Paškál

*
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rozsvítí se z trojhrotce, z paškálu pak ostatní světla. Takto posvěcené světlo má
se udržovati ustavičně ve věčné lampě a z ní se mají rozsvěcovati svíce ve chrámuz
Páně.

Velikonoční plesání, čili chvalozpěv církve naď slavnýmvítězstvím:
Ježíše Krista, při svěcení paškálu.

Před. K. E.

Jásej již, andělský zástupe nebeský, jásejte, božská tajemství :
a pro vítězství tak velikého krále zaznívej troubo spásy. Raduj se
i země tak velikým ozářená leskem, a věčného krále jasem jsouc
osvícena pociťuj, že jsi ztratila celého oboru zatemnělost. Vesel se
i matko církvi, takového světla ozdobená svitem a velikými ná
rodů hlasy tato dvorana ať zaznívá. Pročež stojíce vy, bratři nej
dražší, u tak podivuhodné záře tohoto svatého světla, spolu se
mnou, prosím, milosrdenství Boha všemohoucího vzývejte, aby
jeňž mne bez mých zásluh do počtu levitů ráčil vřaditi, osvítil mne
jasností svého světla a tak zdokonalil mne, bych chválu této svíce
naplnil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna svého který s ním
žije a kraluje v jednotě Ducha svatého Bůh, po všecky věky věkův

Amen.
Pán s vámi.

R. I s duchem tvým.
V. Vzhůru srdce.
R. Máme (je) u Pána.

. Díky čiňme Pánu Bohu svému.
. Hodno a spravedlivo jest.
pravdě hodno a spravedlivo jest, abychom neviditelnéhe

Boha Otce všemohoucího i Syna jeho jednorozeného, Pána našeho
Ježíše Krista, celou vášní srdce i myslí 1 službou hlasu chválili..
Který za nás věčnému Otci Adamův dluh splatil: a bezpečnost*)starého:
hříchu svatou krví potřel. Tytoť jsou totiž slavnosti velikonoční.
o nichž pravý onen beránek se zabíjí, jehož krví veřeje věřících
posvěceny bývají. Tať jest noc,**) v níž jsi předně otcům našim.
synům israelským, vyvedeným z Egypta, moře červené suchou
nohou projíti dal. Tať tedy jest noc, která temnosti hříchů 'osvět
lením sloupu odstranila. Tať jest noc, která dnes, po veškerém
světě, věřící v Kristu od vad světských a temnosti hříchů odlu
čuje a vrací milosti, sdružuje svatosti. Tať jest noc, ve které Kristus.
zničiv pouta smrti, z hrobu jako vítěz vstal. Nebo nic by nám
nebylo prospělo, že jsme se narodili, kdyby nám nebylo prospělo,
že jsme byli vykoupeni. Ó jak podivuhodné jest uráčení Tvého
smilování nad námi! Ó jak nedocenitelné smilování Tvé lásky !
Abys sluhu vykoupil, Syna jsi vydal. Ó dojista nutný hřích Ada
mův, jenž smrtí Kristovou smazán byl! Ó šťastná vina, která ta
kového a tak velikého zasloužila míti Vykupitele ! Ó vpravdě blaho
slavená noc, která samotná zasluhovala znáti čas, a hodinu, v níž.

SA

<w<

*) Ďábel domníval se, že lidé ze hříchu prvopočátečného a jeho následků sž
nepomohou, protože zaň nemohli sami Costiučiniti.

**) Bohoslužby, které se konají na Bílou sobotu ráno, konávaly se v noci
před nedělí velikonoční.
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Mristus z hrobu zase vstal ! Tať jest noc, o níž psáno jest „,A noc
jako den světlá bude“ (Žalm 138, 12), a „„nocbude mi světlem v roz
koších mých“ (Žalm 138, 11). Této tedy noci posvěcení zahání ne
pravosti, viny smývá: a vrací nevinnost padlým, a smutným veselí.
Zahání nenávisti, svornost zjednává a sklání vladařstva. (Tu se při
pevní po způsobu křížepalero zrn na paškál.) V milosti této noci tedy
přijmiž, svatý Otče, tohoto zápalu obět večerní, kterou Tobě v tomto
slavném obětování svíce a skrze ruce sluhů z díla včel. přesvatá
přináší církev. Známeť již význam svíce té, a kterou ke cti Boží
červený oheň rozžíhá. (Paškál se rozžehne na některé svíci troj hroltce.)
„Jenž, ač rozděluje se na částky, přece dělením světla nic netratí.
Živí se totiž tekoucí voskovinou, kterou na zachování drahocenné
této lampy včela matka vyvedla. (Rozžehnouse lampy.) O v pravdě
blahoslavená noc, která oloupila Egypťany, obohatila Hebrejské !
Noc, v níž světské věci s nebeskými, s lidskými božské se spojují.
Prosíme tedy Tebe, Pane aby svíce tato ke cti jména Tvého po
:svěcená na ničení temnoty noci této neubývající zůstala. A jako
líbezná vůně přijatá s nebeskými světly se pojila. Plameny jeií
aby světlonoš ranní našel. Onen, pravím, světlonoš, který nezná
západu. Onen, jenž vykročiv zase z hrobu, lidskému pokolení jasný
zasvitl. Prosíme Tě tedy, Pane : abys nás služebníky své, a ve
škeré duchovenstvo, a nejoddanější lid spolu s přeblahoslaveným
papežem naším N. a s biskupem naším N.jakož i s přeslavným císařem
a králem naším N., při časích pokojných, v těchto velkonočních
radostech stálou ochranou říditi, spravovati a zachovati ráčil. Skrze
téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého: který s "Tebou žije
a kraluje v jednotě Ducha svatého Bůh, po všecky věky věkův

R. Amen.
Následuje dvanáctero čtení ze Starého zákona, vztahující se na křest svatý.

U křtitelnice světí se pak křestní voda. Kněz ji žehná, vylévá ji ke čtýřem stranám
-světovým na znamení, že všichni povoláni jsou křtem do církve, dýchá na ni, což
znamená očištění skrze Ducha sv., pouští třikráte paškál do ní, což připomíná
"křestKristův, pokropí jí přítomné, dává do ní olej křtěnců a křižmo, a pak obojí,
-což označuje hojné milosti Ducha svatého, které dosáhnou, kdo tou vodou budou
pokřtěni. Po svěcení vody bývali katechumeni křtěni. — Pak jdou kněží k oltáři
:2 padnou na tváře své a zpěváci zpívají litanii ke všem svatým. Když dozpívají
"po slova „„my hříšníci“, vstanou kněží a jdou do sakristie obléci se ke mši svaté.
Při mši svaté vynechává se introit, protože litanie ke všem svatým končí s Kyrie
"eleison (Pane, smiluj se nad námi), které při mši svaté říká se až po introitu.

Načež zanotí se slavně „„Gloria in excelsis Deo“ a zvoní se všemi zvony. —
„Modlitba následující, collecta, vzpomíná novokřtěnců, ana zní:

Bože, jenž tuto přeposvátnou noc*) slávou zmrtvýchvstání
Páně osvěcuješ : zachovej v novém potomstvu své rodiny Ducha
přisvojení, kteréhož jsí udělil ;**) aby na těle i duchu obnovení
čistou Ti konali službu. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista,
Syna Tvého, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha 'svatého
Bůh, po všecky věky věkův. — R. Amen.

*) Tato mše svatá sloužila se v noci jako o vánocích.
**) Křtem svatým uděluje se milost posvěcující, kterouž býváme duchovně.

znova zrozeni, syny Božími (adoptivními, přisvojenými) a dědici věčného spasení
učiněni.
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Po epištole zpívá kněz střídavě se zpěváky třikrát ,„Alleluja '““— Vynechává
se modlitba k obětování a k přijímání (offertorium a communio), protože věřící
nepřinášeli darů obětních a nepřijímali. — Po svatém přijímání zpívají se nešpory,
které se téhož dne skládají z jednoho žalmu, magnificat čili chvalozpěvu Panny
Marie a modlitby. K Ite missa est se přidává po celý týden dvakráte „alleluja““.
Večer je slavnost vzkříšení.

Žehnání domů na Bílou sobotu,

na některých místech obvyklé, koná se vodou, jež byla z křtitelnice nabrána, než.
byla smíšena s křižmem, takto: Kněz, vcházeje do domu, řekne: Pokoj tomu
domu a všem, kteří bydlí v něm. — Pak kropě hlavní místnosti domu a jeho oby
vatele, říká antifonu : Viděl jsem vodu vycházející ze svatyně po straně pravé,
alleluja, a všichni, ku kterým přišla voda tato, spasení učiněni jsou a řeknou :
alleluja, alleluja.

Chvalte Hospodina, nebo dobrý jesti: * nebo na věky milosrdenství jeho..
— Sláva Otci atd. — Antifona : „Viděl jsem““ se opakuje až po žalm, pak:

V. Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, alleluja.
R. A spasení své dej nám, alleluja.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým.
Modleme se: Vyslyš nás, Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože,

a jako jsi domy Hebreův při východu z Egypta beránčí krví pokropené (což zna
menalo naše Velikonoce, o nichž obětován byl Kristus) anděla smrtícího uchránil r
tak seslati račiž svatého anděla svého s nebe, který by střežil, chránil, opatroval,

navštívů a hájil všechny přebývající v tomto příbytku. Skrze Krista Pána našeho.„ Amen.

Tři pobožnosti křížové cesty.*)

Poučení.

Křížová cesta jest (dle Katechismu) pobožnost, ve které bož
ského Spasitele po čtrnácte zastavení, od jeho odsouzení až k jeho
pohřbení, v duchu provázíme a o přehořkém jeho utrpení a smrti
rozjímáme.

Pobožnost ta má svůj počátek v Jerusalemě, kde nábožní poutníci svatá
místa a cestu, po které náš Spasitel, nesa těžký kříž, na horu Kalvarii kráčel, na
vštěvovali, kde se modlili a zemi posvátnou líbali. Když roku 1342 řád Františkánů
obdržel ve Svaté zemi stálé bývání a dozor nad svatými místy, ustálili pobožnost
křížové cesty a zaváděli ji všady, kde měli kláštery, to jest po celém křesťanském
světě. Papežové je v tom podporovali a nadali pobožnost hojnými odpustky, jichž.
mohou dosáhnouti, kdož jsou ve stavu posvěcující milosti. K dosažení jich je
nad to třeba, aby, kdo pobožnost tu koná, šel od zastavení k zastavení a roz
jímal. Zpěv a modlitby nejsou nutny. O čem se má rozjímati, povídá obraz. Ani
obrazy při křížové cestě nejsou podstatny, nýbrž jen dřevěné kříže, které bývají
nad obrazy, ale jsou prospěšny, protože usnadňují rozjímání. Koná-li křížovou cestu
mnoho lidí, postačí, když ten, který pobožnost řídí, s několika jde od zastavení
k zastavení, ostatní pak obráceni jsou směrem, kde právě ředitel pobožnosti jest.

Než počneme konati křížovou cestu, vzbuditi musíme dokonalou lítost a
zkroušenost a pak učiniti úmysl, že chceme odpustky, které s pobožností tou spo
jeny jsou, získati buď sobě nebo duším v očistci. Což lze vyjádřiti těmito slovy:

*) Obřady ku svěcení křížové cesty viz mezi „Svátostinami““. O pravidlech.
jež nutno zachovati při zřizování křížové cesty atd., viz: Beringer, Ablásse 1906.
str. 294—318.
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Bože můj, všech svých hříchů srdečně lituji, protože jsem jimi
(Tebe, svého nejlepšího Otce, nejvyšší a lásky nejhodnější dobro
urazil, a Ježíš Kristus pro:mé hříchy a přehořké umučení smrt pod
stoupil. Činím opravdové předsevzetí s milostí Tvou život svůj
polepšiti, všech příležitostí ke hříchu se varovati a nikdy už ne
hřešiti.

Prosím Tebe, všemohoucí milosrdný Bože, abys odpustky, které
spojila církev katolická s konáním křížové cesty, ráčil uděliti mně
(nebo duši zemřelého mého otce a pod.).

První pobožnost křížové cesty.
Z Bečákova kancionálu (místy změněno).

»„Vyjděmež tedy k němu ven ze stanů»
pohanění jeho nesouce.“

(Žid. 13, 13.)
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.VPatřmenavtěleníSynaBožího© JežíšeKrista.R.Kterýopustilnebeskouslávu© asmrtnakřížizanás

podstoupil.
V. Pane, smiluj se nad námi!
R. Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Otče náš (v tichosti).
V. A neuvoď nás v pokušení.
R. Ale zbav nás od zlého.

Modlitba.
Bože a Spasiteli Ježíši Kriste, pohledni milostivě na nás, dítký

své. které jsi vykoupil svým svatým utrpením a smrtí na kříži.
U oltáře Tvého shromáždili jsme se, abychom rozjímali o nekonečné
lásce a dobrotě Tvého božského Srdce na bolestné křížové cestě.
Padáme k Tvým nohám a želíme ze srdce hříchů svých jako kdysi
Petr a Magdalena. Odpusť nám, nejdobrotivější Spasiteli, a propůjč
nám milosti, abychom touto pobožností křížové cesty ve všem
dobrém byli utvrzeni a získali odpustků s ní spojených na zadost
učinění za hříchy a k potěše nebohých duší v očistci.

Bolestná Matko Boží, Maria, a všichni svatí, kteříž jste stáli
pod křížem na hoře Kalvarii, orodujte za nás, aby srdce naše na
plněna byla duchem pokání a zbožnosti a hodně chválila Ježíše
Ukřižovaného, který s Otcem a Duchem svatým rovný Bůh žije
a kraluje po věky věkův. Amen.

158.Píseň.
(„„Plesy duch.“ č. 27 dle Svatoj. kanc. č. 782.)*)

I. zastavení: Ježíše na smrt odsuzují.

Et - de můj, slyš ná-řek Pá - na své- ho, 2 64 Mslyšaou-važbol-néste-skyjeho:„Ajjá| tou-šil
*) Jinou píseň na nápěv „„Již jsem dost pracoval“ viz níže.
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li-di 0-bla-žit i jsem vo-lil me-zi ni-mi žit, či-nilG ETF LAH

jsem jim do-v- v každé chví-li, o - ni mnevšak na smrt od-sou-di-li.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj' - svět jsi vykoupil.*)
Rozjímání.

Rozjímej, duše křesťanská, jak Pilát nevinného Ježíše na smrt
odsuzuje nespravedlivý — nejvýše spravedlivého; hříšník — nej
světějšího; bídný červ člověk — Boha, svého Tvůrce; soudce lidský
— Soudce celého světa ! A pamatuj, kterak Spasitel Tvůjtento
nález smrti své oddaně přijímá, abys tv od věčné smrti byl vy
svobozen.

Modlitba.
Ježíši nejsvětější, pro toto nespravedlivé k smrti odsouzení,

kteréž jsem 1 já mnohým proviněním podepsal, a kteréhož jsi Ty
s božskou tichostí přijmouti ráčil, uděl mi. abych všecký nespraved
livé úsudky trpělivě snášel, všech zlých myšlení, řečí a skutků se
varoval, a vysvoboď mne od věčného odsouzení, kteréhož jsem
velmi často zasloužil, abych s Tebou v nebesích přebýval na věky.
Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

II. zastavení: Na Ježíše kříž vložen.
Píseň.

Nepřestal jsem lid svůj milovati, - ačkoli mé lásky nechtěl dbáti; - zvaljsemknebijejsvýmučením,© odměnilvšaksemitrýzněním;-poslézvložil
kříž mi na ramena. Tak má láska byla oplacena.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Považ, kterak tu Ježíš na svá ramena nemilosrdným mrská
ním zraněná kříž ochotně přijímá, a pomni, že tento kříž náramně
obtížen jest tvými a všech lidí hříchy. Lituj hříchů svých z hlubo
kosti srdce svého a volej

Modlitba.
Ó Ježíši, králi nebes i země, jenž jsi kříž a s ním hříchy všeho

světa na svá zraněná ramena přijal, Beránku. Boží, jenž snímáš
*) Race. Tento V. a R. spojeny jsou e odpustky 100 dmí jednou za dem.

Lev XIII. 4. března 1682.
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hříchy světa, dej, abych kříž svůj nesa, pokání činil za hříchy své
a k Tobě tam se dostal, kam jsi mne se svým křížem předešel, a
s Tebou živ byl na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši!
R. Smiluj se nad námi!

III. zastavení : Ježíš ponejprv pod křížem padá.
Píseň.

Když jsem kříž svůj na Golgotu nesl, podtíží pak zemdlen k zemi klesl,
nedošel jsem v lidu lítosti, - neustalť on ve své krutosti ; - dále hnal mne na

smrt umdleného, - dobrodince, Spasitele svého.
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro

řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Ježíš nese přetěžký kříž, hříchy světa i mé hříchy ! Pod tíží
tou klesá na zemi, bolestí přehroznou zemdlený. Ach, pociť duše
Křesťanská, se Spasitelem svým úzkost a bolest nad hříchy svými.

Modlitba.
Nejtrpělivější Ježíši, jenž jsi pod náramnou tíží kříže ponejprv

na zem klesl, propůjč milostivě, abych hříchy své dnem i nocí
oplakával ; ochraňuj mne mocně, abych nikdy již do smrtelného
hříchu nepadl, nýbrž v kajícnosti život svůj trávil a tak hoden byl
s oněmi kajícníky do království Tvého přijat býti, kteří Tě milují
a chválí na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, 6 Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

IV. zastavení: Ježíš potká se s Matkou svou.
Píseň.

Synům hlásal jsem, by matky ctili, - za to na mé Mateři se mstili; - když
mne potkala, křik divý zněl, z hoře jejího lid posměch měl. - Ač Bůh oblíbilsijejíctnosti,| lidéspílalijívesvézlosti.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Uvažuj, duše má, jak hrozný meč bolesti proklál srdce Marie,
když spatřila Syna svého, nad jehož narozením nebe plesalo, a
kteréhož ona k svému čistému srdci vinula, kráčeti jako zločince
pod břemenem kříže k potupné smrti. Ach, považ jen, že tvé ne
pravosti příčinou jsou těchto bolestí !

Modlitba.
Nejzarmoucenější Ježíši, popřej, abych aspoň nejmenší díl ne

výslovných bolestí pocítil, kteréž Tvá Matka trpěla, když Tě s kří
žem potkala. Uděl také, dobrotivý Pane, aby duše má v každém
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kroku Tebe potkávala, zvláště pak v hodince smrti, bych se s Tebou
sešel pro věčné věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

V. zastavení: Šimon pomáhá Ježíši kříž nésti.
Píseň.

Zdaž jsem komu v strasti přispět váhal ? - A mně každý pomoci se zdráhal;-kdyžmnezmáhalpřetěžkýmůjkříž,-nikdonechtělulehčitmoutíž;| Šimon
pomoh", však jen z donucení, - nést mi nástroj mého umučení.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.

Rozjímání.
Rozvažuj, jak hrozná bolest pronikla srdce Ježíše, když po

myslil, kterak židé ne z útrpnosti, nýbrž z ďábelské chytrosti, aby
jim Ježíš na cestě neumřel, aby ho za živa ukřižovati mohli, Šimona.
donutili, že mu pomohl kříž nésti. Považ také, jak se Šimon pro
tivil, nechtěje břímě kříže za Ježíšem nésti, a pomni, kolikráte.
tys protivil se s křížem svým za Ježíšem kráčeti.

Modlitba.
Ó nejpokornější Ježíši, jenž jsi chtěl, abych v osobě Šimona.

Cyrenského kříž Tobě nésti pomohl, já pak jsem ho nésti nechtěl:
žádám Tebe pokorně, dej, abych všeliký kříž, kterýž na mne pro
mé hříchy sešleš, z lásky k Tobě s radostí a trpělivostí nesl, a kříž.
bližnímu ulevoval, abych i já, služebník Tvůj, tam se dostal, kde
Ty s Otcem i Duchem svatým živ jsi a kraluješ na věky věkův.
Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši '
R. Smiluj se nad námi!

VI. zastavení : Ježíš vytiskne tvář svou na roucho Veroniky.
Píseň.

Již jen stěží noha nohu mine, - krev mi proudem po tváři se řine, - Veronikatvářmouutřela.© Aconaroušcepakuzřela?© Věrnýobrazobličejemého
- byl jí vděkem činu laskavého.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.

V. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Rozjímej o upřímné útrpnosti nábožné Veroniky, která, vidouc
tvář Ježíše krví zalitou a chtějíc mu v bolestech uleviti, potní roucho
mu podala. Ježíš svou tvář utřev, obraz svého obličeje na tomto
rouchu otisknutý zanechal a je s veledrahým darem tímto jí na
vrátil. Vtiskni sobě hluboce všecko do srdce, co Kristus pro tebe
trpěl : měj útrpnost s bližním v bídě a soužení, ulevuj mu v trá
pení jeho skutky lásky, čiň to všecko pro Krista a budeš míti
v srdci obraz Kristův. |
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Modlitba.
Ó Ježíši, jenž jsi potem smrtelným svého obličeje dobyl mi

života, prosím Tebe, vtiskni v duši mou obraz nejsvětějšího obli
čeje svého, abych jiného viděti nechtěl než-li Tebe pro mne zmuče
ného ; stůj u mne při mém posledním pohledu, abych na Tvou
nejlaskavěj ší tvář patřiti mohl na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

VII. zastavení : Ježíš padá po druhé.
Píseň.

S proudem krve síla z těla proudí, v údy ztrýzněné se mdloba loudí ; nezmohujižkřížebřemena,-kzemiklesajízaskolena.© Uvažujtoponíženínové,
- nad nímž ustrnuli andělové.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.

Rozjímání.
Pozoruj, duše má, kterak Ježíš v bráně soudní mdlobou zmořen

na zem padl a od katanů nelítostným bitím a posměchem k další
cestě na horu Kalvarii donucen byl. Zastav mysl svou nad veli
kostí muk jeho a obdivuj se jeho neúnavné trpělivosti, jeho od
danosti do vůle Otce nebeského, a nezapomeň, že tvoje časté pády
do hříchů smrtelných Ježíše tak bolestně k zemi porážely. Ach,
povstaň z nich a neklesej již !

Modlitba.
Bože, jenž bídné a obtížené pro umučení Syna svého občerst

vuješ a k spasení vedeš, dejž nám lásku vroucí k Vykupiteli na
šemu, abychom vždy víc a více hříchů se varovali, ke konání do
brých skutků sílili, ve zlém pokušení v Tebe důvěřovali a někdy
pokoje věčného účastní byli. Prosíme Tě za to pro téhož Vykupitele
našeho Pána Ježíše. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši '
R. Smiluj se nad námi!

VIII. zastavení: S Ježíšem ženy jerusalemské se potkají.
Píseň.

Dcery Sionské mne provázely, - a když velké strasti moje zřely, útrp
ností, žalem vzlykaly, nad mou trýzní hořce plakaly. Řku jim : „Matky, plačte
ze žalosti - nad svých vlastních dítek nezdárností.“

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě. í =R.Neboskzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.

Rozjímání.
Nábožné ženy potkaly se s Ježíšem a nad ním těžce zraněným

a zkrváceným z útrpnosti hořce plakaly. Ježíš však na své vlastní
bolesti zapomínaje těšil a napomínal je, aby raději plakaly nad
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sebou a nad syny svými pro neústupnou zatvrzelost a hrozná Sou
žení, která na ně v krátkém čase přijdou. To budiž nám výstrahou,
abychom raději nad vlastními hříchy a neštěstím z nich pocházejí
cím plakali, než nad zraněným Ježíšem, a umučení jeho k svému
užitku obraceli. Plačme raději tu časně, abychom tam radovati
se mohli věčně.

Modlitba.
Ó Ježíši nejmilejší, dej nám hojnost vřelých slz opravdové

kajícnosti, abychom podle Tvého poučení, které jsi nám dal, pečuje
v náramných bolestech o napravení tvrdošíjných židův, i my o na
pravení života svého v čas se postarali ; neboť jen tak se zalíbí
Tobě útrpnost naše, kterouž nad utrpením Tvým srdečně jevíme,
a založí nám u Tebe zásluhu věčnou. Amen.

IX. zastavení : Ježíš padá po třetí.
Píseň.

Vydán v posměch divé lidu vřavě, - ztrýzněn,.zraněn od paty až k hlavě,klesámpotřetíaomdlévám,© já,jenžvnebisídlověčnémám.-Tentopád
mij, pokolení hříšné, zavinily tvoje skutky pyšné.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj© světjsivykoupil.

Rozjímání.
Ejhle, duše křesťanská, Ježíš přicházeje na horu Kalvarii, po

slední síly zbaven a docela zemdlen po třetí pod břemenem kříže
klesá a hlavou svou nejsvětější o kámen naráží ; považ, ten na
tvář padá, před nímž andělé na tváře své s nejhlubší uctivostí pa
dají. Jest tohoto třetího pádu Ježíšova jiná příčina než tvá tvrdo
šíjnost a pýcha, která tě do nových, vždy větších hříchů zavádí *
Pamatuj na to, pyšný zatvrzelče, a obměkči srdce své.

Modlitba.
Nejtišší Ježíši, jenž jsi na své poslední cestě na horu Kalvarii

po třetí na zem klesl, uděl nám milost, abychom o Tvých bolest
ných pádech uvažujíce, pravou lítost nad hříchy cítili a do nich
již neupadali, s obavou a bázní o svém spasení pracovali a s Tebou
kdysi radovali se na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

X. zastavení: Ježíš na popravní místo dochází, ze šatů svlečen a
octem a žlučí napájen jest.

Píseň.
Aj, jak nade mnou se zatvrdili, - čisté tělo mé že obnažili ! - Zbytek krvevtvářmivstupuje,-ruměnstudunanívzbuzuje.© Lidemůj!tímstudembylywinny© tvojechlípné,tvojesmilnéčiny.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
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Rozjímání.
Rozjímej nevypravitelné zahanbení Spasitele, když zdivočilí

katané oděv s něho trhali a jeho svaté tělo obnažovali. Pociť hořkost
s ním, uvažuje, kterak mu místo občerstvení kyselé víno s myrrhou
a žlučí smíšené k pití podali. Ach, pomni, tu trpěl Spasitel za naše
nestydatosti, chlípné rozkoše a nestřídmosti, v nichž sobě libujeme.

Modlitba.
Nejčistější Ježíši, jenž jsi na hoře Kalvarii oděvu svého zbaven,

octem a žlučí napájen byl: dej, abych starého člověka se všemi
nepravostmi svlékl a všecko,co svět sladkým nazývá, aby v hořkost
se mi obrátilo, bys Ty sám toliko mým jediným potěšením a slad
kým požitkem byl nyní i na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, óÓJežíši !
R. Smiluj sé nad námi!

XI. zastavení : Ježíš na kříž přibit.
Píseň.

Na kříž, ach. k mé nevýslovné muce - hřeby přibili mé nohy, ruce, - před
očima Matky truchlící, - rány mé v své duši cítící ; - velkou bolest mou však do
vršili, - když kříž se mnou vzhůru postavili.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Považ, duše křesťanská, kterak zlí katané Ježíše v nevýslov
ných mukách na kříž ukrutně rozpínají, jeho ruce, které jen kaž
dého žehnaly a každému dobře činily, a jeho nohy, které. jen cestou
ctností kráčely a tak ochotně každému ku pomoei pospíchaly, hru
bými hřeby na kříž přibíjejí. Hroz se trápení Ježíšova a rozjímej,
že i ty svými hříchy Ježíše znovu křižuješ ; lituj hříchů svých a
z hlubokosti srdce svého vzdechni k němu

Modlitba.
Ježíši ukřižovaný, jenž jsi z veliké lásky ke mně na kříž po

ložen a přibit býti ráčil: dej, abych nepravosti a žádosti těla
svéhomrtvil a křižoval, a jako Tys na kříži až do konce setrval,
tak abych i já s Tebou ukřižován jsa na zemi, s Tebou také za
sloužil ve slávě Tvé kralovati a radovati se na věky. Amen.

V. Smiluj se nad námi, 6 Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

XII. zastavení: Ježíš na kříži umírá.
Píseň.

Z lásky k lidu na kříži jsem zmíral, - s posměchem lid na mne za to zíral.
- A když tělo smrtí zsinalo, - ještě kopí bok můj prohnalo ; - poslední krev vy
lila se z něho, - aby smyla hříchy světa všeho.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.



— 350 —

Rozjímání.
Ejhle, duše má ! Ježíš, odlesk božství, nejnevinnější, nejsvětější

Bůh-člověk, okrasa lidstva, náš Vykupitel umírá nejohavnější smrtí
pro spasení naše. Polomrtvý ještě za své protivníky se modlí, ráj
kajícímu lotru slibuje, svou Matku Janovi, Jana a nás všecky Matce
za dítky poroučí, po našich duších žízní, duši svou Otci nebeskému
odevzdává, hlavu sklání a ducha vypouští. Pomni, že poslední dech
nutí Ježíšovo dává Tobě život věčný.

Modlitba.
WV?

Ó můj nebeský Spasiteli, Ježíši Kriste, pro mne umírající !
Země se třese, skály pukají, mrtví vstávají, jen já bych měl ne
citelným zůstati ? Ach, dej, Ó můj Ježíši, abych Tvou milostí ze
sna se probudil a pokání činil, velké množství hříchů svých s Tvou
smrtí pohřbil, a po dokonalém obrácení s Tebou jsa spojen, radostně
ducha svého do rukou Tvých poroučel a s Tebou živ byl na věky.
Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

XIII. zastavení: Ježíš na klín Matky své položen.
Píseň.Skřížepřátelémétělosňali© am$miléMatcenaklíndali;-takdyž

rány moje spatřila, - svými slzami je vymyla, - hlavě. na svém klíně lásku stlala,
- siné tělo všecko zulíbala.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Rozjímání.

Josef a Nikodem s kříže sňaté tělo Ježíšovo drahými mastmi
pomazané a do plátna zavinuté na klín bolestné Matky kladou.
Rozvažuj, duše křesťanská, bolesti Matky svaté, když spatřila, že
zavřeno jest oko, jež na ni tak laskavě hledívalo ; že umlkla ústa,
z nichž pravda i potěcha plynula ; tiché jest srdce, jež pro kaž
dého člověka tak bratrsky tlouklo. Proudem hořkých slz smývá
rány Syna svého. Přes to nebeský pokoj převládne v obličeji Marie;
neboť nyní cítí blaženost, že jest Matkou Vykupitele světa. Plač,
duše má, s Maří Magdalenou, a vzdychej s Janem z hlubokosti
srdce svého:

Modlitba.
Matko bolestná ! Vypros nám hojné milosti, abychom tvého

božského Syna ohavnou nepravostí již dále nekřižovali a ran jeho
znovu neotvírali, nýbrž kajícími slzami umývali, rouchem nevin
ného srdce otírali a vonnou mastí líbezných ctností nábožně po
mazali. Popřej, abychom Spasitele svého v nejsvětější svátosti
oltářní v klín srdce svého hodně přijímali a v duších svých jako
v novém hrobě základem věčného blahoslavenství míti mohli. Amen.

V. Smiluj se nad námi, ó Ježíši |
R. Smiluj se nad námi!
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XIV. zastavení: Ježíš položen do hrobu.
Píseň.Poslézdohrobumétělodáno,-bysesplnilo,coomněpsáno.| Lidemůj,

$o vše jsem podstoupil, bych tě z hříchu, z pekla vykoupil. - Hleď, ó hleď, by
Spasné moje dílo - tobě v pravdě spásonosné bylo '*

V Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě. ,R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.

Rozjímání.
Přesvaté tělo Ježíšovo kladou do hrobu ve skále nově vytesa

ného. Představ sobě hořké kvílení upřímných přátel, zvláště jeho
nejsvětější Matky, jejížto srdce meč nových bolestí pronikl, když
se viděla zbavenu miláčka srdce svého. Ó pomni, že při každém
svatém přijímání pochováváš v srdce své Spasitele svého, a že jako
On z hrobu slavně vstal, i ty jedenkráte z hrobu procitneš.

Modlitba.
Ó Pane Ježíši Kriste, jenž jsi ze své nekonečné dobroty a lásky

tak bolestnou cestu pro mé spasení vykonal, pokorně Tě prosím,
dej, abych o umučení Tvém dnem i nocí rozjímal, Tebe v nejsvě
tější svátosti oltářní často a hodně přijímal a nikdy nezapomněl,
co jsi Ty, Pane Bože můj, pro mne trpěl, abych kdysi vzkříšen
byl k slávě Tvé na věky. Amen.

AL- |V. Smiluj se nad námi, 6 Ježíši !
R. Smiluj se nad námi!

Obětování křížové cesty.
Ó nejdobrotivější Pane Ježíši Kriste, — děkuji Ti za neko

nečné milosrdenství, jež jsi mi na své cestě křížové ráčil uděliti ;
v obět přináším Ti uctění umučení Tvého za odpuštění svých hříchův
a zaslouženého trestu, za všecky umírající a za vysvobození duší
v očistci. Konečně Tě žádám, ó můj Ježíši, nedopouštěj, aby Tvá
nejdražší krev a Tvé svaté umučení na mé duši zmařeno bylo, jenž
s Otcem a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

159. Jiná píseň ke křížové cestě,

Slova ze Svatoj. kanc. č. 783.

Nápěv jako: „Již jsem -dost pracoval“ (číslo 165) od Jana Josefa Dusika
(nar. 1733 v Mlázovicích na Hořicku, zemřel 1818 v Čáslav).

Úvod (zpívá se u oltáře). k
1. Rozjímej, křesťane, přesvaté tajemství - Kristovy oběti - pro naše blaženství;-nahorupojď,-protvékdeproviny© trpíaumírá-BožíSynjediný,

Cestou k I. zastavení.
2. Kristus Pán modle se - zajat jest v zahradě, - podlehl zlovolné - Jidášeproradě.© Židovskýsoud| nasmrtjejvydává,Pilátserozsudku-zestrachu

poddává.
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K II. zastavení.3.Jižjekřížutesán.© Slávykrálchcejejnést,-naněmbyzahladil
krví svou hříchů trest. - Ježíš, náš Pán, - Spasiteí, klade již na svoje rameno 
velikou dřeva tíž.

K III. zastavení.4. Utýrán,uplván,-bičíkyumrskán,-bolestněpotupen| nahorukráčíPán;| nesmírně,ach,tížíjejkřížekmen,-klesáPánnazemi,-slabostípře
možen.

K IV. zastavení.5.SebravPánsílusvou| vstává,jdeskloněndál,-jeho,hle,Matička,©zjevíseopodál;Ježíše,ach,© dítěsvéjediné,-vidítukbolestné-smrtijít
hodině.

K V. zastavení.6.Vidoucekatané,-Kristusžepodkřížem© podléhácestysvé-velikýmobtížem,© Šimonovo© přibralirameno,© néstibypomohlKristovobřemeno.
K VIS zastavení.7.Spotemkrevsmíšená-proudísébohatě-počelevelebném,| potvářipřesvaté;| Veronika-kPánuseubírá,jemušatpodává,lícePánutírá.
K VII. zastavení.

8. Ach, jak je předlouhá - bolestná tato pout ! - Tělesným silám již nelze
cíl dosáhnout, - znova Pán náš - na zemi poklesá, - nad pádem hrozí se - země
1 nebesa.

K VIII. zastavení.
9. Ženy, jež stály tu - na průvod hledíce, - plakaly nad Kristem - pohnuté

velice. - Volá k nim Pán : - Neplačte nade mnou, - nad syny nad svými - plačte
a nad sebou. ?

K IX. zastavení.10.Hroznějsautýrán-nahorudochází,| abytamvnejvětší-umíral
nesnázi ; - na cestě té - k přesvaté oběti - pod křížem přetěžkým - klesá již po třetí.

K X. zastavení.11.NahořeGolgotě-trhámustělašat-bezúcty,bezcitu| pohanskýkrutýkat.| PřesvatýPán| stojítuobnažen,-zvědavcůzástupu-napospas
vystaven.

“ K XI. zastavení.
12. Na dřevo na tvrdé - údy své ukládá, - k mučení ruce již - tělo své po

dává ; - vtlouká kat hřeb - do rukou, do nohou, - kladiva bušení - nese se oblohou.
K XII. zastavení.

13. Na kříži v bolech pní - dlouhé tři hodiny, - jemu pak po boku - lkají
dva zlosyni. - Otcovi již - duši Pán poroučí, - hlava, hle, klesá mu, - duchse
již odloučí.

K XIII. zastavení.14.Tělopakzsinalé,© kterýmvšespaseno,-ztrápenémateři-doklína
vloženo ; bolestná máť - rány mu čítala, - myla je slzami, - horoucně líbala.

K XIV. zastavení.

15. Do plátna přátelé - tělo pak vložili, - plačíce do hrobu - ve skále po
hřbili. - Trpiteli, - za nás jsi život dal ! - Přišel jsi spasit nás, - dílo jsi dokonal.

Na cestě k nejsv. svátosti.
16. Musíme děkovat, - Pane náš předrahý, - za lásku nesmírnou, - za dar

ten přeblahý ; - smrtí že svou - nám jsi zas navrátil - život, jejž Adam byl
hříchem svým utratil.

Před nejsvětější svátosti.
17. Ježíši, v svátosti - ctíme tě povděčně, - u Tvého oltáře - slibujem srdečně,

» v pokání jen - Tobě že budem žít ; - račiž nás po smrti - do ráje k sobě vzít.
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Druhá pobožnost křížové cesty.
Al. Schlór : Clericus orans. Přel. K. E.

Modlitba přípravná.
Přijmiž, nejsvětější Trojice, tuto poslušnou službu mou, kterou

ke cti božské Velebnosti Tvé a na uznání vykoupení našeho, k za
dostučinění za hříchy své, na vyprošení pokoje zemřelým, milosti
živým a slávy všem obětuji ve spojení se zásluhami Pána našeho
Ježíše Krista, blahoslavené Panny a všech svatých. Tobě čest,
chvála a sláva, blahoslavená Trojice na věčné věky. Amen.

Píseň (má-li se přidati) viz na straně 343. č. 158, a na straně 351. č. 159.

I. zastavení KdeJežíšna smrt odsouzen.
Nespravedlivému tomu soudu rád se Kristus

podvolil aby tebe vysvobodil od rozsudku věčného zavržení.
Antifona (Moudr. 2) Řekli bezbožní, neprávě u sebe pře

mýšlejíce: Oklamejme spravedlivého, nebo protiví se skutkům
našim ; udává, že má známost Boží a Synem Božím se nazývá;
vizmež, jsou-li řeči jeho pravé. Nebo jestliže jest pravý Syn Boží,
vysvobodíjej z rukou našich ; k smrti nejohavnější odsuď me bo.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad. námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Ani vlastního Syna svého neušetřil Bůh.
R. Ale za nás za všecky ho vydal.
V. Obětován jest, protože sám chtěl.
R. A neotevřel úst svých.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Mod leme se. Shlédni, prosíme, Pane, na tuto čeleď svou,

za kterou Pán náš Ježíš Kristus neváhal se v ruce vydati hříš
níků a kříže podstoupiti muky. Který s Tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.

II. zastavení Kdena Krista křížvložen.
Předchází Král tvůj, místo žezla nesa kříž:

následuj jeho trpělivost a sebezapírání.
Antifona. Zdráv buď, Králi náš, Ty sám nad našimi smi

loval jsi se hříchy ; Otci jsa poslušen, byl jsi veden k ukřižování
jako beránek tichý k zabití. Tobě sláva, hosanna; Tobě vítězo
sláva a vítězství, Tobě nejvyšší chvály a cti koruna.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Kázeň pokoje našeho leží na něm.
R. A zsinalostí jeho uzdraveni jsme.
V. Hospodin složil na něj nepravost všech nás.
R. Pro nešlechetnost lidu svého udeřil jsem ho.

Oesta k věčnéspáse. Úplné vydání. 3
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V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se 8Shlédni,prosíme, Pane, atd. (jak na konci

I. zastavení.).

III. zastavení Kde Kristus ponejprv pod křížemklesl.
Jak veliké jest břímě hříchů našich, které

muž podlehl ten, jenž „nese všecky věci slovem
moci své“.

Antif. Ponížil sebe samého Pán náš Ježíš Kristus až k smrti a
to k smrti kříže. Protož 1 Bůh povýšil ho a dal mu jméno, kteréž
jest nad všeliké jméno.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Vpravdě neduhy naše nesl.
R. A bolesti naše snášel.
V. Raněn jest pro nepravosti naše.
R. Potřen jest pro hříchy naše.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

IV. zastavení Kde blahosl. Panna a sv. Jan potkali Krista.
Jak trpkým mečem bolesti prokláno bylo

srdce matky a milujícího učedníka při pohledu
na Ježíše jakýpak ty cítíš v srdci svém soucit!

Antif. Ó vy všickni, kteří jdete cestou, pozorujte, a vizte, jest-li
bolest jako bolest má! Protož já pláči, a oko mé vyvozuje vody, nebo
vzdálen jest ode mne potěšitel. Hynou od slz oči mé; zkormoutila
se střeva má, vylila se na zem játra má nad patřením Syna mého,
nebo zmohl se nepřítel.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Veliké jest jako moře potření tvé.
R. Kdož tě zhojí.
V. Tvou vlastní duši meč bolesti pronikl.
R. Aby zjevena byla mnohých srdcí smýšlení.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

V. zastavení Kde na Šimona Cyrenského kříž vložen.
Donucen, nesl Šimon kříž za Ježíše; s jakou

zásluhou byl by jej nesl dobrovolně! Jaká pak
je tvá ochota, nésti kříž Kristův?

A ntif. My pak chlubiti se máme v kříži Pána našeho Je
žíše Krista, v němž je spása, život a vzkříšení naše, skrze něhož
jsme byli spaseni a vysvobozeni.

V. Ode mne pak odstup to, abych se chlubil, leč v kříži Pána
našeho Ježíše Krista.

R. Skrze něhož mi ukřižován jest svět, a já světu.
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V. Kříži věrný, nestkvěje se nad tebe strom vzácnější.
R. Nerodí se v žádném lese list, květ, plody krásnější.
V. Hospodine, uslyš atd.

VI. zastavení Kde VeronikaKrista potkala.
Jak krásné od Krista obdržela zreadlo! —

Vněm častěji se zhlížej!
Antif.: Aj, viděli jsme ho, an neměl podoby ani krásy, po

hrdaného a nejposlednějšího z mužů, muže bolesti, a znajícího nemoc:
a jako skrytý byl obličej jeho, pročež jsme ho sobě ani nevážili.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Hospodine, Bože mocností, obratiž nás.
R. A ukaž tvář svou, a spaseni budeme.
V. A neodvracujž tváři své od nás.
R. A neuchyluj se v hněvu od služebníků svých.
V. Hospodine, uslýš atd.

VII. zastavení Kde Kristus před soudní branou klesl.
Jak ty obstojíš při posledním soudu!
Antif. Vydali mne do rukou bezbožných, a mezi zločince

zavrhli mne, a neušetřili života mého ; shromáždili se proti mně
silní, a jako obři stáli proti mně ; strašnýma očima pozírajíce, a
ranou ukrutnou bijíce posmívali se mně.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Já pak čeřv jsem, a ne člověk.
R. Pohanění lidí, a povrhel obce.
V. Všichni vidouce mne, posmívali se mi.
R. Mluvili rtý a hýbali hlavou.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

VIII. zastavení Kde ženynad Kristemplakaly.
Kde jsou slzy tvé, jimiž bys hříchy své oplakával:
Antif.: Dcery jerusalemské! neplačtež nade mnou, ale samy

nad sebou plačte, a nad svými syny. Neb aj, přijdou dnové, v nichžtořeknou© Blahoslavenéneplodnéaživoty,kteréžnerodily,aprsy,kteréžnekrmily.Tehdyťpočnouříkatihorám© Padnětenanás;
a pahrbkům : Přikryjte nás. Neb poněvadž na zeleném dřevě toto
činí, což bude na suchém

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Duch úst našich Kristus Pán.
R. Jat jest ve hříších našich.
V. Spadla koruna s hlavy naší.
R. Běda nám, že jsme zhřešili.
V. Hospodine, uslýš modlitbu mou atd.
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IX. zastavení Kde Kristus naposledyklesl u hory Kalvarie.
Tolikráte klesl Kristus, protože my tak

často upadáme do hříchů.
Antif. Lide můj, co učinil jsem tobě, anebo v čem jsem

zarmoutil tebe ? Odpověz mi. Já jsem tě vyvedl ze země egyptské,
a ty jsi mne vyvedl ku dřevu kříže. Já jsem tě krmil mannou na
poušti po čtyřicet let, a tys mne bil políčky a bičíky. Já jsem ti
dal žezlo královské, a tys vsadil na hlavu mou trnovou korunu.
Co více měl jsem ti učiniti, a neučinil jsem

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Jako ovce k zabití veden jest.
R. A jako beránek před tím, kterýž ho stříhá, oněměl.
V. Vydal na smrt život svůj.
R. Aby živým učinil lid svůj.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

X. zastavení: Kde Kristus žlučí jest napájen a octem.
Vzbuzuj lítost nad hříchynestřídmosti aanad

orušováním postu.
Antif. Lide můj ! Co učinil jsem tobě, aneb v čem jšem

zarmoutil tebe t Odpověz mi. Já jsem tě štípil jako vinici svou
nejozdobnější, a tys stala se mi nadmíru hořkou. Já jsem.tě na
pájel vodou spasitelnou ze země, a tys mne napojil žlučí a octem.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Vyprahla jako střepina síla má.
R. A jazyk můj přilnul k dásním mým.
V. Dali mi za pokrm můj žluč.
R. A v žízní mé napojili mne octem.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

XI. zastavení: Kde Kristus na kříž přibit strašnými hřeby.
Jak pevná jsou pouta lásky, kterými Ježíš

se tobě zavazuje! Čím se ty navzájemjemu za
vazuješť

Antif. Lide můj ! Co učinil jsem tobě t Já jsem tě po
vznesl velkou silou, a ty jsi mne pověsil na dřevě kříže. Já jsem
tě učinil vznešenějším veškerých národů, a ty jsi mne nasytil po
tupami a zlořečením. Já jsem před tebou otevřel Červené moře,
a ty jsi hřeby poranil mne a proléval jsi krev mou. Co více měl
jsem ti učiniti, a neučinil jsem ?

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Co jsou rány uprostřed rukou Tvých ?
„R. Těmi raněn jsem v domu těch, kteříž milovali mne.
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V. Zbodli ruce i nohy mé.
R. A sčetli všecky kosti mé.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

XII. zastavení Kde Kristus na kříži umřel.
Rozjímej, co Ježíš umíraje mluvil a činil.

Kéžity podobněsvatě umřeš!
Antif. Ejhle, kterak umírá spravedlivý, a nikdo nechápe

to srdcem ; muži spravedliví se odebírají, a nikdo nerozvažuje ;
od tváře nepravosti vzat jest spravedlivý, a bude v pokoji pa
mátka jeho.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Kristus učiněn jest pro nás poslušným až k smrti.
R. A to k smrti kříže.
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro

řečíme Tobě.
R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd. |

XIII. zastavení Kde tělo Kristovosloženos kříže,
PohleďnažalostblahoslavenéPannyaMatky

Marie, která přijavši na klín tělo předrahého
Syna, neustálými slzami údy jeho smáčí. Roz
žalostni se i ty s Matkou pro tebe trpícía litu)j
hříchů svých.

Antif.: Kamž odešel milý tvůj, ó nejkrásnější z žen t Kam
se uchýlil milý tvůj * — Odstupte ode mne, hořce plakati budu;
neusilujte, abyste mne těšili. Od spodu nohy až do vrchu hlavy,
není na něm zdraví.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Uhynuly od slz oči mé.
R. Zkormoutila se střeva má.
V. Milý můj jest mi jako kytička myrrhy,
R. (Která) mezi prsy mými odpočívati bude.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

XIV. zastavení Kde tělo Kristovodo hrobu uloženo.
Pozoruj,sjakou posvátnou úctou Josef zAri

mathie a Nikodem tělo Ježíšovo zaobalují do
plátna a odnášejído hrobu nového, ve skále vy
tesaného, do něhož ještě nikdo položen nebyl.
Pros Boha o srdce nové, v němž bys —vyloučiv
z něho všechny tvory — ubyto-val samotného
Ježíše, již ne mrtvého, nýbrž žijícího a Život
dávajícího.
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Antif. Tělo mé odpočine v naději, nebo neponecháš duše
mé v hrobě aniž dáš svatému svému viděti porušení.

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane,
smiluj se nad námi. — Otče náš. Zdrávas Maria.

V. Dá bezbožné za pohřeb.
R. A bohaté za smrt svou.
V. Jemu pohané modliti se budou.
R. A bude hrob jeho slavný.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou atd.

Modlitba závěrečná.
Pane Ježíši Kriste, kterýž jsi s nebe na zemi z lůna Otcova

sestoupil, a prolil krev svou drahocennou na odpušt*ní hříchů našich© Tebepokorněprosíme,abychomvdensoudnýpopravici
Tvé postaveni, slyšeti zasloužili: Pojďte, požehnaní Otce mého,
vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa. Amen.

Třetí pobožnost křížové cesty.

Plesy duchovní dle Povmona.
Před oltářem kleče vzbuď dokonalou lítost a zkroušenost; pak vzbuď úmysl,

že chceš odpustky, které s touto pobožností spojeny jsou, buď sobě neb duším
v očistci získati ; načež modli se takto:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, bez něhož nic dobrého vykonat
nemůžeme, shlédni laskavě na mne, pod křížem Syna Tvého o smilo
vání úpícího ; osvěť mne, abych umučení Tvého přemilého Syna a
jeho lásku náležitě poznal ; pomoz mi, abych jeho bolestnou cestu
kříže s vroucí útrpností rozjímal a poslední okamžení jeho příklad
ného života sobě hluboce do srdce vštípil ; uděl mi potřebné kajíc
nosti, abych odpustky církve Tvé získal, zemřelýmútěchou a pomocí
přispěl, a sám touto cestou k Synu Tvému došel, jenž s Tebou a
s Duchem svatým živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.

Koná-li se tato „pobožnost veřejně, zpívá se u každého zastavení po jedné
sloce písně „„Lide můj““, jež umístěna jest na str. 343, nebo „;Rozjímej, křesťane“
na straně 351.

I. zastavení: Ježíš na smrt odsouzen.
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, - a dobro

řečíme Tobě.
R. Nebo skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
Modlit ba. Ó Ježíši ! pro své na smrt odsouzení, které jsem

i já svými hříchy zavinil, vysvoboď mne od smrti věčné, které
jsem již nejednou zasloužil.

Otče náš atd.
Můj Ježíši, milosrdenství !*)
Sladké srdce Marie, buď mou spásou !**)

*) 100 dní odpustků jednou za den od Pia IX., 24. září 1846.
**) 300 dní odpustků pokaždé od Pia IX., 30. září 1852. — Oba tyto

povzdechy říkají se u každého zastavení.
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II. zastavení Ježíš béřekřížna sebe.
V Klaníme se Tobě atd.
Mo dlit ba. Ó Ježíši, jenž jsi těžký kříž a s ním hříchy všeho

světa ochotně na se vzíti ráčil ; propůjč mi, abych, kříž svůj trpě
livě za Tebou nesa, z hříchů svých se kál a jich až do konce svého
oplakával.

Otče náš atd.

III. zastavení Ježíš poprvépod křížemklesá.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. © Ježíši ! veliká tíže hříchů mých povalila Tebe

pod křížem na zemi. Nenávidím jich a mám je v ošklivosti; prosím
za odpuštění, a nechci se jich s milostí Tvou nikdy více dopustiti.

IV. zastavení Ježíš potká Matku.svou.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši! pro bolestné toto setkání ukaž mi

své milosrden:tví skrze Marii, svoji a mou nejsladší Matku, nyní
1 v hodinu smrti mé. —

V. zastavení Šimon přinucen jest Ježíši kříž ponášeti.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Uděl mi, Ježíši, milosti, abych v tomto slza

vém údolí kříž ne z přinucení, ale dobrovolně a radostně za Tebou
nesl až na práh blažené věčnosti.

VI. zastavení Veronikarouchemutírá tvář Ježíšovu.
V. Klaníme se atd.
Modlit ba. Ó Ježíši, jenž jsi nejsvětější obličej svůj v potní

roucho svaté Veroniky vtisknouti ráčil, vtiskni upomínku na své.
hořké umučení hluboko do srdce mého.

VII zastavení Ježíš po druhé klesá pod křížem.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši ! smiluj se nade mnou a pomáhej mi,

abych do svých starých hříchů již neupadl.
VIII. zastavení Ježíš mluvík ženámjerusalemským.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó můj bolestný Ježíši ! lituji hříchů svých, jimiž

jsem Tě urazil, ne tak pro tresty za ně zasloužené, jako spíše pro
bolest, kterou jsem způsobil Tobě, který mne upřímně miluješ.

IX. zastavení: Ježíš po třetí pod křížemklesá.
V. Klaníme se atd,
Modlitba. Ó Ježíši! pro zásluhy mdloby, kterou jsi na

celé bolestné cestě své snášel, uděl mi dostatečné síly, abych pře
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konal všecky nepravé a hříšné žádosti, které mne svádějí, abych
Tvým přátelstvím pohrdnul.

X. zastavení, Ježíš z roucha svlečen a žlučí napájen.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši nejčistší ! dejž, abych starého člověka

se všemi nepravostmi svlékl tak, aby vše, co svět sladkým nazývá,
v hořkost mi se obrátilo, a Ty jedinou mojí sladkostí a potěchou byl.

XI. zastavení Ježíš na křížpřibit.
Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši ! s milostí Tvou chci tělo své a jeho

nezřízené žádosti a náruživosti mrtviti a křižovati v tomto životě,
abych znikl muk na věčnosti.

XII. zastavení Ježíš umírá na kříži.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši, nechať smrt Tvá jest mým životem!

Dejž, abych po všechny dny hříchu, světu a všem zlým náklon
nostem umíral, a jen Tobě živ jsa, jedenkráte blaženou smrtí života.
věčného došel.

XIII. zastavení Tělo Ježíšovos křížesňato a Marii na klín
položeno.

V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Máti bolestná ! vyžádej nám u božského

Syna svého milosti, abychom přesvaté tělo jeho v nejsvětější
svátosti oltářní vždy hodně v lůno srdce svého přijímali.

XIV. zastavení Tělo Ježíšovo do hrobu položeno.
V. Klaníme se atd.
Modlitba. Ó Ježíši! jen Tobě chci žíti a Tobě zemříti,

abych s Tebou jedenkráte oslaven ze hrobu povstal.
Závěrek.

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi z neskončené lásky tuto bolestnou
cestu ráčil pro mé spasení vykonati pokorně Tebe prosím, aby
přehořké umučení Tvé nebylo na mně zmařeno. Jenž s Otcem a
Duchem svatým žiješ a kraluješ, Bůh požehnaný na věky věkův.
Amen.

Bratrstvo Živé křížové cesty.
Kurrenda 1901-10.
Živá křížová cesta zavedena je sv. Linhartem e Portu Mauritio.
Jelikož mnozí nemají kdy, aby konali křížovou cestu celou, zavedena je po

způsobu Živého růžence Živá křížová cesta s podobným zařízením. Čtrnáct zasta
vení rozděluje se mezi 14 členů, kteří tvoří bratrstvo. Řízení bratrstva svěřeno je
řádu ct. OO. Františkánů a schváleno od sv. Otce Lva XIII. 16. srpna 1901.
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Odpustky Plnomocné na první neděli nebo svátek po vstoupení do bratrstva
ťpodmínka přijetí svátosti pokání a oltářní) ; plnomocné o Narození, Obřezání, Zje
vení, Zmrivýchvstání, Nanebevstoupení Páně, o Božím Těle, o sv. Duchu, nejsvětější
Trojici, o všech pátcích měsíce března, o slavnostech Nalezení a Povýšení sv. Kříže,
známek pěti ran sv. Františka, a na jeho svátek6 4. října), jestliže člen po celý měsíc
své zastavení řádně konal, přijme svátosti, navštíví kostel a pomodlí se na úmysl sv.
Otce ; plnomocné jednou za rok v den libovolný, konal-li zastavení celý rok, za těchže
podmínek ; odpustky 60 dní za každodenní pobožnost jednoho zustavení ve všední
den; o nedělích a svátcích a v pašijovém týdnu odpustky 7 let a 7 kvaďragen. —
Kdo chce živou křížovou cestu řádně konat a odpustky získat, musí po štaci pomodlit
se třikrát „„Otčenáš“, „Zdrávas“, „Sláva Otci“ a držet v ruce krucifix svěcený k tomu
účelu od generála nebo provinciála, nebo od představeného místního.

Na bratrstvo upozorněno v diecesi od biskupa Fr. Bauera.

/
160. Píseň ke mši sv. pro postní dobu I.

Dle Svatojanského kancionálu č. 360. — Plesy duchovní č. 18.
I. nápěv. Kyrie.
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my jsme pro své hříchy měli obět, - již Pán u večerní době 
nést Tvých bolů hroznou tíž. zřídil sobě na pamět. - Kriste,
Slyš, ó slyš nás, k Tobě lkáme, - nesem" srdce spolu, - súčastní je
všech se hříchův odříkáme; svého bolu : - za Tebou chcemsvojíkrví,BožíSynu,-veškerukráčetvkříži,| dejjenblaho
smyj naši vinu ! po obtíži!

Credo. Tři a třicet let jsi Sanctus. Ty, jenž vládneš věky
chodil, - Kriste, ovce hledaje, v slávě - na nebeském na trůnu,
slovy víry Jsi je vodil - na cestu Synu Boží, na své hlavě
fam do ráje. - Aj, Tvá slova z trní neseš korunu. - S cherublahodatná,ježjsoupravda© bíny,nebesKráli,-kteříodvěkůnevyvratná,-zněteslavně,moc-© Těchválí,-chcemeToběpěti
ně, mile, - všem nám do poslední vděčně: „„Svatý, svatý, svatý“
chvíle ! věčně.
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II. nápěv. Po pozdvihování.

p?p—E L jm dii j1 < i—?>

u]
Sy-nu Bo-ží, když Tvé tě-lo v hrozném pnělo zá - pa - su,anděluprachsklonilče-lo,© zemsechvělavÚ-ža-su.G—hh3]p.A 3 TT -—J

G—=E pih E ETL PLILÍÁÍ= P = i F—— TLSS, j
A zde div se no-vý stá-vá, Pán se o-pět v obět dá-váHPL $EpEDhFara- 1

' + —— . he E = 1 j T *

Eye
Skloňse,du-še,upo-ko-ře,© avažláskyBo-žímo-ře!
KBeránku.Beránku,jenžsvé-© Nejsmehodnitétolásky,„svíholidu© knězemjsiaobětí,Tajíťnáshříchusvazky;+učiň,uděldušinebesklidu,hříchy© Jezu,aťjsmečisti,hodni

rač z ní vypleti ! - Z očistcových s Tvého stolu jísti.vyveďstrastí© bědnévěznědo Kekonci.Zůstaň,Pane,snámijichvlasti;-milostivá"Uvoje© stále,-dokudvsvětětrváme,ruka© zmírniždnesjižjejichdej,aťkeTyéctiachvále
muka ! všaké dílo konáme. Při povážKpřijímání.Natom,žesnásnémodtudkroku| přiviňdušikoupildraze,© nenídostilásce© ksvémuboku;prosvésvaté,Tvé;"Tyjsikvěčnédušíblázedrahérány© otevřinámnebes

dal nám v pokrm tělo své. brány.

161, Píseň ke mši sv. II.

Svatoj. kanc. č. 361. — Slova upr. J. P. 1905.
Na začátku.
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smyj s nás vi- ny, Všemohoucí, smyj snás vi-ny, Všemohoucí.

2. Poklekáme před Tvou tváří Graduale. Slovo Tvoje, láskavnaději,ježsrdcizáří,© že© Tváse-vplnémoci,pravdě,
nás Tvoje láska daří - milostí a kráse - hlásá církví duším k spáse.
blahým mírem, - [: nad nějž není —-Slovu svému, jak se sluší, 
v světě širém. :] [: srdce připrav v nás i duši. :]
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Credo. Kristus, Syn Tvůj, Pán
náš tichý, - potřev ducha bludu,
pýchy, zasel pravdu v duši
líchy ; - kéž ji věrně vyznáváme,

[: dle ní v ctnostech prospí
váme. :]

K obětování. 1. Na oltář, hle,
v této době - klade kněz Tvůj
obět Tobě - chleba, vína ve způ
sobě. -Přijmi skrovné dary, Pane,

[:ke cti Tvojí uchystané. :]

2. Naplň duši svatou silou,abykázníušlechtilou© stalase
Tvou dcerou milou, - a mdlé tělo
svatým postem - [: odumřelo ne
pravostem. :|

Sanctus. Jezu, věčný knězi,
králi, jehož nebe, země chválí,
- andělů zpěv neustálý, - přijmi

také našePlasy, - [:slunce pravdy,zdroji spásy !:]

Po pozdvihování.rezimu =3
I v

1. Ví-tej, ví-tej, Spa-si-te - li, pa-stý-ři náš, Otče bdě-J$6a ae
ali

= =
hi

přijmi. od nás pozdrav vřelý, jímž Tě ví-tá lid Tvůj vděčný,
„+ i - „| o pa 2- JEýjcLFT FH

M E. / n |- (8
po - kla - de náš, chle - be věč- ný. «2.Narozeniuporobě,-vbídě,nepravostem,| vevšemdobrémmdlobě,hříchůzlobě,modlíme| prospívati,sTebouvnebisevroucněkTobě:prosmrt| kralovati.

svoji, obět lásky,
zvyků svazky !

Agnus. Beránku, Ty Boží Synu,
- sejmi s duše všakou vinu, - by
Tě, prosta hříchu stínu, - mohla
přijmout v nitro svoje, -píti z Tvojí
krve zdroje.

K přijímání. 1.
naším hostem,
tým postem

- potři hříšných

Budiž stále
umříti dej sva

vášním všem a

2. Dals nám všecko, dav námsebe,© nebeskýTyvpravdě
chlebe, - abys uvedl nás v nebe.
- Duch Tvůj svatý vládni námi,
- ať jsme vezdy Tvými chrámy!

Ke konci. Z pokladů svých
slitování - uděl, Otče, požehnání,
- ve všem dobrém setrvání, - by
chom v Tobě svoje štěstí - věčně
v nebi zřeli kvésti !

Písně o utrpení Páně vůbec.

162. Celý život Ježíše Krista je utrpením pro hříchy naše.
Od Miřímského, 1 1492. — Slova upranl J. P.

Průvod první.*)Vážně, rozjímavě.
KD
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— Viz Šteyra 1683.
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1. Kri-stus, příklad po -ko- ry, náš mi-lo-sti-vý Bůh,

*) K tomuto nápěvu budiž použito vždy jjen prvního průvodu. Druhý průvod má
v taktu sedmém (ve čtvrté notě) odchylný nápěv (opůl tonu vyšší), jak jej zpívají v olo
moucké arcidiecesi. Kde je zaveden nápěv ten, tam budiž užíváno průvodu druhého.
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sstoupil v ze-mě ú- ho-ry, by vy- ma- zal náš dluh!
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Všemoc-né- ho Ot- ce Syn vzal

. -M
bynássprostil| tí2.Jakmilesenarodil,© stan

v chudém chlévě měl, - do jesli
ček vložen byl. a zimou se
v nich chvěl ; - již zde trpět za
číná, tu hrozí vraha lest. 
Matka jeho nevinná - jen chudá
Panna jest.

3. Před světem se ukrýval,
krov skrovný skýtal byt, - chleba
prací dobýval, - jsa tich a pra
covit; - ve všem se nám rovnýmstal,©jsaOtceposlušen,| po
koušet se ďáblem dal, však
nebyl porušen.

4. Chodil celou vlastí svou,
vše k pravdě volaje, - ovce, ztra
ceny jež jsou, - by spasil, hledaje.
- Horko, zimu, žízeň, hlad, - vše
snášel s mírností, - chtěje duše
zachovat - svou božskou milostí.

5. Dobrý pastýř ovcím svým 
dal slávy zástavu : - nasytil je
tělem svým, - jež dal jim v po

že vin Aa pe -kla po - ro - by.

travu ; - jejich viny na se vzal, dalživotzaobět,| stenal,na
říkal i Ikal, - smrt svolil vytrpět.6.Nebylomusleveno© nikapkybolesti,| číšivypitsou
zeno až na dno neštěstí.
Dobrovolně nese kříž - a na něm
umírá, - slávy neskonalé již
nám bránu otvírá.

7.Přelaskavě praví nám: - „Kříž
vezmi každý svůj, - zapři každý
sebe sám, - mne věrně následuj,
- chceš-li za mnou vejíti - v ráj,jejžtipřipravím,| zeslávyse
těšiti, - jíž tebe oslavím !“

8. Ježíši, nám síly dej, ať
Tobě stačíme, - milostí nám po
máhej, - ať věrně kráčíme - ce
stou, kterou dospěje - náš duch
v Tvůj věčný stan, - slávouTvousezaskvěje,| ježtryská
ze Tvých ran !

163. Popis umučení Páně podle Písma sv.

Slova upranl J. P. (Nápěv je pojat do Rorátů pátečních.) — Dle Konráda :
Slova 1 nápěv od Miřímského, 7 149%. — Dle H. B. 1522. Kancionál Miřímského.
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kte-ré tr-pěl na kří-ži za nás po-zem-šťa ny.

2. Ježíš s nebe sestoupil, - nebeské Král říše, - jemuž plaje
poslán samým Bohem, by své
ovce vykoupil, - kleslé v hříchu
mnohém : - život za ně položil 
Pastýř dobrotivý, - pro ně ukřižovánbyl,| milostíježiví.

3. Ježíš s učni naposled - jídla
požívaje, - obohatil všecek svět,
- láskou k lidem plaje; - za pokrm
nám, za nápoj - tělo, krev svou
dává, - na posilu s hříchem v boj
- sebe zanechává.

4. Ježíš do zahrady šel,
v modlitbu se noří, - úzkostí se,
žalem chvěl, - potápěl se v hoři;

v srdce vnikl bolu hrot, - ažsevšeckochvěje,© krvavýse
řine pot v trávu s obličeje.

5. Ježíše by zajali, - vede Jidáš
katy, - peníze jej zlákaly, - lakotychtíčklatý.| Zrádnělíbá
Mistra v líc, dává upoutati,
Pán jde davu mírně vstříc,
nechává se jati.

6. Ježíš viněn neprávě - svědkyfalešnými,| bitatýránrouhavěkatyukrutnými,© veleradou
odsouzen, - žoldnéřům dán v ruce,
- surovosti nechán v plen, - tý
rání a muce.

7. Ježíš ztuha přivázán
k sloupu obnažený, - ukrutnějebičován,| všecekzkrvavený;
- z těla jeho tryská krev, - půdu
zaplavuje, - bičujících zlost a
hněv - však se nezmirňuje.

8. Ježíš pláštěm nachovýmoděnrotěksmíchu,© věncemzdobentrnovým| zanáslidí
pýchu. - Trním korunován jest 

záře hvězd, - bol svůj snáší tiše.
9. Ježíše když Pilát zřel 

ztrýzněného katy, k lítosti lid
pohnout chtěl, - soucitem sám
jatý, - vyvedl jej před dům svůj,
- „Ejhle člověk '“ praví, - ,,Ukřižujho,ukřižuj“| řvalylidu
davy.

10. Ježíš z města vyváděn,
kříž si těžký nesa, - zemdlen bo
lem, unaven, - pod ním k zemi
klesá. - Matičku svou potkává, kterápláče,stená,© bolemžítiustává© nejhloubzarmoucena.

11. Ježíše již křižují - hřebyvnohy,ruce,| ježtakbolnězraňují,| Zarážejíprudce;-a
kříž, na němž umírá, - na Gol
gotě staví, - hlouběji se zadírá 
do svaté trn hlavy.

12. Ježíš zkrvaven a nah - nakříži,hle,visí| vesmrtelných
mrákotách - ten, jenž mrtvé
křísí ! - Matka žalem sklíčená
pod křížem tu stojí, - oloupena,
zbavena - radosti vší svojí.

13. Ježíš mezi lotry pní,
trestán nad zlosyny, - posměch,
kletba k němu zní, - ač je bez
vší viny. Trpí všecko Spasitel
- pro spasení lidí, - čím jej mučí
nepřítel - a zač posměch klidí.

14. Ježíš prosby vysílá - k Otcinebeskému,| abyodpustilvše,lká,© lidusvedenému;bai
lotru odpustil, - slíbil blaho ráje,
- a pak ducha vypustil, - zbožně
skonávaje.

15. Ježíš život dokonal, - stvořenívšežasne,© tvrdározpuká.
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hruď skal, jasné slunce hasne;roztrhlaseopona,© hrobseotevírá,© mořehrůzouzastená,
chví se země čirá.
16. Ni má duše nemeškej, zaplajláskoukPánu,© lituj,

plač a truchle lkej, - že jsi jeho
ránu, - potupy a bolesti - samazavinila,© hříchemsvýmaneřestí| smrtmupřipravila.

17. Ke kříži zrak upírám,.
srdce žalem hoří, - na smrt Páně

vzpomínám, tonu v stesku
moři, - odříkám se hříchů všech,

v něž jsem často klesl, proněžKristusvbolestech© kříž
svůj hrozný nesl.

18. Pro patero, Pane, ran;

jež Tvé údy sklály, - uvediž násvnebesstan,“ vpokojneustálý;
- s těl až svojich střeseme 
hrobu syrou hroudu, - dej, ať
slavně vstaneme - ve Tvého den
soudu !

16%.Jiná píseň o utrpení Pána Ježíše Krista.

Dříve: Ježíši Kriste, od Boha poslaný.
(R. 1522 nazývá se písní starou.)

Slova přepr. J. Pavelka. — Nápěv u Šteyra 1683 (dorický).63E YAT== EE:
wo1. Je-ží-ši

LE pL053-zannKri-ste, jejž poslal svě-tu Bůh,S=dahříš-né-ho

lh-du bys shladil všechen dluh, bí- du jsi tr-pěl a v o-bět dal

se - be,

2. Ježíši Kriste, jak jsi se na
rodil, matičkou chudou jsi
v jesle vložen byl, ve chlévě
tmavém spals na prostém seně 
zavinut v pléně.

3. Ježíši Kriste, jak hvězdu
uzřeli, - králové svatí hned zdáli
vyjeh - Králi svých duší se poklonitTobě© vespásydobě.

4. Ježíši Kriste, Král Herodesseptal,© abyTilstivěsmrtkrutouuchystal,| velstisvé
zklamán, se vztekal a zlobil,
děťátka pobil.

5. Ježíši Kriste, Tys pravdě
učil nás, pracoval, lačněl astrádalvšechenčas,© nejeden
pro nás jsi podstoupil svízel,
nevděk pak sklízel.

o- te- vřel ne- be.

6. Ježíši Kriste, "Tys choré
vyhojil, - slepým's zrak vrátil a
smutné spokojil, do hříchu
padlé jsi od nepravosti - uváděl
k ctnosti.

7. Ježíši Kriste, byls ke všem
milostiv, - mrtvéjsi křísil, a jiný
konal div, - tak jsi se zjevilvtomzázrakumnohém| vše
mocným Bohem.,

8. Ježíši Kriste, Tys cestu spasení| ukázalpravou,jížcírkví
vedeni - bezpečně, jistě jdemvblahéhoráje© pověčnétaje.

9. Ježíši Kriste, lid, zlobouzaslepen,© Zavšeckydary,jež
dáti možno jen, - za všecku lásku
1 za dobrou radu strojí Ti
zradu.
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10. Ježíši Kriste, Tě zlobou
stíhají - židovští kněží a v kletbu
dávají, - střehli Tvé kroky, Tě
kamenovali. na Tě lid šťtvali.

11. Ježíši Kriste, když den se
sešeří, - k poslední s učni jdeš
v žití k večeři, hdem chtě
všechněm dát za spásy zdroje
tělo, krev svoje.

12. Ježíši Kriste, kdo Tebe po
žívá, - posílen Tebou ten v dobrémprospívá,© dosáhnenebe,kdeblaženotítvděčně© bude
Tě věčně. v

13. Ježíši Kriste, "Tys do za
hrady šel, v krvavém potu jsi
na modlitbách dlel, rotu zlou
Jidáš tam přivedl zrádně, - s níž
Tě jal snadně.

14. Ježíši Kriste, Tě ztuha
svázali, týrali, bili a radě vy
dali; - židovská rada, jež vezlostibloudí,© křivěTěsoudí.

15. Ježíši Kriste, Tě v jitřní
hodinu k Pilátu vlekou, ačznajínevinu,© zabítTětouží,
a křivě Tě viní, - pomluvou špiní.

16. Ježíši Kriste, v čas první
hodiny - bičováns krutě a trýzněn

nevinný;© Korunaztrní,jež
ukrutně bodá- hlavu Tvou hlodá.

17. Ježíši Kriste, Tys v třetí
hodině - o truchlé slyšel a smutnénovině,© bojeselidutuPilát
již svolil, by krev Tvou prolil.

18. Ježíši Kriste, když šestáhodina© vchórusezpívá,již
kříž se vypíná ; - Tobě se smáli,žlučsoctemTidali,| lotrem
Tě zvali.

19. Ježíši Kriste, pak v hórudevátou© vydechlsvbolusvou
duši přesvatou, v nešpory po
sléz již snímá se s kříže - těla
ctná tíže.

20. Ježíši Kriste, Tě v komplétmazali,© halilivplátno,Tvé
rány líbali, - o Tebe lkali a tělovtédobě© složilivhrobě.

21. Ježíši Kriste, jenž z láskyveliké© vytrpělsbolyamuky
všeliké, milostí řiď nás, a
ctnostně uč žíti, - za Tebou jíti.

22. Ježíši Kriste, dej ať jsmepřešťastní| slávyablahakdys
věčně účastni, - kteréžto, Pane,námvnebesíchchystá| láska
Tvá čistá!

165. Pašije čili vypravování o umučení Páně.

Slova přepr. J. P. — Nápěv od Jana Josefa Dusíka (nar. 1733 v Mlázovicích
na Hořicku v Čechách, zemř. 1818 v Čáslavi. )

1. Již jsem dost pra- co- val,
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2. Umlknou ústa má, - pře
stanu kázati, víru a pokání
bezbožným hlásati; nadarmo
jim - pravdu jsem zvěstoval, nanějsemvŽalosti| hořcesi
stěžoval.3.Ustrojtevečeři,© druhovérozmilí,© abychomnaposled
velkonoc slavili ; proměním
tam - v tělo chléb, víno v krev,-smrtípakbolestnou© ukojím
Otcův hněv.

4. Vlastní můj učedník, - Jidáš,
se zrádcem stal, za bídné pe
níze - židům mne zaprodal ;
přivedl je, - zrádně mne políbil,-zavšeckudobrotu| bídněse
odměnil.

5. Najatá četa zlá - ztuha mne
Ssvázala,- se soudu na soud mnou-bezcitněsmýkala;| svědectvísi-nepravékoupili© Annáša
Kaifáš též, - zhubit mne toužili.

6. Kaifáš, kněz nejvyšší,
Bohem mne zaklíná - „„Rci, zda.
se vydáváš - Božího za Syna !“-„Týjsiřek"!““dím.| Kaifáš
si trhá šat, - soudcové volají : 
„Na křížjej přibij kat !“7.Rányaurážky| žoldnéřů
surových - sypou se celou noc,
potupně zní jich smích ; - nade
vše však - srdce bol rozdírá, -Petr
že apoštol - z bázně mne zapírá.8.Sotvaserozední,| vlekou
mne k vladaři, - křičí a volají, 
soud ať jim nemaří: - ,„Králem
se děl, - proto ho ukřižuj, - sice
tě, Piláte, - zavrhne císař tvůj!““

9. Pilát jej vyslýchá, - nevin
ným uznává, - Herodu králi jej
- souditi předává. - Za bláznajejHerodesoblekl,© Pilátu
opět v moc - zástup jej odvlekl.

10. Pilát dal Ježíše - do krve
zbičovat, - korunu trnovou - na
hlavu vtiskl kat. - Pilát je jat, 
ale lid hlaholí: - „„Ukřižuj, ukřižuj!“© vdivokénevoli.

11. Pilát se zastává: - „Nevidímproviny““.| „„Jehokrevna
nás tec, nanaše na syny!“
odpověďzní. - Pilát si ruce myl, 
žádosti ukrutné - zbaběle povolil.

12. Nebeské slávy Král - pře
těžké břemeno - přijímá pokorně
- na svoje rameno; - k popravě
jde, - nohy mu klesají, - vrahové
ukrutní nad tím však plesají.13.Óhorokalvárská,© jak
jsi ty daleká, - příkrá a vysoká-proSynačlověka!© Koliktu
ran, - kolikrát poklesl, - nežli křížnatebe© sbolestívynesl!

14. Šimon mu pomáhá; - s Mat
kou se setkává, - soucitným že
nám Pán - útěchy dodává. - Do
spěli již, - strhali kati šat, - hřeby
jej přibili, - na kříž když rozepiat.

15. Uprostřed zlosýnů - visí
a umírá, pod křížem Marii
srdce bol rozdírá. „„Matičko
má, s tebou se rozloučím,Janativěrného© zasynapo
roučím

+16. Prahnoucížízní ret - octem
mu svlažují, - srdce však sklíčené-posměchembičují.© Od
pustil jim, - ještě se přimlouval,
- lotru, jenž litoval, naději
spásy dal.

17. Čítě se opuštěn - ve hroz
ném trápení, - dokonal obět svou
- pro naše spasení: - „„Poroučím
ti, Otče můj, duši svou!“
Hlavu pak naklonil - s korunou
trnovou.

18. Zhasíná slunce jas, - zem
se chví úžasem -nad Syna Božího
- smrtelným zápasem. - Člověče,
viz, - zůstaneš netečným, - spásy
své nedbalým, - chladným a ne
vděčným *

19. Naděje jediná, - Pane můj
laskavý, - dej, ať se srdce mé 
lítostí roztaví ! - Pro rány Tvé, 
bolestné skonání - kéž mám dilvnebesích,| vandělůplesání.
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166. Rozjímání o umučení Páně pro hříchy naše.
(Dříve : Když v myšlení usmrcení Ježíše rozjímám.)

U Šteyra 1683. — Slova přepr. J. Pavelka.
—-=- TI e—11 ÚU ——— 2]
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1. V za - my- šle-ní u-mu-če- ní vi-dím Kri-sta Pá -na.nbU
——— ——E—

o pe ===
Srd-cepu-ká,vidoucmuka,ježmuuo chy-stá-na.
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Ja-ko ře-kou sl zy te-kou je- ho nad bo- le-stí,-8 OTL ] Ira ITU ic" = JJu mn a©iA—„4— i.mŤMsSo m
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pro nás hříšné, zlé
2. V Olivetu ukryt světu

s Otcem svým se radil. V onédoběžidůzlobě© JidášjejJižzradil.© Nelituje,prozrazuje
Učitele svého; pozdravením,
políbením vydal nevinného.

3. Kati jali, upouta.li - Spasitele
ztuha. - V soudní síni soudí nyní

Pána svého sluha. A té noci
v jejich moci - trpí hanu sterou,
- neb jej bijí, v tvář mu plijí,
kopají ho, derou.4.VladařoviPilátovi© veden
k odsouzení; zde mu lají, ač,
jak znají, viny na něm není.
Zločin děsný lid ten běsný
páchá v zuřivosti, Stvořiteli,Spasiteli© žádajesmrtvzlosti.

5. „Nemá vinu ze svých činů“
Pilát lidu vece, zbičovati,

utýrati - dal jej katům přece.
Duše moje, viz ty zdroje, - jimiž
krev se řine, zloby tvojí rány
zhojí, z nich ti spása kyne!

6. Na všem těle Spasitele
není pleti zdravé, jak ho raní
v bičování - ruka sběře dravé.
Utrýzněný, zohavený, trním
korunován, v posměch rotě,
duše, pro tě Pán jest vy
stavován.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.

a py-šné, kte-rou rá

křížem klesá.

- čil né- sti.
7. Můžeš, duše, zříti sušebolestsvojíspásy© bezslzení,bezomdlení?© Hle,jakzbavenkrásy© očivslzejakovmlze,ramenaplášťkryje,© hlavu

bodá, bolem. hlodá jenž
v leb se ryje.

8. Pilát tvrdý, Říman hrdý,slitovánícítí;| lidvšakdivě,svedenkřivě© chcejejnakřížvbíti.| Zlobouplají,radějdají
- volnost Bara.báši, - nežli svémumilostnému© Králi,Messiáši!

9. Neustává divá vřava, až
jim Pilát svolí; myje ruce,
Krista k muce vydá v hrozné
boly. - Dřevo kříže, — jakátíže!
-vloží na ramena, - jež se chvěla,
jsouce zcela - šlehy rozjízvena.10.Ulicemikráčíněmý| Be
ránek, kříž nesa. Ztrýzněn,
ztlučen, zemdlen, zmučen, - pode

Dospěl hory,mdlýachorý,| šatjesněhostržen,— nakřížkatyKristussvatý© násilímjevržen.
11. Nohy, ruce velmi prudce nakřížrozpínají;| hřebvně

vrazí, až kost zkazí, - svaly protínají;| rozeplatétělosvaté
na kříži pní v mdlobě, blednou

24

trn,
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době.

12. Hrozná trýzeň plodí žízeň,
- naklání Pán hlavu; - ještě více
v srdci tkvíce - bolí hany davu.

skála,© vbokmukopívojín
stopí; vyjde krev a voda.
V těchto zdrojích hříchů mojich.
- napraví se škoda.

14. Srdce moje, hříchy tvoje takjejumučily..| Jeholituj,
sebe zpytuj; - odpustí Pán milý.
- Odlož zlosti, cestou ctnosti
sleduj svého Pána, - pros, ať tebe
přijme v nebe slávy věčné
brána !

-KMatcezírá,anasirá© pode
křížem stojí; - opuštěný, umu
čený - vydech' duši svoji.

13.V onu dobu mnohých hrobů
- skrýš se otvírala, slunce tmí
se, země chví se, puká tvrdá

167. Roziímání, že Ježíš Kristus podstoupil muky pro spásu našich duší.
(Text přepracován.)

Nápěv I. Text upr. Jos. Navrátil. — Nápěv dle Šteyra 1683.
pra =E=FEE T
1. Ja - ká ža - lost a tru-chlivost pro- ni-ká srd-oe

-= zCICÍ 3 JLTC 3 I 1 I 3DIA LTOKCTWE A12 l L — 4 i (1 „v o =mo-je,po-bož-ně| li, Spa-si-te-li,
+--b s I ] jLFL

=
v = =

roz - jímám mu -ky Tvo-je.

Nápěv II. — U Fryčaje č. Jó.(OBSEELLEEEE
1. Ja-ká ža - lost

A- 3 3I i <T pryc poGLI:Fpac j<<A
— i - -— 1 i—— -J

atruchlivost© pro-ni-kásrd-ce
mo- je, po - bož - ně - li, Spa - si - te - li,

„AD m „i

Z E 18

roz-jí-mám oomu ky Tvo-je.2.Ještěvíc,ach,| děsímě4.SvatýTvůjret| zaširý
svět - v nebesích Otce prosí, 
pustý by kraj - změnil zas v ráj
- krůpějí božské rosy.5.Okovůtíž| néstichceš
již, - abys mne osvobodil, - duši
bys mou - porušenou - pro nebe
znovu zrodil.

strach,© Beránkusvětatichý,
bolů že těch - příčinou všech
moje jsou těžké hříchy.3.Dobřesadví| olivový,
k němu jak kráčíš v temně, 
krve Tvé nach - na země prach

kane Ti z lásky ke mně.
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6. Na posměch všem - Jerusa
lem - vláčí Tě ulicemi, - v soudnýbychden| nezahanben| před
lidmi obstál všemi.

7.Hlavu pak Tvou -zkrvavenou
- koruna z trní pálí, - aby mou
tvář svatosti zář zdobila
v nebes dáli.

8. Co je to ran, - ze všech jižstran-týrajísvatétělo,| tělobyméchoulostivé© vnemo
cech těchu mělo.

9. Přetěžký kříž - k zemi vždy
níž - sráží Tě zemdleného,
abych se vzplal - nad zemský
kal, uchránil duši zlého.

10. Ve smrti pak - kalný "Tvůjzrak© naposledknebipatří,
jakobys děl: - ,,Umřít jsem chtěl,
- abyste žili, bratří“.11.Vehrobuklín,| BožíTy
Syn, - dáváš se uložiti, - abys zas
vstal - nad smrtí Král, - v slávu
nás mohl vzíti.

12. Za lásku svou - nekoneč
nou, Ježíši, dík můj vřelý,
bídný ač jsem, - v Životě svém 
Tvým chci být vždycky celý.

13. Svatý zjev Tvůj - při mně
vždy stůj, vediž mě cestou
ctnosti, - by se vždy stkvěl 
neviny pel - na duši ve svatosti.

14. Hříchu ni stín. v duše
mé klín - nepadniž v celém žití,
- abych vždy spěl, - kam Ty jsichtěl,© Tebesmělvúdělmíti.

15. Při smrti mé - rámě kéžTvé© sílíměvtěžkémboji,svatýsvůjkříž© kemněskloňblíž,© úzkostaťvšechnuzhojí.16.Vskonuažpak| shasne
můj zrak, - Ježíši, chci jen Tebe,

znovu Ti žít, - u Tebe být, 
vejíti v slasti nebe.

17. Před trůnem Tvým - obklopeným| zástupyandělskými,
Tebe chci zřít, - Tebe chci ctít, 
chválit Tě se svatými.

168. Píseň poutní k trpícímu Pánu dežíši.

Z poutní knihy. — Hudba K. E.

a -MM 2- I s m. JGE = TFEL
1. Ach, mou du-ši hříš-ňou trá - pí žel, že Pán Je-žíš

DO- 4 —k ha —i„U M, „N M h a T 1 | „L I u i „Ina—aaab!„I £ JI„„KIm—ne|
aká s J 9 i aj KZT i o "s | s i - JÍ
7 — 4 e ď e £L s © d „I

to-lik vy - tr-pěl. Vy-slo- vi- ti mož-no ne-ní,
„AkA III I — 1O n A1je
I o I—8 o Z

ja- ké snášel u-tr-pe-ní pro hřích můj Pán Bůh můj.
2. Z jediné vše trpěl příčiny, abyzničilnašeproviny,| ačsámnicbylneprovinil,© Otci

svému dosti činil - pro hřích
můj - Pán Bůh můj.

3. Volně ruce vložil v jařmopout,© nazlostnýchsevydalžidůsoud,© poličeksinechal

dáti,| hrozněsebeurouhatiprohříchmůj© PánBůhmůi.
4. A když byl v tak pustýposměchdán,© chátroubohaprázdnouurouhán,© ach!jak

byl tu zarmoucený - a bol cítilbezejmenný© prohříchmůj
Pán Bůh můj.

k



— 872 —5.PakjejkPilátovipřivedli,unavená| prohříchmůj| Pán
tu lid žaloval naň usedlý ; Bůh můj.1bylkrutěubičován,© trním7.Odnášíkřížtěžkýzměstaostrýmkorunován| prohříchven,-jižsnímnaGolgotupři

můj - Pán Bůh můj. veden, - přibiti se na kříž dává,
6. Jeho svatá hlava klesala, - ach, již bolně dokonává - prokdyžjiránasterázbodala,-alehříchmůj© PánBůhmůj.vzalkřížnaramena| ušlehaná,
169. Umučení a smrt Pána našeho Ježíše Krista povzbuzuj nás

k pokání a polepšení.

(Dříve : Ježíši, plný bolesti.)
Dle Denise 1774. — Text přepr. J. Pavelka. — Nápěv „starý“ u Bečáka, č. 162. —

(Lass uns deine Leiden singen.)EEE3
v

1. Na kříži pní, samá rá - na, svaté Tě-lo Kri-sta Pá-na.
n b — — j — —m |P —jap; ode 68Fc ici]

AS. — LA P | m o m A 1 1 | „Z a P „JE< és -I 1 L C « ] JÍ
V, e .ztý-rá-noa© ze-mdleno,zmuče-noa ra-ně-no.

2. Z rány steré krev se řine, jest bolestný, jejž dal žoldnéřmrtvovisítělosiné,zmodralý| neřestný.jesvatýret,© zbrocenbílýčela9.Nešlechetnostkohozmahá,
květ. na cizí že statek sahá, - podvádět

3. Ruce, nohy probodeny, chce, okrádat, - trhá Pánu s tělavhlavutrnyzaraženy,kopím| Šat..proklánsvatýbok,| zněhož10.Nešlechetné,hříšnéskutky,
prýští krve tok. závist, lakota, hněv prudký,4Dušemá.hovroucnělitujsmilstvakdoseodváží,| hřeby

i : 2 v údy zaráží.ale sama sebe zpytuj, - proč V v) aj , o
ho bolest rozdírá, proč"tak 1. Kdo hřích tají vé zpovědi,
hrozně umírá. v hříchu tělo Páně jedí, - „oči

5. Naše hříchy zavinily jeho svazují, - polibkem jej zraP ji vd; zují.
Kristus Pán že umřel milý, 12. V obžerství kdo rozum
v žádostech zlých kochání9 1, stápi,© Pánu,jejžtožízeňtrápí,
krev mu z těla vyhání. oub u s octem podává b

6. Myšlenky zlé, zlost a pýcha v ústa žhavá, bolavá.
- ostrým trním Pána píchá, - víc 13. A kdo nekajícně žije,
než Úrny bodají. hlavu jeho duše žalem neomyje, srdce.týrají. Páněprobodá,| ježjesamá7.Necudnýchslovpřívalkalný| Jahoda.
- jako bičů dopad žalný Krista 14. Hrůzou chví se srdce moje,
Pána bičuje, celé tělo zraňuje. - vidouo, Pane, tělo Tvoje, - ano8.Rouháníapustéklení,plnobolesti© promojepnínekřivébližníchobvinění-poliček© řesti.



— 373 —

15. Tvoje láska nezná míry,
Pán, jenž vytvořil svět širý,
bolestnou smrt podstoupil, by
nás z hříchu vykoupil!

16. „„Poslyš, duše, mého hlasu:
Pro tvoji jsem umřel spásuvnevýslovnýchbolestech,© že

tkvíš v hrozných neřestech.
17. Kajícího neodmítám,

zkroušeného vroucně vítám,
hříchy jemu prominu, - na srdce
jej přivinu.

18. Poskvrny mu s duše smyju,
- novou milost v duši vliju ;krvemojíkrůpěje| jsoumu
zdrojem naděje.

19. Neodmítej ruký mojí,nezůstávejvzloběsvojí,© ale
vroucím pokáním - padni zbožně
k nohám mým!

20. Hlavu svoji k tobě schýlím,© budešzasmýmbratremmilým,© uvedutěvnebesa,
kde tvé srdce zaplesá |

21. Nejsem hoden, drahý Pane,
Tvojí lásky svrchované. prozlo,ježjsemučinil,© jímTvé

boly zavinil.
22. Důvěrně však k Tobě kráčím,| kajícnostíokosmáčím,nechcizůstatvneřestech,| od

říkám se hříchů všech.
23. V krve svojí svatém zdroji

- očistil sám duši moji, předsevzetímojesil,© abychzbožně,
svatě ŽIL.

24. Pro své svaté umučení
dej mi milost polepšení, u věčnémbychživotu© hlásal'Ivoji
dobrotu !

Písně a pobožnosti o jednotlivostech umučení Páně.

170. Loučení Pána dežíše s Matkou Marií.
(Dříve : Ó Matko má, Máti milá !)

U Šteyra 1683. — Slova upr. Jak. Pavelka.
Tohoto loučení lze beze zpěvu užívati jako rozjímání.

P. Ježíš: 1. Ó Matko moje roz-mi-lá,
mne světu k spáse zrodi-la,

ježBo-hemvý-vo- le-na
teď bu - deš zarmouce-na ;ELLEPEF ==

v

neb již se s tebou rozžehnám,žal hlavu tvo-ji sy kéžml mí.LEE EEE ZA(eee E33-E=i
te-bepo-tě| šíBůhsám,můjvěč-nýO-tecmi-l$!

Panna Maria : 2. Což již se semnourozloučíš,© Óláskomá,
můj Synu, že Bohu mne tak
poroučíš, - zřím slzu v řas Tvých
stínu £ Což, jediná má útěcha 
v tom široširém světě, ta již
mne samu zanechá v třicátém
třetím létě *

P. J.: 3. Tak jest to vůleOtcova,© amusísetakstáti.
Jež od zhouby svět zachová,jestnasmrtsemibráti.| Hle,
hodina již přichází, již mne i
Jidáš zradil, - již peníz se mu vysází,© jenžtřpytemsvýmjej
zvnadil.
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P. M. : 4. Ach, co jest mi dnesslyšeti?© Tyosmrtisemíníš,
Ty tresty že máš trpěti, - jenžjenomdobréčiníšt| Tyčistější
než padlý sníh - a život je z Tvéruky,| Tynasebechcešvzíti
hřích a podstoupiti muky?

P. J.: 5. Já proto přišelna tu
zem - a přijal tělo z tebe, - bych
spásu získal lidem všem - a ote
vřel jim nebe, - neb jen skrz smrt
mou a skrz kříž - lze vinu od
činiti, - skrz boly, jichž se účast
níš, v ráj slíbený je vzíti.

P. M.: 6. Ach, jaké se to rozlilo© kolširébolumoře!-Ach,jaképrudcesklíčilo© mésrdcežhavéhoře!© Toťonenmečje
bolestný, jenž duši moji zraní,
- jejž Simeon mi věstil ctný
Duch můj se Bohu sklání.

P. J.: 7. Toť arci onen břitký
meč, - jenž v tvoje srdce vnikne,jejžvěstilationařeč,| jímž
duše tvoje vzlykne, - neb v duchumojiobětzřel,© znáttajemství
mu dáno, - a čas již k tomu podospěl,© bybylodokonáno.

P. M.: 8. Ó Jezu, Synu jediný,
- mé dítě nejmilejší, Ty slunko
s nebes výšiny, - Ty skvoste nej
vzácnější, - zjev Matce své, ni
nezataj, co Tebe čeká bolu,
jež s Tebou touží sdílet ráj
1 trpěti chce spolu.

P. J.: 9. Aj, budu kalich hořký
pít, - žluč s octem uchystány
jat zradou, křivě souzen, bit,
mé líce uplvány, - a budu vláčen,
bičován, - trn sterý zbodá hlavu,
- proud divoký mne stihne han 
z úst rozvášněných davů.

P. M. : 10. Tak trpěti můj budeSyn!Ó,dobrotivénebe!| Kéž
svolit ráčí Hospodin, ať umru
místo Tebe, - neb Bůh, jsa plný
milosti, - svět může jinak spasit,
- dle svojí věčné moudrosti - žár
pekla láskou shasit.

P, J.: 11. Již usouzeno trpěti,
- tak Otec velet ráčí - a s velkouláskyobětí— bolrukuvruce
kráčí ; - šest tisíc šest set šedesát

šest šlehů v bičování a bezpočtůsemusístát| hanpřiko
runování.

P.M.: 12.Tvá svatá, všehodražšíkrev| takbudevycezena,byuhašenbylBožíhněv,© zlosthříchuvyhlazena.© Ach,srdce
ve mně umdlévá, - má síla v těle
chřadne Syn Boží krev svou
prolévá - a raněn na zem padne!

P. J.: 13. Kříž těžký sám siponesu,| jdaměstaulicemi,
kde padnu davů za plesu, - jak
beránek jsa němý; tam po
mně budou šlapati, plít po
mně, krutě bíti, - mne budou
zlostně kopati - mí nepřátelé lítí.

P. M.: 14. Ach, vzpláčí dcery
Slonské tím nad divadlem
smutným, - a zkalí jasné oči své

slz bolných proudem +rmut
ným, neb nikdo tolik netrpěl,

co vytrpíš, můj Králi, jenž
všeho bolu okoušel, - jejž všecka
muka pálí.

P. J.: 15. Pak vztýčen, přibitnakříži© pnětbudupodoblo
hou, dav vidět, an mne pro
hlíží a tupí hanou mnohou,
tam poručím tě Janovi - a Janazasetobě,| svémrtvétělouč
ňovi, - jenž pochová mne v hrobě.

P. M.: 16. Ach, Jezu můj!Ach,TyaJan,| toťnebejest
a země ! - On služebník, Ty světa
Pán, - Ty Bůh, on lidské plémě !

Ach, polituj mne, polituj, čí
srdce schopno citu jest ulou
pen mi démant můj, - jak slunce
na blankytu.

P. J.: 17. Již tedy zde se
dobře měj, - dík za vše přijmouc,Máti,| vžal,drahá,přílišne
klesej, i když ti bude lkáti.
Ten, jenž mne v mukách posílí,
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- Ten potěší i tebe, můj věčný
Otec rozmilý, Bůh, Tvůrce
země, nebe.

P. M.: 18. Tak bolestně senedělí© duchtěloopouštěje,
jak šípy bolu utkvěly - v mém
srdci, jež se chvěje. - Tak těžké
jest a bolestné - mi toto rozlou
čení, jak milo bylo radostné
mi Tvoje narození.

P. J. : 19. Již naposledy: s Bo
hem buď - a jeho pod ochranou,
- jež v žalu ovlaží tvou hruď,znížzdrojetěchykanou.| Jižvyvstává.potkrvavý,| jižspě
chám k Olivetu, by z krvemojízáplavy© svitspásyvzešel
světu.

P. M.: 20. Nuž, děj se Boží
po vůli, - jíž pokorně se kloním
- 1 když bol srdce rozpůlí aslzužhavouroním;| jenještě
na mne pohlédni, mne přiviň
v náruč svoji, ať políbení po
slední - rty naše v slzách spojí.

Duše křesťanská: 21. Kdo vy
stihne ten bol a žal, - jímž srdce

svatá plála, Syn útrpností za
stenal, Máť steskem umdlévala;© vždyťSynumukanastává,| ježvětšípomyšlení,
Máť osiřelá zůstává - a náhrady
jí není“

22. Tak vůle Boží velela, - tak
spása naše žádá. . Máť protivit se
nechtěla, - rád Kristus pro násstrádá,© jimvůliBožíčiniti
jest nade statky světa, ji
skutky svými slaviti, - jim touha
v srdci vzkvétá.

23. Ó Jezu, jenžto v bolesti 
se loučils s Matkou svojí, - zbav
hrozného nás neštěstí, - jež hřích
nám všaký strojí; - dej, od Tebeaťnedělí| náshříchupropast
děsná, - ať zní Ti mezi anděly
s rtů našich píseň plesná!

24. Č Maria., pros zá děti, - jež
tvými býti chtějí, -ať Syna tvého
viděti - tvář vlídnou vnebi smějí,

s ním věčně věkův spojeny
se ve tvou náruč vinou, - a blahemrajskýmkojeny,| sním
v život věčný plynou !

171. O mdlobách Kristových v zahradě gethsemanské.
Slova Fr. Sušila 1862. — Hudba Jos. Charváta 1905.
EEE
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2. Všemilostný Otec s nebe, Pro trud, jímž jsi v sadě stonal,
takto vzdychat slyše Tebe, - pro modlitbu, již's tam konal,
anděla v té smutné době pro pro krev, potem vykypělou,potěchuposlalTobě.© Úzkostskloňsekemněsláskoucelou.smrtnávvětším.chvatě| dolé-4.Kdyžmneúzkosttěžká
hala pořád na Tě. Pro náram- schvátí, - a smrt bude o mnenouprolopotu— vyrazilaTistáti,-dejmiTvojíláskydojít,
krev v potu. - rač mou vůli se svou spojit ;

3. Zmoh' ten smutek nesko- posil duši přeubohou, - kdyžnalý,našelsučně,anispali.brátbudepůtkustrohou,© ať
„„Modlete se,““, pravils, „bděte, se zastkví slávou v půtce nad

ať vás zbojník neuhněte.“ úklady zlého škůdce.

Modlitba k Pánu Ježíši ke sloupu přivázanému a zbičovanému.
BožskýSpasiteli můj, co se s Tebou stalo, když z lásky k du

ším ke sloupu nechal jsi sepřivázati. Ach, jak doslovně vyplnilo
se předpovědění prorokovo, že od hlavy k patě budeš jedna rána,
budeš až k nepoznání zohýzděn ! Jaké zahanbení, když s Tebe
strhli šatý ! Čomuk jsi vytrpěl pod tíží ran bez počtu Ti zasa
zených ! Jako proudem řinula se Tvá svatá krev z rozedraných žil!

Avšak nebičovala Tě tak nespravedlnost římského vladaře, ani
ukrutnost vojáků; jako mé vlastní hříchy. Ó mrzká rozkoši, která
Tě stála tolik bolestí! Ó té tvrdosti, která, ačkoli dobře věděla,
že pro mne jsi byl mučen, přece ustavičně Tě urážela!

Než ode dneška již tak nebude. Věčnými svazky k Tobě při
poután a spojen s Tebou u sloupu vynasnažím se, dokud budu
dýchati, abych uražené spravedlnosti Tvé zadost učinil.

Pro sloup, k němuž jsi byl přivázán, pro biče, jež Tvé nevinné
tělo rozedraly, pro krev, kterou jsi tak hojně prolil, smiluj se, Pane,
smiluj se nade mnou bídným ! Vysvoboď mne ještě. dnes z osidel
pokušitele, chraň mne vždy před nimi, a když vyhnanství mé se
ukončí, přijmi mne k sobě do nebe. Amen.

100 dní odpustků jednou za den. (Lev XIII. 15. května 1886.).

| 172. Ecce homo.
Slova dle Svatojanského kanc. č. 162 upr. J. Pavelka. — Nápěvr u Šteyra 1688.
EHS
1. Ejhle člověk! Světe pyšný, světe vrtekasvý, viz, jak od pa

|ml.l.p| —l
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ty až do hla -vy Kristus rpro tvůj hřích je bo-la - vý.2.Vychází,hle,| bičováním3.Ejhle,člověk!© Světe,viz,krutýmumučen,© třtinudrže,toťvěčnéslávyKrál,© jehož

trním ověnčen, - pláštěm šarla- slovem lesk hvězd, slunce vzplál,
tovým oblečen. - jemuž v nebi znějí písně chval.
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4. A svět volá : Aj, my toho
krále neznáme, - jeho krve, smrti
žádáme; Piláte, svol; sic tě
udáme !5.Ejhle,člověk!© Ten,jenž
lidstvo z hříchu vyplácí, duše
čistí, Bohu navrací, pro ně
trpí, pro ně krvácí.

6. Jeho lásku - nesmírnou kdo
plně vypoví, z níž se za nás
umřít hotoví, krví svou v nás
srdce obnoví ?

7. Ejhle, člověk! Kristus,
Bůh sám, pro nás vtělený,
Soudce všehomíra vznešený, 
jenž nám otevře ráj ztracený !

8. Drahý Jezu! Z hříchů
svých se vroucně kajeme,- urážet
už Tebe nechceme; - dej, ať mi
losti Tvé dojdeme!

9. Vyplň, Pane, - touhu našich
srdcí laskavě ; ať Tě zřímevsvětlazáplavě,© mámepodíl
ve Tvé oslavě.

Pobožnost ke cti smrtelné úzkosti Pána našeho Ježíše Krista.
(Sedm slov Pána Ježíše na kříži.)

V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
V. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
R. Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky

věkův. Amen.
I. SLOVO.

Otče, odpusť jim; neboť nevědí, co činí.
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme Tobě.
R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na. kříži trpíš, abys utrpením svým dluh hříchů mých splatil, a svá
ústa otvíráš, abys mně odpuštění u božské spravedlnosti získal ;
smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných úzkostech
tonou, i nade mnou, když ono poslední okamžení pro mne na
dejde, a „propůjč nám pro zásluhy své předrahé krve, již jsi za
spásu naši prolil, tak živé bolesti nad hříchy našimi, abychom skrze
tuto bolest vydechli ducha svého do klínu Tvého nekonečného
milosrdenství.

3krát Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe douťám, Tebe miluji a nade

všecko litují, že jsem Tě hříchy svými urazil.
II. SLOVO.

Dnes budeš se mnou v ráji.
V Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme. Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

trpíš, a tak ochotně a velkomyslně víru dobrého lotra, kterýž Tebe
ve snížení Tvém Synem Božím vyznává, odměňuješ a ráj jemu za
jišťuješ ; smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných úzko
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stech tonou, i nade mnou, když onen poslední okamžik pro
mne nadejde, a vzbuď pro zásluhy předrahé krve své v duchu našem
tak pevnou a stálou víru, aby při ponoukání nepřítele zlého neklesa
la, bychom i my odměny rajské účastnými se stali.

3krát : Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji a nade

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.
III. SLOVO.

Ženo,hle syntvůj! Hle matkatvá!
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj© světjsivykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži trpíš, a na své vlastní utrpení zapomínaje nám na důkaz
lásky své svou vlastní Matku zanecháváš, abychom jejím prostřed
nictvím v největších potřebách svých s důvěrou k Tobě se utíkali:
smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných úzkostech
tonou, i nade mnou, když onen poslední okamžik pro mne na
dejde, a vzbuď pro vnitřní muky své, a Tobě tak drahé Matky,
v srdci našem tak pevnou naději v neskonalé zásluhy předrahé krve
své, abychom ušli věčnému zatracení, jehož jsme zasloužili hříchy
svými.

3krát Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji a naďe

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.
IV. SLOVO.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mneopustil:
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži trpíš a v tolikerých mukách kromě tak velikých bolestí
těla i nejkrutější sklíčenost ducha s nekonečnou trpělivostí snášíš,
opuštěn jsa od věčného Otce svého smiluj se nade všemi věřícími,
kteří ve smrtelných úzkostech tonou, i nade mnou, když onen
poslední okamžik pro mne nadejde, a uděl nám pro zásluhy své
předrahé krve milosti, abychom s pravou trpělivostí všecky bo
lesti a úzkosti při své smrti snášeli, a tak své utrpení s Tvým
spojujíce Tvého blahoslavenství v nebesích účastnými se stali.

3krát : Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji a nade

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.
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V. SLOVO.
Žízním.

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj - svět jsi vykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži trpíš, a nemaje dosti na tolikeré potupě a tolikerých stra
stech ještě více bys snášeti chtěl, jen aby všichni lidé byli vysvobo
zeni, a tak dokazuješ, že "Ti celé to moře Tvých utrpení nestačíkuhašenížízněTvéholáskyplnéhosrdce© smilujsenadevšemi
věřícími, kteří ve smrtelných úzkostech tonou, i nade mnou,
když onen poslední okamžik pro mne nadejde, a rozněť pro zásluhy
své předrahé krve v srdcích našich takový oheň lásky, aby plálo
touhou s Tebou na všecky věky se spojiti.

3krát : Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji a nade

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.
VI. SLOVO.

Dokonáno jest.
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj| světjsivykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži trpíš, a z této kazatelnice pravdy zvěstuješ, že jsi dokonal
dílo spásy, jímž jsme z dítek hněvu a zavržení se stali dítkami Bo
žími a dědici království nebeského smiluj se nade všemi věřícími,
kteří ve smrtelných úzkostech tonou, i nade mnou, když onen
poslední okamžik pro mne nadejde, a pro zásluhy své předrahé
krve odtrhni nás docela od světa a od nás samých, a uděl nám
v hodině našeho smrtelného zápasu milosti, abychom obět života
svého s radostí přinesli na zadostučinění za hříchy naše.

Skrát : Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe miluji a nade

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.
VII. SLOVO.

Otče, v ruce Tvé poroučím ducha svého!
V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, — a dobro

řečíme Tobě.R.Neboskrzesvatýkřížsvůj© světjsivykoupil.
Nejlaskavější Ježíši, který z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži trpíš a k dokonání tak veliké oběti vůli věčného Otce se
podrobuješ, ducha svého v ruce jeho poroučeje, abys pak hlavu
sklonil a umřel smiluj se nade všemi věřícími, kteří ve smrtelných
úzkostech tonou, i nade mnou, když onen poslední okamžik
pro mne nadejde, a uděl nám pro zásluhy své předrahé krve v ho
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dinu smrti naší dokonalé sjednocenosti se svou božskou vůlí, bychom
hotovi byli buďto žíti nebo umříti, jak se Tobě bude líbiti, a nic
jiného si nepřáli a nežádali, leč aby Tvá nejsvětější vůle dokonale
na nás se vyplnila.

3krát Sláva Otci atd.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi!
Bože můj, v Tebe věřím, v Tebe doufám, "Tebe miluji a nade

všecko lituji, že jsem Tě hříchy svými urazil.

Závěrečná modlitba k bolestné Panně.
wav,

Nejsvětější, nejbolestnější Matko, pro převeliké muky, které
jsi pod křížem po tři hodiny smrtelné úzkosti Ježíše, Syna svého,
přetrpěla, prosíme tebe, račiž nám všem, jižto jsme dítky tvých
bolestí, v naší smrtelné úzkosti přispěti, bychom po smrti tvým
prostřednictvím z lože smrtelného do nebe přijíti a tam ve tvé
společnosti radovati se mohli.

dkrát Zdrávas Maria.
Maria, Matko milosti,
Matko milosrdenství,
Před duchem zlým nás ochraňuj
A v hodinu smrti při nás stůj!Odnáhléanenadálésmrti© vysvoboďnás,Pane!

Od úkladů ďábelských vysvoboď nás, Pane!
Od věčné smrti - vysvoboď nás, Pane !
Modleme se! Ó Bože, jenž ku spáse pokolení lidského

v nejbolestnější smrti Syna svého příklad a jistý prostředek jsi
ustanovil: uděl, prosíme, bychom ve smrtelném zápasu našem
účinku tak veliké lásky dosáhnouti a slávy téhož Spasitele účastní
býti zasloužili. Pro téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Ježíši, Maria, Josefe, vám věnuji své srdce i svou duši !
Ježíši, Maria, Josefe, pomáhejte mi v posledním smrtelném boji.
Ježíši, Maria, Josefe, kéž má duše, jsouc s vámi v pokoji, se

rozloučí. Amen.
Race. Odpustky 7 let a 7 kvadragen pokaždé. — Lev XIíI. 8. pros.1897.

173. O posledních slovech Páně.

2. a 6. sloka změněna. — Dle Šteyra 1683. — Plesy duchovní č. 21.
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mi lo- sti, všem k ú-tě še a ra - do - sti.
2. Když nepřátel zří zástup 6. Když hlava, nohy, ramena

svých, jich slyší rouhání a jsou krutou strastí sevřena,
smích, - rty jeho prosbu šeptají: Pán opuštěnost pocítil - a mocně„Cočiní,Otče,neznají,jim© zvolalzevšechsil:-,„„Ach,Bože,
odpusť hřích, jejž páchají“. proč's mne opustil *“

3. Když lotr v pravo visící 7. Když blížila se chvíle ta,
jej prosil s myslí kajícíí by v níž Pán měl odjít ze světa,
v ráji byl ho pamětliv, - dí Pán, vzav na se hříchů našich trest,sekněmunachýliv„Dnes| tuzvěstovalnámblahouzvěst
budeš v ráji se mnou živ“. svým slovem: - „Dokonánojest“

4. A Matku vida u kříže, 8. A v hodiny tři s polední
jak hrozné snáší obtíže, „Ó svou sbírá sílu poslední aMatko!“pravívlídněPán,knebi.volá| ,„„Otčemůj,
„buď místo mne ti synem Jan, vw Tvou náruč vrací se 8yn

on k službě tvé jest povolán!“ Tvůj 66 A dokonal již Život
5. Když údy krve zbaveny, svůj.ažhavéžízněplameny| mu9.ÓJezu,otojediné© Tě

vzplály v ústech posvátných, s lepším lotrem prosíme: 1inám
Pán : „Žízním !“ volá v bolech rač hříchy prominout; a kdyžsvých,lečvodpověďzníkatů| seskončínašepout,-račkňad
smích. rům svým nás přivinout.

174. Úmrtí Páně.

Malá Fr. Sušila. — Hudba Jos. Charváta 1905.
IIAE Am9Jac PePEITT I p

1. Ach, jak se to ne- be za -tmí-vá, v PonA mrak seo bh j i hME 1 A ACE rika

u I
37 s T JE

, msko za -krý-vá! Ce-lá ze-mě v děse v základu seml— PF T]- JÍ|- 1, TÍ]6 +tH= Ň o 1- li ŘI |. 1 Ig j
„třese „z drá--hy se již ve-smír vy-rý-vá, z drá- hy se ji=D=

ve-smír vy - rý - vá.
2. Divně stená všechno stvo- 3. Veškeren tu život utichá, -—

ření, žalost zevšad mocně pra- stesk jen vnímat, jímž svět pomení,tvrdáskálapuká,vzdychá;| velkáťjehorána,
světem vládne muka, [: všeho- pláče Krista Pána ; -[:živný
míra hyne stavení. :] pramen jemu vysychá. :]
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4. Ach, ten Pán náš oči za
vírá, na posvátném dřevě
umírá, s dřeva krev se lije,
syrá zem ji pije, [: blankyt
závojem se zastírá. :]

5. A kdo Pána takto zohavil,
v takou hroznou muku vystavil?© Člověče,tvávinave

hruď se mu vtíná, [:ty's ho,
ty's ho na kříž připravil. :|

6. Tož se rozplyň v bolné ná
řeky, v smutek oděj duši na
věky, - v usedavém pláči - nechť
se oko smáčí, - [: velké jsou tvé,
velké nevděky. :]

7. Kriste Jezu, z věčné ochoty
podstoupil jsi těžké trampotypoúmoru'sbažil,| abyslid

stvo zblažil, [:Ó té božské
božské dobroty !:]

8. Rouchem naším jsi se ošatil
- dluhy naše otci's vyplatil, - na
dřevě se's modlil, by nám Otec
prodlil, [:aby nikdo z nás se
neztratil. :]

9. Kdož Ti může dosti děko
vat, kdož Tě za to dosti mi
lovat +“ Chci já v každé době 
věrně sloužit Tobě, [:celý se
chci Tobě věnovat. :]

175. Dokonáno jest!

Slova dle Bečáka č. 177. — Nápěv ve Svatoj. kanc. č. 217.f —i onen© ml
ET ] ] YZ

4

BELAFP ECC:
=

1. Do-ko - ná-no jest! Smrt ple-sá. Kri-stu svatá hla va] jLILTŇOÍ62EEE
kle-sá.Du-chaOt-ci| o-devzdal.Skon-če-najedrá-haELL= 3
smutná,

—„D

na níž mu-ka pře-u - krut-ná sná-šel du- ší
4

EEho
vša kých Král.

2. Užasni se, Kalvarie! - skálatváaťslzylje© vtétohrůzné
hodině; nejkrásnější hvězda
zhasla, před níž pekla moc setřásla,© zhaslanatvévýšině.

3. Smutných očí pozdvihněte,
na kříž Páně pohledněte,

Ježíšovi přátelé ! - vás on v srdci
stále choval, - pro vás život obě
toval; - plačte pro Spasitele.

4. Plačte ! příroda též lkala:
hořempukla tvrdá skála, - sluncetmousezastřelo,© vzákladech
se chvěla země, - všecko trnouc,

svoje témě - přede křížem sklá
nělo. —

5. Již ho není! S kříže sňaté složilijižtělosvaté© vhrobku
novou přátelé; - ach, tam Kristus
leží tiše, - a tam pospíchají s výše

smutní nebes andělé.
6. Odpočiň již nyní sobě potéstrastiplnédobě,© umučenýJežíši!| DostimyslTváitělomukaranzdeutrpělo© pro

nás z lásky nejvyšší.
7. Odpočívej, až svou mocí

třetího dne z hrobu noci - v těle



— 383 —

zase vyjdeš ven ; aj, tu budiž
v záři skvoucí - jako vítěz všemohoucí| uvítánaoslaven.

8. Tvá smrt, důkaz lásky drahé
buď nám studní čáky blahé,žesekTobědostanem;© hrob

Tvůj dosvědčuje skvěle, žemytakévesvémtěle© jednou
z hrobu povstanem.

9. Buď nám vůdcem, Jezu Kriste,© buďnámútočištějisté

vbouřitohoživota;| bychom
došli šťastně k cíli - radu, vůli,pomoc,síly© vlévejnámTvá
dobrota.

10. V posledním pak smrtiboji© křížemkyňnámkupokoji,| zaplaťďáblaúklady,
otevři nám nebes bránu, - a nás
doveď k svému stanu * do ne
beské zahrady.

176. Nářek Panny Marie nad tělem dežíše, které pod křížem chová
na klíně.

(Dříve: Když Ježíše nevinného.)

Slova upravil J. P. — UŠteyra 1683.PB ZLLÁEÁBo7rE

3
1. Je-zu Kri-sta ne-vin-né-ho s kříže zbožně sňa-li, na klín

Cho-vá v klíně zmuče-né-ho, v zármutek se ha-lí, mr-tev
D ! » m —h i“ tČPCIdiuP|<F< N01Vo]JI„L=A-L„IMo.e 14„d£SC4s|L „I

P TÍ NÍ T v Ú—1 -CT Jj
v us o "= HS. o „Mat-ceslo-ži| li.

že Syn roz- mi - lý.
Smutně naň zí ra-la, vzdychaP LMAE ELE

= == 3 PF Am10s 4cCÁm.
la, jí sl za o ko ka lí i. opla-ka la.

2. Ó můj Synu všeho dražší, zbitá, z nichžto, blaho nesa,zbožnýchdušískvoste,| kterak
jsi pln hrozných ran! - Byl jsi
nad květ růže krasší, - jaká kde
jen roste, - Tvůrce světů všechaPán.| Ležíšteďusmrcen,
vrahů plen, jsa obět zloby
sprosté, tak zohaven !

3. Zbledly Tvoje líce krásné,
zesinalo čelo, - zmodral smrtí
svatý ret; - zhasly Tvoje oči
jasné, ztuhlo útlé tělo, až jehroznopohledět!© KdejeTváspanilost,© líbeznost*Kam
vše se, Bože, dělo, mně na
žalost +

4. Hlava ostrým trním zrytá 
mrtva k zemi klesá, pocuchán
Tvůj hustý vlas; - mlčíústa krutě

volal k spáse lid Tvůj hlas. - Jakjsiseproměnil,© krásyzbyl,
jejž anděl vida, plesá, jejž
cherub ctil !

5. Ruce, nohy probodené
ukrutnými hřeby - smáčím svýmislzami;| líbámtěloporaněné,
všeckood pat k lebi - rozedrané
metlami. Člověče, co to ran,
utýrán, by dovedl tě k nebi,
tvůj trpěl Pán !

6. Plačte se mnou andělové
pro smrt Spasitele - pokolení lidského!© Vícvšaklkejte,náro
dové, - pro ty rány v těle 
Krista Pána milého. Bolů těch
jediná příčina, ach, naše,
plačme vřele, jest provina !
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Před obrazem Ukřižovaného (krucifixem).

Modlitba.

Ejhle, dobrý a přesladký Ježíši! před tváří
Tvou padám na kolena a s největší vroucností duše
své prosím a snažně žádám 'lebe : vštěp mi do
srdce živé city víry, naděje i lásky, jakož i pravou
nad hříchy zkroušenost a nezlomnou vůli polepšiti
se, ježto s vroucím pohnutím a hlubokým bolem
duše své o svatých pěti ranách Tvých rozjímám
a v myšlení rozvažuji, co již David do úst Tvých,
dobrý Ježíši, vložil: Zbodli ruce i nohy mé, sčetli
všecky kosti mé. (Žalm 21, 17. 18.).

Race. Odpustky plnomocné těm, kdo tuto modlitbu vykonají před obrazem
Ukřižovaného (krucifixem). Podmínky: Zpověď, přijímání a modlitba na úmysl
svatého Otce. (Pius IX. 31. července 1858.)

Povzdech.

Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě ! Nebo skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.

Race. Odpustky 100 dní jednou za den. (Lev XIII. 4. března 1882.)

177. Rozjímání před obrazem Ukřižovaného.

ské kanc.č. 204. (I. zpracování.M SlovaP prav J. P.

pž a l L l 1 „| m I » + m E R a „|WLLEET EI LEE LE© J 3 „>ť a GTV ej
ne-sl, tvých hří-chů je to hroz ná tíž, jíž

ok rMM —— —
GE===
o/ zdr-cenvepohkle-sl.Pnívbole| sti,tvých

ACT z= ELEET
L 1 m mw ď7neře-stíbystraš-nýdluhsám| spla-tlBůh.Hleď,GETtE== E ==hříš-ní-če,jak© Bo© žŽÍ89Syntvýchkří-žemsní-má

nh
-Mm a A JE65 —|=

ď M i JE P+- = ď
bří mě vin!
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2. Kat strhal s jeho těla šat, 
jej zlostně mrská biči, - kříž, na
němž jest mu umírat, - s ním
mezi lotry tyčí. - Rve jeho vlas,
- a čela jas - trn probodal, - duch
v žalu lkal. - Hleď,. hříšníče, atd.

3. Jsou tupým hřebem pro
klány, - hle, jeho svaté ruce,
jsou nelítostně zbodány - i nohy
v hrozné muce. - Krev z údů

těch - z cev prýští všech, - křížzbarvila,-násobmyla.| Hleď,
hříšníče, atd.

4. Zřel Kristus Matku sklíče
nou, jak podle kříže stála. 
Jak raní duši vznešenou, - když
slyší ji, jak Ikala. - Nám matku

dal, - an umíral, - jím nebes stannámuchystán.| Hleď,hříš
níče, atd.

5. Nám hříšným lidem k pro
spěchu - Syn Boží trpět volí, 
a bez odporu, oddechu - své snáší
rány, boly. - Sám přijal strast,
nám skýtá slast, - nás spasitchtěl,© trestvytrpěl.| Hleď,
hříšníče, atd.

6. Má ruce na kříž rozpiaté, byobjímalytebe,© byvláscebožsképřesvaté© námotevřely
nebe. - Ne nad sebou, - jen nad
tebou - Ikal sklíčený - Pán vznešený.© Hleď,hříšníče,atd.

178. Rozjímání před obrazem Ukřižovaného.
Text upr. J. Pavelka 1905. — Hudba Ládi Kožušníčka 1907.

(II. zpracování.)-Ap- Tr N JII a -I>EnSnE 5 
- „v

Hříš-ní-ku, viz dře-vokří-že, u-važ lá -sky hlu -bi-ny:Je© žíšKri-stus,
ne-bes Kní-že,

tr-píza| Tvé
pro- vi - ny. Své - ho slu hy vel- ké dlu- hyK A——E ——9—E —9—G u ==
splá -cí smr - tí, jež ho dr - tí. Hříš - ní - ku, viz,l
bi
e/

jak Syn Bo-ží
G M bi

n
2. Svaté tělo obnaženo, - zbi

čováno krvavě, - na potupu po
věšeno - mezi lotry rouhavě.
Jeho čelo zkrvavělo, - kam se
skloní, krev se roní. - Hříšníku,
viz, jak Syn Boží - na potupném
zmírá loži !

3. Jeho svaté mocné ruce
tupým hřebem proklány; jeho

Cesta k věčné spáse Úplné vydání,

EEEEF FEE
na po- tup-ném zmí- rá lo - ži!

nohy v hrozné muce - na dřevo
jsou spoutány; krev z nich
splývá, dřevo smývá, - prahnou
ústa, bolest vzrůstá. - Hříšníku,
viz, jak Syn Boží - na potupném
zmírá loži !

4.Vidí Kristus Matku svoji,
ana bolem omdlévá. - Jak ho
souží v hrozném boji - slzy, které

25
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prolévá. - Co má dáti tobě,Máti?© Námvšedáváspára
pravá ! - Hříšníku, viz, jak Syn
Boží - na potupném zmírá loži!

5. Ruce na kříž rozepiaté
tebe chtějí obejmout, - na zbo
dené srdce svaté - tebe v nebi
přivinout. - Proto kvílí Kristus
milý, - by tě spasil, peklo zhasil.

- Hříšníku, viz, jak Syn Boží
na potupném zmírá loži !

6. Pro tebe Bůh trpět svolil, 
pro tebe svůj nesl kříž, - pro tebe
krev svoji prolil. - Čím tu lásku
odplatíš ? - Děkuj Pánu za vširánu,| jižvzalnasektvojí
spáse. - Hříšníku, viz, jak Syn
Boží - na potupném zmírá loži !

179. Dobrou noc, Ó Spasiteli.

(Dříve :
Poutní kn., str. 859.

Dobrou noc, ó Bože věčný!)

P TI ty A 3
—— — M dh ha R)a Is s o eTA AWZEGE a w-ij-©. C s ď „dj1. „© Í C I W Jj

1. Do-brou noc, ó Spa-si-te li pro nás u-mu-če-ný,
„A ikr —=LZE —$1FE AA I6 z 10——E3227»=i MN| VŤv„ „HÚJj

je - hož kr- ve kaž-dá krů-pěj
2

ne-smír-né jest ce - ny.
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R E| NÍ LIZE k 3sHTFE|
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Dobrou noc, ó rajská krá-so, dobrou noc, všech duší spá-So,

p- jb l A A JE
— m —i L —l € (8C-= 1 li© 55 M

do brou noc!

2. Dobrou noc, ó svatá hlavo,
- jež's nám světlo nesla, - ale
bolem utrýzněná skonala aklesla!© Dobrounocatd.

3. Dobrou noc, ó ruce drahé, 
na kříž rozepiaté, - krvavý ten
hřeb nás bodá, - jenž vás proklálsvaté.© Dobrounocatd.

4. Dobrou noc, ó bolu schráno,
- z nížto vyprýštila - drahá krev,
jež světa všeho - nadsníh hříchysmyla!© Dobrounocatd.

5. Dobrou noc, ó srdce svaté,
kopím zotvírané, z Tebe

v duši zarmoucenou sladký
balsám kane ! - Dobrou noc atd.

6. Dobrou noc, vy nohy svaté,
- které světem spěly, - než je na
kříž pevně vbili - kati zatvrzelí.

Dobrou noc atd.

7. Dobrou noc, 6 Spasiteli,
s Matkou svojí drahou, - která
kříž Tvůj porosila - hořkých slzí
vlahou ! - Dobrou noc atd.

8. Dobrou noc, vše rány svaté,
- kterými Pán strádá, - pro něžonjenzaodměnu| dušínašichžádá.© Dobrounocatd.

9. Dobrou noc, ó Kriste Pane,-nech,abychomsměli| za
Tvou lásku svrchovanou - vzdát
Ti život celý. - Dobrou noc atd.
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180. Popěvek postní.
-k ji 3 1 Is p LÍlACG"' r
Fu F-H

T
n

jmy |
1. Pro své sva - té, dra - hé rá - ny, Je-zu Kri-ste,P s ===G EE

a E 
smi - luj se nad ná - mi!

2. Jenž jsi trpěl za nás, Pane, - Jezu Kriste, - smiluj se nad
námi!

K uctční sv. kříže.

My pak chlubiti se musíme v kříži Pána
pašeho Ježíše Krista: v němž jest spása,
život i vzkříšení naše: skrze nějž spasení
a osvobozeni jsme.

(Introvt mešní dle sv. Pavla.)
Dne 3. května a 14. září býval zasvěcený svátek sv. kříže (Nalezení a Po

výšení).
Sv. Helena, matka císaře Konstantina. Velikého, nalezla r. 326 sv. kříž, hřeby

a nápis blíže hrobu Spasitele. Dne 3. května slavíme památku toho nálezu a
zoveme ji „„Nalezením svatého kříže““. Dne 14. září slavíme památku „„Povýšení
sv. kříže“ na památku, že kus sv. kříže, jenž byl v Jerusalemě chován a králem
perským Chosroem r. 614 uloupen, zase zpět dovezen byl do Jerusalema císařem
Herakliem r. 628, jenž Chosroa přemohl.

Sv. kříží zasvěceny jsou v brněnské dioecesi: Kostely farní v Německém a
Chvalaticích ; kostel filialní v Nebovidech (f. Moravany) ; — kaple v českém vyšším
gymnasiu v Brně (f. sv. Tomáše), v útulně zanedbaných hochů (f. sv. Tomáše) ;
veř. v Dukovanech ; na starém hřbitově v Ivančicích ; hřbit. v Českém Rudolci;
v Urbanci (f. Cickrajov); hřbit. ve Slavonicích; nad hrob. rodiny Hessovy v Dalešicích;
v Nové Říši; v nemoen. ve Velkém Meziříčí;na st. hřb. v Břeclavě; v hrobce Palla
vicini v Jemnici ; kaple domácí v trestnici zemské v Brně (f. sv. Tomáše) ; soukr.
na zámku Rožince (f. Zvola); v hrobce u Rožinky (f. Zvola) ; zám. v Myslibořicích
v nemocnici v Jihlavě ; v Hustopeči ; na hřbit. v Brankovicích ; na hřbitově ve
“Chvalkovicích ; na hřbit. v Hodoníně ; zám. v Slavkově ; hřbit. v Hostimi ; zám.
v Rosicích (?); — kaple residence biskupské v Brně zasvěcena je sv. kříži a bl,
Panně Marii.

Nalezení sv. kříže (3. května) zasvěcen je kostel farní na Moravci, v Jam
ném, u O0. Dominikánů ve Znojmě, kostel OO. Kapucínů v Brně, kaple v Hyb
rálci (u Jihlavy).

Povýšení sv. kříže (14. září) kostely farní: v Drásově, Uhřinově,Praci, Rajhra
dě. Sokolnicích, Benešově, Bradlenách, Doubravníku, Valči, Lanžhotě, Židlochovicích,
Petrovicích (u Krumlova), ve Křtěnicích ; — kaple dom. v blázinci v Černovicích
(£. Komárov), zámecká v Mor. Krumlově, hřbit. v Lysicích, veř. v Kněnicích (f.
Budeč) ; hřb. v Dešné; v hrobce Dietrichsteinské v Mikulově a ve veřejné kapli
w Dolenicích), (f. Jiřice).

Služba (hodinky) ke cti svatého kříže.
K jitřní.

V. Skrze znamení kříže od nepřátel našich.
R. Vysvoboď nás, Bože náš.
V. Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
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V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu (Nepřidává se ani Alleluja, ani Chvála

Tobě, Pane).
Hymna :

181. Umučení Páně sledované dle hodin.
Patris sapientia. — „Píseň hodinková“ ze XIV. století. *)

(Dříve : Otce věčného Moudrost.)
Rozenplut 1601. — Překlad Jak. Pavelky. — Nápěv u Šteyra 1683.

1.Mou-drostOt-ce| věč-né-ho,kne-bice-sta| pra-vá,vča-seji-třního-dinyza-ja se| dá-vá;E3LE
u-čed-ní-ky0-pu-štěn,spou-tán,vláčen© ži-dy,ha-něn,tu-pen,

—sp EF=H=H1|-8 JE

u - vr-žen nej hlub -ší bí-dy.
= ]

jsM
Antifona 6 křížictihodný,kterýž jsi spásu přineslnebo

hým ! Jakými tě oslavovati mám chvalami, jelikož jsi život nám
nebeský připravil !

V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme Tobě.

R. Nebo skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
Modlitba. Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, polož

umučení, kříž a smrt svou mezi soud svůj a duši mou, nyní i v ho
dinu smrti mé.: a mně račiž uštědřiti milost a milosrdenství, živým
i zemřelým pokoj a odpuštění, církvi své mír a svornost a nám
hříšníkům život a slávu věčnou: který žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.

K primě.

V. Skrze znamení kříže od nepřátel našich.
R. Vysvoboď nás, Bože náš.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš
Sláva Otci i Synu
Hymna :

2. Ježíš v prvou hodinu veden před Piláta,
mnohý svědek falešný obvinit jej chvátá.
Přivázali ke sloupu, krutě bičovali,
z ostrých trní korunu na hlavu mu dali.

Antifona: Ó, vítězný kříži a podivuhodnýprapore! Učiň,
ať v nebeské budově dobudeme vítězoslávy !

*) Píseň sluje „hodinovou“ či „„hodinkovou“, protože sleduje umučení Páně
dle hodin kněžím určených k modlitbě breviáře : k jitřní, o 7., 9., 12., 3. hodině,
na večer a k zakončení dne. Píseň bývala velmi rozšířena.
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V. Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, atd. —
a modlitba jako při jitřní.

K terci. ,
(Vše jako k primě, až na hymnu a antifonu).

Hymna :
3. Krista v třetí hodinu Pilát před lid staví,

v nachový je oděn plášť, krev mu řine z hlavy ;
na ramenou těžký kříž na Golgotu nesa,
pod břemenem únavou ve prach na zem klesá.

Antifona: Hanebné smrti trest odsouzen,když Kristus
na kříži zničil naše vazby hříchů.

V. Klaníme se Tobě atd. s modlitbou.
K sextě.

(Vše jako při primě, až na hymnu a antifonu.)
Hymna :

4. Ježíš v šestou hodinu ukřižován krutě,
mezi zemí, oblohou visí nepohnutě ;
v žízní octem se žlučí jej tam napájejí,
zlořečíce tupí jej, bolestem se smějí.

Antifona Skrze dřevostali jsme se otroky a skrze svatý
kříž osvobozeni jsme byli ovoce stromu svedlo nás, Syn Boží vy
koupil nás.

V. Klaníme se Tobě... s modlitbou.
K noně.

(Vše jako k primě, až na hymnu a antifonu).
Hymn :

5. O hodině deváté vydal duši Otci,
oči jeho zavřely smrtelnou se nocí.
Vojín proklál jeho bok, zem se hrůzou chvěla,
zhasla jasná slunce zář, obloha se tměla.

Antifona Jak veliký jest dobroty čin ! Smrt zemřela
tehdy, když život umřel jest na kříže dřevě.

V. Klaníme se Tobě... a modlitba.
K nešporám,

(Vše jako ku primě, až na hymnu a antifonu.)
Hymna :

6. O hodině nešporní tělo s kříže sňali,
na klín Matky bolestné uctivě je dali.
Takovou smrt podstoupil, jenž je duší lékem ;
zvadla slávy koruna s jeho krásy vděkem.

Antifona: O křížipožehnaný,kterýž jsi samojedinýhoden
byl nésti výkupné světa : sladké dřevo, sladké hřeby, sladká ne
soucí břemena : nade všechna dřeva cedrů ty samojediný nejvzne
Šenější, na němž spása světa visela, na němž Kristus vítězství slavil
a smrt přemohla smrt na věky.

V. Klaníme se Tobě... a modlitba.

Ke kompletáři.

V. Skrze znamení kříže od nepřátel našich
R. Vysvoboď nás, Bože náš.
V. Obratiž nás, Bože, Spasiteli náš.
R. A odvrať hněv svůj od nás.
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V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu
Hymn :

7. Při hodině kompletní bylo pochováno
tělo, spásy záruka, které za nás dáno.
Proroctví se splnila, která o něm věstí.
Mějme stále v paměti smrt tu, pramen štěstí !Antifona| Spasitelisvěta,spasižnás,jenžjsiskrzekříž

a krev svou vykoupil nás pomáhej nám, Tě snažně prosíme, —
Bože náš !

V. Klaníme se... — Modlitba.
Poroučení se:

8. Zpívám tyto hodinky s vroucí pobožností,
oběti Tvé vzpomínám zbožné u vděčnosti,
Jezu, jenž jsi vytrpěl hrozné pro mne muky;
dej, ať radost kvete mně věčná z Tvojí ruky !

Modlitba k uctění sv. kříže.
VPV?

Pozdraven buď, svatý kříži, buď nám klíčem do ráje, řebříkem
do nebe a loďkou k plavbě z tohoto časného do života věčného.
Sláva Otci atd.

Ó ukřižovaný Pane Ježíši Kriste, připomínáme Ti přetěžké a
ukrutné muky, které jsi pro nás trpěl. Pro tyto muky pokorně Tě
žádáme, abys nám hříchy naše milostivě odpustiti ráčil. Amen.

(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

Kříž andělský, sestavený totiž od andělského učitele svatého Tomáše
Akvinského, když byl povolán k papeži Alexandrovi IV. do Anagvi.

říž jest mi útočištěm.l "num 88 9074 ZH

"amyjoApzaaejx'afzjAŽjestmijistouspásou.
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Slova pocházejí ze starší doby, snad až ze VI. století.
Kříž jest mi jistou spásou.
Kříž jest, který vždy ctíme.
Kříž Páně se mnou.
Kříž jest mi útočištěm.
Race. Odp. 300 dní jednou denně. — Pius IX. 21. ledna 1874.

Povzdech.

Ejhle, kříž Páně.! Prchejte strany nepřátelské ; zvítězil lev
z pokolení Judova, kořen Davidův. AlNeluja !

Race. Odpustky 100 dní jednou denně. — (Lev XIII. 21. května 1892).
— Modlitba ta je třetí antifonou chval o slavnosti Nalezení a Povýšení sv. kříže, a
užíval prý jí často sv. Antonín Paduanský. Papež Símtus V. dal ji vtesati do pod
stavce velkého obelisku, jejž na Svatopetrském náměstí v Římě postavil.

182. Význam kříže Páně pro naší spásu.
Slova B. M., Kuldy. — Hudba Jos. Charváta 1907.-= II 5 ITI Pryce

(asy= ——ÍAE eV A Ae£ I i TÍEU a „I A 2 L L 1 s- | l Z k- a » - „L

1. Pozdraven buď, kříži sva-tý, na to-bě hřích smazán klatý,
r | a I Jj 3 = j ]LEE LLLL

ne-pří-tel náš pře-mo-žen !
Kře-sťan-livtomsvě-tabo- ji

v stínu kří-že věr-ně sto -jí,
2. Nad ním prapor Krista

krále - vlaje slavně, vlaje stále,
- zapuzuje škůdců dav. Sám
Bůh věčný Ssnebe sstoupil, - abysobělidstvokoupil| nasebe
smrt kříže vzav.

3. Za nás zbrocen krve potem
- dal si prohnat ostrým hrotem 
srdce Kristus Člověk-Bůh ;
z hrudi tekla krev a voda,
lidstvu dána s Bohem shoda,
odpuštěn všech hříchů dluh.

4. Značila krev rudou září
drahou svátost na oltáři, - a ta
voda svatý křest ; - krví vodou
Boha Syna - s lidstva sňata byla
vina, - otevřen ráj lidstvu jest.

5. V ráji stromem zkáza dána,
stromem kříže zažehnána, 

světa hřích Bůh na se vzal;

o-hro-žen.pře-stá-vá být
křížem zbavil Pán nás tíže,
všemu lidstvu vládne s kříže
Spasitel náš, Bůh a Král.

6. Přesvatý kříž v jasné kráse
- nachem Krále zastkvívá se,
šarlatem je Páně krev; - s tebe,
krásný, milý kříži, - milostivě na
nás shlíží - věčné Boží lásky zjev.

7. Kristova krev s kříže tekla,
- uhasila zlobu pekla, - otevřela
nebes chrám ; - s kříže Kristus
mocně hlásá „Odtud kynevěčnáspása,| synovéadcery,
vám !“

8. Kříži svatý, kříži blahý,
ty jsi nosil poklad drahý, - Spa
sitele Ježíše ! - Ty nám jevíš
pravou cestu - ku věčnému nebesměstu,© ukazuješdovýše.
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9. Nespustím se, kříži, tebe,
tebou zjednal Pán mi nebe,
tebe slavím, tebe ctím ; - že jen
božskou tvojí mocí - dostanu se
k Bohu Otci, pevně věřím,
dobřevím.

10. Celou duší, srdcem celým 
veškerých svých hříchů želím,
navždy se jich odříkám. - Kriste,

rač mi ve zlou chvíli - s kříže
ronit hojné sílý, - ať všem ctno
stem navykám.

11. Až se kříž Tvůj
stkvěti,

bude
až se hříšník budechvěti© vposlednítensoudnýden,| vděčnězvolámsvykou

penci, - s Kristovými oslavenci:
- „Svatý kříž buď veleben !“

183. Pozdraven buď, sv. kříži.
Hudba J. Bádala 1907. — Slova u Poimona.

a- - ho h ——br MN 13 HET ACELAHV oa P j LL A — A4E I ij M — 1 E P- =
TĚhad—4 4Im.SE;1) NEE,o—L—
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1. Pozdraven buď, sva-tý kří-ži, i tvé slad-ké 0-vo-ce;

6 -ie
74 ma

Z
-Ao-vo-ce to jest Pán Ježíš,

2. Pozdraven buď, svatý kříži,
- i ta drahocenná krev, - již natoběvylilslavný© bojovníka
silný lev.

3. Pozdraven bud, svatý kříži,
- s něhož druhdy zněl ten hlas: 
Dokonán jest výkup světa,
s lidmi Bůh je smířen zas.

4. Pozdraven buď, svatý kříži,
jenom ty jsi chlouba má;

oE =Flid-skéspásy© pů-vod-ce.
v životě i v době smrti - útěcha
buď jediná.

5. Pozdraven buď, svatý kříži,
- vždy mně před očima stůj ;
že i já svůj kříž mám nésti,
mne, ó kříži, pamatuj !

6. Pozdraven buď, svatý kříži,
- ójak krásný jest tvůj kmen! 
stkvít se budeš na obloze, až
Pán přijde v soudný den !

184. Utrpení Kristovo na kříži.
(Dříve : Když v myšlení usmrcení.)

Při líbání sv. kříže 1 jimdy, zvláště v pátek. — Slova upravil dle Svatoj. kancionálu
č. 187 J. P. 1906. Nápěv I. Nápěv K. E.

ta

1. Budiž zdraven, budiž slaven, kří-ži, na němž Kristus pněl,
kte-rý ne - sl, pod nímž klesl vše-ho svě-ta Spa-si- tel,

na němž v hrozném zápasu
u-mřel na -ši za spásu.

Lí-bámjiž| sva-týkříž,mmm
| | M— | |- — | 4 „9 ňC- r : DÍ s Ji

na němž, Pa - ne, za. nás pnjinT<
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Nápěv II. Ze Svatoj. kancionálu č. 187.

63

FF
1. Budiž zdra-ven, bu-diž sla-ven, kří-ži, na němž Kri- stus

kte-rý ne-sl, pod nímž kle -sl vše-ho svě-ta 8pa - si

pněl,
tel, u-mřel na-Ššil za

na němž v hrozném zá- pa - su
ULí- bámjiž

spá- su.
j“
||

=:L ==H“

rF
1sva-tý| kříž,

2. Jaké lože, mocný Bože,
ustlal Tobě světa hřích! - Srdce
hrdé, dřevo tvrdé - staví k muceúdůTvých,| trníbodáTvoji
leb, - údy protknul tupý hřeb. 
Líbám již atd.

3. Tvoje hlava od ran žhavá 
nemá kde se položit, - trní bodá,
bolest hlodá, - hasne zvolna očí
svit, - proudí ze všech žil a cev,
- dřevo barvíc, svatá krev. 
Líbám již atd.

4. Mezi vrahy Mistr drahý
zmírá, v hanbu, posměch dán. Obnažený,potupený| nejcud
nější duchu Pán, - vydán zra
kům na pospas, - kterým cit a
stud již zhas'. - Líbám již atd.

5. Sterá rána, jež mu dána, ohněmpálí,vznícena,© hroznážízeňmnožítrýzeň,© prahnou
ústa zjizvená; - octa píti dávají,
- útrpnosti nemají. - Líbám atd.

6. Hana lživá se rtů splývá 
zarputilých nepřátel; víc jejranínežlivskráni| trní,jež
v ní vryté měl; - přece, zalkav
žalostně, - odpouští jim milostně.

Líbám již atd.
7. Znělolkání, zastenání,

v hlase steskem ztemnělém, 
siná líce, zřítelnice - zhasla smrti
pocelem. - Pán se Otci poroučí,

na němž, Pa - ne, za nás pníš.
- s životem se rozloučí. - Líbám
již atd.8.Umučený,opuštěný| do
trpěl svůj bol i žal, - hlavu svojipotomboji| skloniv,dílodo
konal, - jímž nám nebe vykoupil,
- o něž hřích nás oloupil. - Líbám
již atd.

9. V zamyšlení umučení - Pána
svého rozjímám, - a s ním spolu
tonu v bolu, - žhavou slzu v oku
mám; srdce mé je stísněno,
žalem, hanbou sklíčeno. - Líbám
již atd.

10. Moje viny, moje činy,
řeči zlé a myšlení, - moje zloby,
nezpůsoby - příčinou jsou trá
pení, - v němž Pán Ježíš umírá,
- jež mu srdce rozdírá. 'Líbám
již atd.

11. Žalem plaji a se kaji - ze
všech vin a poklesků. - Jezu
tichý, odpusť hříchy - v milosti
své záblesku; - síly dej se po
lepšit, - Tobě sloužit, Tebe ctít.

Líbám již atd.
12. V slávě nebe, prosím Tebe,
vzpomeň na mne, Ježíši ;

v smrti době uveď k soběvesvéblahonejvyšší;| pro
Tvou vycezenou krev. v andělůaťvpadnuzpěv!| Líbám
již atd.
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185. Čím jest pro nás sv. kříž.
(Při líbání sv. kříže.)

Fr. Poimon : Úplný kancionál 1856. — Nápěv ze Svatoj. kancionálu č. 548.
nm PM TC < C 1LTAIIC LI(v (A s j ma a I I | „ L© „ © + „I
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1. Svatý kří-ži, te be ctí-me, tvr-dé lůž-ko Je - ží- še !
(. L M — -M ři u

au 91CL
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Slá-vu tvo - ji
D

u-vi - dí- me v příchod Soudce ze ří-še.
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2. Památko ty umučení, 
naplň láskou Boží nás, - chraňnásvšehoprovinění,| býnás
nesved' dábla hlas. Slovem,
srdcem atd.

3. Praporem nám, svatý kříži,
- v boji, ve vší bídě buď, - sílu
dej, i věrnost v tíži - stálou
v srdci našem vzbuď. Slovem,
srdcem atd.

4. Vítězství tys rukojemství;-ktoběkdosepřivine,| hledě

„na tě v protivenství - s útěchou
se nemine. - Slovem, srdcem atd.

5. Pomníkem ty pro vše časy
vítězné jsi obrany, - nadějetysvěčnéspásy,| vedešnebes

do brány. - Slovem, srdcem atd.

6. Nyní pak jest naše přání, 
slávu aby hlásala - ústa naše
ve skonání - „Kříži buď vždy
pochvala““. - Slovem, srdcem atd.

WW
Slavnost Nalezení a Pozdvižení sv. kříže.

Vden Nalezení i Pozdvižení svatého kříže zpívají se církevní hymny č.
151 : Vexilla Regis prodeunt (str. 278) a č. 150: Pange lingua gloriosi lauream
(str, 277) nebo některá z písní č. 182—185.

Nešpory o Nalezení a Povýšení sv. kříže.
Dne 3. května a 14. září,

Otče náš. Zdrávas (po tichu; další hlasitě).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifona 1. Jak veliký jest dobroty čin ! Smrt zemřela

tehdy, když život umřel jest na k
Žalm 109, str. 51.

rizeVP
dřevě (alleluja !)*)

VPY *
A nt. 2. Spasiž nás, Kriste Spasiteli, skrze moc kříže, jenž jsi

spasil Petra na moři, smiluj se nad námi (alleluja !).
+) Alleluja v závorkách uvedená zpívají se jen na den Nalezení sv. kříže —

v čas velikonoční.
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Žalm 110,

A nt. 3. Ajhle, kříž Páně, prchněte strany nepřátelské, zvítězil
lev z pokolení Judova, kořen Davidův (alleluja !).

Žalm 111,

A nt. 4. Nám pak sluší se chlubiti v kříži Pána našeho Ježíše
Krista (alleluja !).

Žalm 112, str. 52.

Ant. 5. Skrze znamení kříže od nepřátel našich vysvoboď
nás, Bože náš (alleluja !).

Žalm 116, str. 54.

Kapitola. Bratři! To zajisté ciťte v sobě : což i v Kristu
Ježíši, kterýž jsa v způsobě: Boží, nepoložil sobě toho za loupež, že
jest rovný Bohu ale sebe samého zmařil, přijav způsobu služeb
níka, ku podobenství lidí učiněn, a v způsobu nalezen jako člověk.

R. Bohu díky.
Hymna (Vexilla regis prodeunt) č. 151. na str. 278,

V. Toto znamení kříže bude na nebi (alleluja !).
R. Až Pán k souzení přijde (alleluja !).

O Nalezení sv. kříže :

Antif k Magnif.: Křížsvatý podstoupil,jenž peklo zlo
mil, opásán byl mocí, vstal z mrtvých dne třetího (alleluja !).

O Povýšení sv. kříže :

Antif. k Magnif.: Ó kříži požehnaný, kterýž jsi samo
jediný hoden byl nésti Krále nebes a Pána. Alleluja.

Magmficat na str. 59,
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

O Nalezení sv. kříže :

Modlitba. Bože, jenž jsi
přeslavným nalezením spásonos
ného kříže zázraky svého umu
čení obnovil propůjč, abychom
cenou obživujícího dřeva roz
sudek věčného života obdrželi.
Který žiješ a kraluješ s Bohem
Otcem

R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.

O Povýšení sv. kříže:

Modlitba. Bože,jenž nás
dnešního dne výroční slavností
povýšení sv. kříže potěšuješ :
propůjč, prosíme ; abychom, je
hož tajemství na zemi známe,
jeho odměny vykoupení na nebi
zasloužili. Skrze téhož Pána...

R. Amen.

V. Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská s V., R. a modlitbou dle času buď Regina coeli nebo

Salve Regina na str. 64—67.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.
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186. Nalezení sv. kříže Kristova,

Pro domácí pobožnost.
(Legenda.)

(Dle IV.—VI. čtení v breviáři 3. května.)
Slova B. M. Kuldy. Legendy. Hudba Jos. Charváta.
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k He-le-ně, své mat- ce,

2. „Zvítězil jsem ve znamení kříže,
- jasně zjevil se mi na nebi; - vykonám
slib, jenž mou duši víže, - dám své říši,čehopotřebí;© národůmsvýmzhojím
ránu bolnou, církev Boží staň se na
vždy volnou!

3. Mocný zákon dnes již podepíši, 
vladařům svým o něm vydám zvěst;
od té chvíle žádný zlosyn v říši na
kříži už neměj smrti trest, - oslavený
Kristem kříž nám hlásá : - Člověčenstvu
zjednána je spása !“

4. „Předchůdcem mým *) zneuctěná
místa, - Golgotu a svatý Boží hrob, 
zvelebuj jen bohoslužba čistá, - ke ctiKristuvelechrámjezdob!© Ty,má
slavná matko, moudrou snahóu - církvi
Páně zjednáš dobu blahou !“

5. Svatá radost císařovnu jímá,
touha v duši roste výš a výš; do
Jerusalema chvátá z Říma, - na myslimáhlavněPáněkříž;© odvýkupné
smrti tři sta roků - zakopán kříž svatý
hrobu v boku.

6. Drahocenný klenot císařovně
zda se vyhledati podaří ? - V městě svatémpaníkráčírovně| kbiskupovi,
světci Makáři: - „,Otče svatý, stojím
před záhadou, - buď mi, prosím, v této
věci radou '“

7. Biskup dává císařovně zprávu :
- „Dobrou, tuším, dám ti útěchu ;zjevíKristuskřížesvéhoslávu| vy

*) Hadrianem.
**) R. 326.
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mlu-vil slav-ně, do - jem-něa slad-ce:

koupencům světa k prospěchu ; - v městě
křesťan spisy dědů chová, - v nich jsou
kresby, - číslice a slova.““

8. Dostavil se křesťan povolaný, rozvinulhnedstarézápisy;| nalezen
hrob Boží zasypaný, - vedle hrobu jámy
obrysy, - vyhrabána velká země tíže, 
z jámy vzaty hřeby a tři kříže.

9. Jeden hřeb je z nohou, dva jsou
z rukou, - Pilátův též nápis vyhrabán ;
- na kterém však kříži hroznou mukou
za hřích lidstva umřel Kristus Pán,Makariusopětprozáhadu© poTuce
měl novou dobrou radu :

10. „Vzácná žena v městě dlouho
strádá, - není prý jí žádné pomoci; 
za smrt šťastnou Hospodina žádá - usta
vičně za dne, za noci ; - ženou tou snadBůhnámdivemzjeví,© bezpečněco
rozum lidský neví.“

11. K nemocné se paní nesly kříže,
- s císařovnou vešel lidu dav; - biskupMakařklůžkukročilblíže,© každý
viděl dnavé ženy stav ; - pravou rukou
vládne jenom stěží, celé tělo jako
dřevo leží.

12. Křížů, na nichž lotři zahynuli, 
bez účinku žena dotkla se ; - třetí křížkdyžkruceponahnuli,| dnavápanízdrávazdvihlase;© kolenahnedkde
kdo k zemi shýbal, a kříž Kristův
přeradostně líbal. **)
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13. Jinam zase vešli s křížem Páně,
- ležela tam ztuhlá mrtvola ; - dotknuli
se křížem její skráně, - a muž živý zírá
dokola ; - zdráv a čil v tom okamženívstává,© KristuBohuhlasnouchválu
vzdává.

14. Konstantin pak nade hrobem
Božím - budovati kázal skvostný chrám;
- hojně drahým obdařil jej zbožím - a
kříž Páně přišel uctit sám.*) - Odtudvcírkvivěrcioblažení© majíslavnost
„Kříže Nalezení“.

187. Povýšení sv. kříže Kristova.
Pro domácí pobožnost.

Slova B. M. Kuldy. Legendy z r. 1894. Nápěv Jos. Charváta 1907.

(Dle IV.—VI. čtení v breviáři dne 14. září.)GERA UTÁ
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2. Konečně s udatným vojskem se
vzchopil, - vydal se s Chosroem v krvavý
boj; - ve hrudích Peršanů strašlivěztopil| rekovnýchvojůsvýchvítěz
nou zbroj.

3. Slavně se navrátil do Cařihradu,
- před sebou nésti dal ve schráně kříž; 
nadšeně vítal lid vítězů řadu - v radost
ném pochodu ku městu blíž.+)

4. S komonstvem císaře nastalým
jarem - uvítal blažený Jerusalem ; - oblažilůpředrahýmKristovýmdarem| po
svátné město a veškeru zem.

5. Heraklij ve slavném průvodu
z města - nese sám svatý kříž na Golgotu;© vbráněmuzázrakemstavena
cesta, přes všechnu námahu, přes
ochotu.

6. K císaři truchlému památnáslova© promlouváveleknězZachariáš:
- „„Neseškříž Ježíšův na horu znova, 
nádherné. roucho však na sobě máš !

7. Spasitel s křížem svým pokorně
kráčel, - se rtů mu proudil se bolestný
stesk ; - chudďobný oděv svůj krví svou.
smáčel, - s tebe pak proudí se nád
herný lesk !“

8. Císař, hle, pokorně odkládá.
skvosty, bosýma nohama s křížem
jde dál; podoben Ježíši, nádhery
prostý - s průvodem na hoře Golgotě
stál.

9. Ve chrámu golgotském svatý
kříž zase - za zpěvu slavného povýšen
jest; - poutníci nábožní ku vlastní spáse
- kajícně vzdávají slušnou mu čest.

*) O slavném posvěcení chrámu Božího Hrobu a sv. kříže v Jerusalemě,.
roku 335.

**) Za panování krále perského Chosroa II.
**%*)Heraklius, císař Byzantský, čili Cařihradský.
+) Roku 629, čtrnáctého roku zajetí sv. kříže a patriarchy jerusalemského.

Zachariáše.
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Velikonoce čili Zmrtvýchvstání Páně.
V neděli po prvním jarním úplňku.

Velikonoce mají oktávu a slaví se 40 dní, až po Nanebevstoupení Páně.
Zasvěceným svátkem jsou v neděli a v pondělí, a bývaly také v úterý.Tajemstvívzkříšenívnašídioecesíjsouposvěceny© kostelfarníveSlavkově,

veřejná kaple v Komárově a hřbitovní kaple v Tuřanech.

Slavnost vzkříšení.

Slavnost Vzkříšení (či vlastně Zmrtvýchvstání) Páně koná se
u nás na Bílou sobotu podvečer takto: když kněz přijde k Bo
žímu hrobu, zazpívá se na kůře „Regina coeli, laetare“, antifona
mariánská velikonoční s veršíkem a modlitbou.

Kněz, odhaliv závoj s monstrance, zanotí „„Vstalťjest této chvíle““;
píseň zpívá lid dále a koná se za zpěvu (a hudby) průvod.

Po něm bývá Te Deum a sv. požehnání.

Hod Boží velikonoční, čili Zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista.
V den tento náš velikonoční Beránek oběto

ván byl Kristus. On totiž pravý jest Beránek,
který sňal hříchy světa, který smrt naši umřev
zrušil a život z mrtvých vstav napravil.

(Z praeface velikonoční.)Poučení.
Na jaře s přírodou probuzenou k životu novému probouzí se í v církvi život

nový — veselejší. V postě zaznívaly zpěvy smuteční, barva při bohoslužbách byla
fialová, oltáře ozdob zbaveny. Tu pojednou na Hod Boží velikonoční přestávají
zpěvy smuteční, barva bohoslužebná je bílá, barva radosti, oltáře bohatě bývají
ozdobeny a radostné „,„Alleluja““,„„Chvalte Boha s plesem““ zaznívá.

Ano, chvalme Boha s plesem v této posvátné době, neb zmrtvýchvstáním
Páně dokonáno vykoupení naše, ďábel, smrt překonána, brána nebe lidstvu otevřena.

Na Hod Boží velikonoční světí se pšeničný chléb a víno na památku usta
novení nejsv. svátosti, maso z beránka na památku poslední večeře, vejce, připo
mínající zmrtvýchvstání Páně a naše vzkříšení. (Způsob svěcení viz mezi sváto
stinami.).

Hod Boží velikonoční připadá v neděli po úplňku rovnodennosti jarní, tedy
mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Od „„Vzkříšení““na Bílou sobotu až do Nanebevstoupení Páně jest na hlavním
oltáři soška zmrtvýchvstalého Spasitele a velkonoční svíce „paškál“, který se při
bohoslužbě vždy rozžíhá. Obé odnáší se na den Nanebevstoupení Páně.

Účel zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi chtěl trpěti a umříti, abys za nás
spravedlnosti Boží dokonale dosti učinil, abys nás ode hříchu,
otroctví dábla a věčného zatracení vysvobodil a abys nám hojnou
milost a věčnou blaženost zasloužil. Duše Tvá při smrti od těla od
dělená sstoupila do předpeklí, aby duším spravedlivých, kteří před
Tebou zemřeli a na vykoupení čekali, zvěstovala, že jsou vykou

Poznámka. 1. Píseň mezi průvodem může býti jedna z velikonočních níže
položených, č. 190, 193, 1944, 204, 205.

2. Antifony mariánské Regina coeli od Vzkříšení po nejsv. Trojici viz na
stránce 64 a 65 č. 27. až 29.
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peny. Jak veliká byla jejich radost nad Tvou návštěvou a nad
zprávou blaženost věčnou věstící. — Než ač již úmrtím jsme všichni
byli vykoupeni, přece jsi ještě vstal z mrtvých, spojiv vlastní mocí
duši svou opět s tělem v hrobě po tři dny ležícím a vyšel jsi ze
zavřeného hrobu slavný a nesmrtelný, aby se vyplnilo, co o Tobě
proroci předpověděli, jako David (v Žalmu 15, 10) „„Nezanecháš
duše mé v hrobě, aniž dáš svatému svému viděti porušení“, a ico
jsi sám o sobě předpověděl, řka: ,Zrušte chrám tento (to jest chrám
těla mého), a ve třech dnech jej zase vzdělám““ (u Jana 2, 19.
21); Ty jsi vstal z mrtvých, abys dokázal, že jsi skutečně Bůh
a učení Tvé že je pravé, jak sv. apoštol Pavel slavně tvrdí : „„Ne
vstal-li Kristus z mrtvých, tedy jest marné kázání naše, a marná
jest i víra vaše“ (I. ke Kor. 15, 14); Ty jsi vstal z mrtvých,
abys nám dal záruku, že i my jednou z mrtvých vstaneme, jak
dí týž apoštol (I. ke Kor. 15, 20. 21) „Ale nyní Kristus vstal
z mrtvých, prvotiny (první) těch, kteříž zesnuli; nebo zajisté skrze
člověka (Adama) smrt, skrze člověka (Ježíše Krista, bohočlověka)
i vzkříšení z mrtvých.“

Slovo o zmrtvýchvstání Kristově.
Dle sv. Ambrože*)

Tělo Kristovo vstalo z mrtvých a na něm vzkříšení a obnovení
naší přirozenosti vykonáno. Na něm byla smrt všech nás shla
zena. Kristus se obětoval, aby smrt zničil. Pročež krásně dí sv.
apoštol Pavel : „Kde jest, ó smrti, vítězství tvé * kde jest, ó smrti,
osten tvůj *“ (I. ke Kor. 15, 55).

Kristus jest vzkříšení, Kristus jest prvorozený mezi mrtvými,
v němžto se nám všem práva na budoucí vzkříšení dostává. Smrt
jeho na kříži, jeho zmrtvýchvstání jest naše vykoupení, život náš.
Všemohoucí jest síla jeho, neskonalé jeho požehnání ! Ó okusme
jeho vykoupení, buďme účastní jeho vzkříšení ! Odložme tělesnou
smyslnost, učiňme násilí srdcím svým. Zahořme láskou k Ježíši
vzkříšenému !

Pane, což jest člověk, že jsi naň pamětliv £ aneb syn člově
ka, že navštěvuješ jej ? (Žalm 8, 5.)

Antifona a modlitba církevní.Ant.Toťjestden,kterýžučinilHospodin| veselmeseara
dujme se v něm. Alleluja !

V neděl:
Modlitba. Bože,

V ponděli:
kterýž Modlitba: Bože, jenž jsi

jsi dnešního dne skrze Jednoro
zeného svého nám přístup do věč
nosti vítězstvím nad smrtí ote
vřel žádosti naše, které milostí

velikonoční slavností světu léky
udělil: lid svůj, prosíme, darem
nebeským provázej; aby doko
nalé svobody si zasloužil i k ži

*) Svatý Ambrož napsal knihu „„De fide resurrectionis“ (O věrohodnosti
zmrtvýchvstání).
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předcházející vnukáš, svou po- votu prospíval věčnému. Skrze
mocí také provázej. Skrze Ježíše Ježíše Krista, Pána našeho.
Krista Pána našeho.

R. Amen.

Modlitba velikonoční.

Sláva a chvála budiž Tobě, vzkříšený Ježíši, kterýž jsi dnes
velké dílo našeho vykoupení dokonal a nás od poroby pekelné vý
svobodil. Zmrtvýchvstání "Tvéjest pečet a zástava našeho smí
ření s Otcem Tvým nebeským. Nyní můžeme všecko, čeho k spa
sení svému potřebujeme, od Tebe a od Tvého Otce nebeského oče
kávati. Učiň, oslavený Spasiteli, ať tuto velikou milost dokonale
poznáme, a dej, abychom pravým obnovením duší svých skutečně
dokázali, že se hříchů z plna srdce chceme varovati a Život svůj
jen "Toběsamémů zasvětiti. Dej nám u víře ve jméno Tvé setrvati
a přiveď nás milostí svou do onoho šťastného místa, kteréž jsi nám
svým zmrtvýchvstáním otevřel. ——Vyslyš nás, dobrotivý Ježíši,
skrze své slavné vzkříšení. Amen.

Jiné modlitby ke vzkříšenému Spasiteli.

Božský Vyknupiteli, jenž jsi pln moci a velebnosti jako vítěz
nad hříchem, smrtí a peklem z hrobu vyšel přispěj nám pomocí
svou, abychom vzkříšeni jsouce z duševní smrti hříchu a vstanouce
z hrobu tělesných žádostí a lásky k světu, od této chvíle v tom
duchovním životě byli zachováni, v němž bychom jen Tobě, Bohu
živému, žili a skrze Tebe zde i na věčnosti blaženými byli učiněni.
Amen.

Nade všecko vyvýšený a vševládný Pane a Špasiteli, jenž
moc máš zachovati všecky, kdož se skrze Tebe Bohu. blíží vý
svoboď nás, prosím, z hluboké pokleslosti do věcí pozemských a smysl
ných a všecky nás přiveď k sobě, abychom duchem v nebesích pře
bývali. Obrať zraky naše od země k nebesům a dej, abychom
v tomto patření jako "Ty se modlili, pracovali, bojovali, trpěli a
zemřeli, a tak se dostali do. Života věčného. Amen.

Ó Ježíši, prostředníku, mistře a vůdce náš! Dej, abychom jako
jsi Ty skrze utrpení do slávy své vejíti musel, i my Tebe následo
vali. Tys zajisté. věčný náš prostředník a pomocník u Otce. Ty
znáš strasti naše, jsa neustále mezi námi, abys občerstvoval ze
mdlených. Sešlinám pokaždé nebeskou útěchu svou a pozdvihní nás,
kdykoli v pokušení a soužení důvěrně hledíme k Tobě. Dej, aby
se po této krátké době zkoušky všeliká svízel tohoto světa v radost
a blaženost věčnou proměnila. Amen.*)

*) „Ohlasy posvátných dob“. Dle de Kampa Fr. Vinklář. U B. Stýbla.
v Praze 1865.



— 401 —

Šrámék : Víra, naděje a láska.*)

Litanie v čas velikonoční.
Pro pobožnost soukromou.

Pane, smiluj se nad námi ! — Kriste, smiluj se nad námi ! — Pane, smiluj-se nad
námi !

Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.
Otče, s nebes Bože,
Ďynu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Ježíši, Beránku velikonoční,
Ježíši, Beránku za nás obětovaný,
Ježíši, vysvoboditeli lidu svého,
Ježíši, Pane života a smrti,
Ježíši, jenž jsi vzkříšení a život,
Ježíši, jenž jsi třetího dne vlastní mocí z mrtvých vstal,
Ježíši, jenž jsi nad hříchem, smrtí a ďáblem slavně zvítězil,
Ježíši, jenž jsi sbořený chrám těla svého ve třech dnech opět vzdělal,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým božství své patrně osvědčil,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým své poslání s nebe v pravdě dokázal,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým pravdivost učení svého potvrdil,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým naplnil, co v Písmě bylo prorokováno,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým naplnil, co sám jsi předpověděl,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým neomylný důkaz o nesmrtelnosti duše

nám podal,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým víru i naději našeho vzkříšení utvrdil,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstáním svým veliké dílo vykoupení našeho korunoval,
Ježíši, jenž jsi z mrtvých vstání své nábožným ženám skrze anděla zvěstoval,
Ježíši, jenž jsi po svém z mrtvých vstání z apoštolů nejprv Petrovi. se ukázal,
Ježíši, jenž jsi dva učedníky do Emaus jdoucí provázel a poučoval,
Ježíši, jenž jsi jim od Mojžíše a všech proroků Písma vykládal,
Ježíši, jenž jsi jim dobrořečením a lámáním chleba oči otevřel,
Ježíši, jenž jsi jedenácti apoštolům pokoj svůj zvěstoval a daroval,
Ježíši, jenž jsi v den svého z mrtvých vstání svátost pokání ustanovil,
Ježíši, jenž jsi učedníkům svaté drahé rány své ukazoval,
Ježíši, jenž jsi jim otevřel smysl, aby Písmům rozuměli,
Ježíši, jenž jsi jim zaslíbení Ducha svatého opakoval,
Ježíši, jenž jsi Tomáše o svém z mrtvých vstání úplně přesvěděil,

Ježíši, jenž jsi apoštolům pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy kázativelel,
Ježíši, jenž jsi Petrovi a Janovi způsob smrti jejich předpověděl,
Ježíši, jenž jsi učedníkům svým o království Božím mluvil,
Ježíši, Pastýři dobrý, jenž jsi ovečky své až do konce miloval,
Ježíši, Pastýři dobrý, jenž jsi za ovečky své život položil,
Ježíši, Pastýři dobrý, jenž jsi ovečky své smrti zbavil a Otce svého jim naklonil,
Milostiv nám buď, — odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, — uslyš nás, Ježíši !
Ode všeho zlého
Od všelikého hříchu
Od kvasu zlosti a nešlechetnosti,
Od setrvání v hrobě hříchu
Od tělesných žádostí |
Od zpozdilosti k slyšení |
Od rychlosti k mluvení
Od přílišné bázně smrti časné
Od lhostejnosti v příčině smrti věčné“
Pro své slavné z mrtvých vstání

smilujsenadnámi!

vysvoboďnás,Ježíši!

*) Víra, naděje a láska. Kniha modliteb katolických pro všecky pobož
nosti roku, společné i soukromé od Vojtěcha Šrámka. Cyrillo-Methodějské knih
kupeotví Gustav Francl v Praze. Cena váz. 7 K 20 hal.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 26
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Pro své laskavé s učedníky obcování
Pro své drahé rány oslavené
Pro svatý pokoj svůj
Pro život svůj věčný
My hříšníci, — Tě prosíme, uslýyš nás !
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys nás z hrobu hříchu vzkřísiti ráčil,
Abys nám potřebné milosti k duchovnímu povstání uděliti ráčil,
Abys nás v boji proti tělu, světu a ďáblu síliti ráčil,
Abys víru naši v božské poslání a učení své upevniti ráčil,
Abys naději naši v budoucí vzkříšení posilniti ráčil,
Abychom Tebe, Pastýře dobrého, po všech cestách života následovali,
Abychom v svatých ranách Tvých útěchy a posily hledali,
Abychom za vítěznou korouhví Tvou povždy kráčeli,
Abychom Tvého pokoje, jehož svět dáti nemůže, došli,
Abychom ze srdcí svých starý kvas hříchu vyčistili,
Abychom v přesnicích upřímnosti a pravdy hodovali,
Abychom láskou a jednotou bratrskou se spojili,
Abychom skrze jméno Tvé odpuštění hříchů vzali,
Abychom velikonoční svatou zpověď hodně vykonali,
Abychom svatou věrou Tvou svět přemáhali,
Abychom k Tobě, pastýři a biskupu svých duší, se obrátili,
Abychom jakožto příchozí a pohostinní tělesných žádostí se zdržovali,
Abychom, s Tebou povstavše, těch věcí, které svrchu jsou, hledali,
Abychom všelikému zřízení lidskému pro Boha se poddali,
Abychom s tichostí svaté slovo Tvé přijímali,
Abychom slovo Tvé nejen poslouchali, ale i plnili,
Abychom jednou slavného vzkříšení došli,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — odpusť nám, Ježíši.
Bsránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — uslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — smiluj se nad námi.

a“ vysvoboď

nás,Ježíši!

bl

Těprosíme,uslyšnás!

Kriste, uslyš nás, — Kriste, vyslyš nás,
Pane, smiluj se nad námi. — Kriste, smiluj se nad námi. — Pane, smiluj se nad

námi.
Otče náš. .
V. Beránek náš velikonoční obětován jest Kristus, alleluja. (I. Kor. 5, 7. 8).
R. A protož hodujme v přesnicích upřímnosti a pravdy, alleluja, alleluja,

alleluja.
V. Vstalť Pán právě, alleluja.
R. A ukázal se Šimonovi, alleluja. (Luk. 24, 34.).
Modleme se: Bože, kterýž jsi dnešního dne skrze Jednorozenéhosvého

nám přístup do věčnosti přemožením smrti otevřel: žádosti naše, které milostí
přecházející vnukáš, svou pomocí také zprovázej. Skrze téhož Ježíše Krista Pána
našeho.

R. Amen.

Nešpory na hod Boží a na pondělí velikonoční.

Otče náš a Zdrávas Maria (potichu, pak nahlas)
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Aleluja '
Antifony a žalmy

Ant. 1. Nebo anděl Páně sstoupil s nebe, a přistoupiv od
valil kámen, a posadil se na něm, alleluja, alleluja !
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Žalm (nedělní) 109 na str. 51.
A nt. 2. A aj, zemětřesení stalo se veliké : nebo anděl Páně sstou

pil s nebe, alleluja, alleluja !
Žalm 110 na sir. 51.

Ant. 3. Byl pak obličej jeho jako blesk, a roucho jeho jako
sníh, alleluja, alleluja !

Žalm 111 na str. 51.

Ant. 4. A pro strach jeho zděsili se strážní, a učiněni jsou
jako mrtví, alleluja, alleluja.

Žalm 112 nastr. 52.

A nt. 5. I promluviv anděl, řekl ženám Nebojte se vy! neboť
vím, že Ježíše hledáte, alleluja !

Žalm 113, na str. 52.

(Kapitola, hymna a V. odpadají a místo nich říká se:)
Ant. Toť jest den, kterýž

radujme se v něm.
Antifona k Magnificat.

O Božím hodě:

A pohlédše, uzřely kámen od
valený ; byl zajisté veliký velmi,
alleluja.

Magmficat na str. 59.

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

V neděli:

Modlitba : Bože,kterýžjsi
dnešního dne skrze Jednorozené
ho svého nám přístup do věč
nosti přemožením smrti otevřel:
žádosti naše, které milostí před
cházející vnukáš, Svou pomocí
také zprovázej. Skrze Ježíše Krista,
Pána našeho atd.

R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

učinilHospodin| veselmesea
V ponděli

Které jsou to řeči, jež roz
mlouváte vespolek jdouce, a jste
smutni, alleluja.

V pondělí:
Modlitba Bože, jenž jsi

velikonoční slavností světu léky
udělil: lid svůj, prosíme, darem
nebeským provázej ; aby i doko
nalé svobody si zasloužil i k ži
votu prospíval věčnému. Skrze
Ježíše Krista, Pána našeho.

V. Dobrořečme Hospodinu, alleluja, alleluja.
R. Bohu díky, alleluja, alleluja.
V Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v po

koji.
R. Amen.

Antifona mariánská „„Reginucoeli, laetare““, č. 27, 28 nebo 29. na str. 64 a 65.

V Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.
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Písně velikonoční.

188. Rex sempiterne coelitum.

Hymna -církevní v čas velikonoční k jitřní z V. století.
Překlad Fr. Sušila (nepatrně změněný). Hudba Jos. Charváta 1906.o a L FAIyu = Hg FEEatbeFe

1. Krá-li věč -ný nad an-dě-ly, ve-škerenstva Stvoři-te-li,
nb H l —h MV8 = L-ee pa | rv a I -A LN9 hal © » 4- | hal © l j JA JA $ | „ A “ HA© p af ha Kod Id © I j L de L hud S i

v p | | i Z 9 |- l = © I- L P m;jenžtovbytu,vlá-dě,mo-ciodvě-kůjsi| ro-venOtci,
2. když se zrodil vesmír nový, tať jest duší lidských lázní,
vryls svůj obraz Adamovi, hrobem jejich vad i strázní.

podivným v něm spojiv dílem 6. Tělo Tvoje na kříž vbili,
vznéšeného ducha s jílem. čehož my jsme zasloužili; - krev3.Kdyžvrahzávistíazradou© jsizanásprolil,Pane,zníž
- zkazil lidstvo hříchu vnadou, nám spása věčná plane.
v tělo lidské jsi se zavil, - bys 7. Bys nám věčně v nebes
svůj obraz v lidech spravil. vlasti - velkonoční sám byl slastí,

4. Zrozen z Panny v onu dobu, - zbav nás smrti, již hřích plodí,
teď se opět rodíš z hrobu, nás, jež moc Tvá znova rodí.

nám též velíš, bychom vznesli 8. Tobě, jenž jsi povstal z hrobu
zas se z hrobu, v nějž jsme klesli. - čest buď, sláva v každou dobu,

5. Pastýři, Ty, hříchu vládu buď i Otci vzdána chvála a
křestní vodou snímáš stádu ; čest Duchu neustálá. Amen.

189. Aurora coelum purpurat.

Hymna církevní v čas velikonoční ku chválám z V. století.

Přel. Jak. Pavelka. Nápěv u Šteyra (Vstal z mrtvých Kr. Spasitel.)bkduez LLF
1.Aj,blankýtú-svi-temserdí,vzduchjásotemse© slav-ným6 === -=čeecEB =S

chví, svět u ví- těz-ný dal se ples a peklo:schvátil strach a
Ap = T J TIFILE PTTt—|—o-1< E « I poT TÝE EYEděs,a peklo| schvá-tilstrachaděs.

2. Král, jemuž není rovného, - otců dávných vyprostil, [:by
jde z dolu smrti tmavého, - sbor v nebesích je uhostil. :]
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3. Hrob jeho vojskem obsazen
- a kamenem byl uzavřen, - ztad
vítězně se ubírá, [: smrt samu
v hrobě zavírá. :]

4. Dost slz a dosti
již ustup bolest radosti,
Vítěz, jenž smrt uhasil,
anděl skvělý prohlásil. :]

žalosti, 
vstal
[: jak

5. Bys duši naší k věčnosti
byl velkonoční radostí, - nás
smrti hříchů kruté zbav, - [: nám
znovuzroditi se dav. :|

6. Zněj Bohu Otci píseň chval,
- 1 Synu, který z mrtvých vstal,
- Duch Utěšitel budiž ctěn, 
[: věk věků slaven po všechen.:]
Amen.

190. Victimae paschali.
Sekvence velikonoční oktávy z XII. století.

a

——

EEE
1. Ve-li- ko-no- ční 0-bě- ú, al - lo- Ju- ]a, AD le lu

Přel. J. P. — Nápěv uu Šteyra.ES ===
A b—I—3Zbr6—== ===a

ja, po - spě-šte chvá - lym ny!

=
ja, al le lu- ja!

2. Beránek ovce vykoupil,
alleluja, - alleluja, - nevinný smrt
když podstoupil, - [:alleluja ! :]

3. V obět se smírnou Otci dal,
- alleluja, - alleluja, za hříšné
Kristus odpykal, [:alleluja!:]

4. Stála smrt světu k úžasu,alleluja,© alleluja,-Sživotem
v prudkémzápasu,

5. Pán, kterýž vládne životem,
- alleluja, - alleluja, - z mrtvých
vstav, trůní nad světem,- [: alle
luja !:]

6. Maria, co jsi uzřela, - alle
luja, - alleluja, - ke hrobu když
jsi dospěla * [:alleluja !:]

[: alleluja!:]

= 7
za,- pě - ný al le lu

7. „Zřela jsem hrobku živého,
alleluja, - alleluja, oslavu

z mrtvých vstalého,- [:alleluja!:]
8. Zřela jsem roucha, plachetky,| alleluja,-alleluja,

andělé byli za svědky, [:alle
luja !:]

9. Kristus vstal, moje naděje,-alleluja,© alleluja,© pospěšte
do Galileje“. - [: Alleluja ! :]

10. Vím, že jsi, Kriste, z mrt
vých vstal, - alleluja, - alleluja, 
věřícím jsi se zjevoval. - [: Alle
luja !:]

11. Smiluj se, Králi vítězný, 
alleluja, - alleluja, - zpěv náš Ti
budiž líbezný. - [: Alleluja ! :]

191. A, Velikonoční- píseň mešní I.
I. nápěv. Svatoj. kanc. č. 362. — Plesy duch. č. 28.

Kyrie.

1. Na Pe-tro-vě sto-jí ská -le církev Kristem zřízená;
ač je s peklem v boji stá - le, ni-kdy ne-ní zmo-že-na.
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K jí „A i ň
„IZ I l — ) -i — 2 L A » A m > „l3--.i„ILMj„j+1mr 1A|©„ jďm
7 © né E Pama. © -= © A L L E I |" ha a * —

] = € 1 K [o |- i L |- : =

Za-kla-da-tel je - jí vstává, již se bé-ře z hrobu bran,nhAHAjE
—N —

zřej-mý lidstvu důkaz dá-vá, on že svě-tů všech je Pán,pp FEL==er Ee1
on že svě- tů všech je Pán.

Gloria. Pějte, sbory, alleluja! Ojffertorium. Přijmi, Bože, od
ve všech nebes výšinách, - svých sluhů - chléb a víno zapějte,lidé,alleluja!-povšechobět,© přijmisrdce,všakjichzeměkončinách.| Přemoženjedluhů-neuvoďsinapamět.

lidstva škůdce, - otec svárů, roz- Pro nás na potupném kříži
broje, - z hrobu spěje k nám zemřel jsi a z hrobu vstal,nášvůdce,[:nesablahopo-| sejmivinu,-ježnástíží,-|:za
koje. :] sloužené tresty vzdal!:] ©

Credo. Kriste, jenž jsi roven Sanctus. Dej, ať v srdcích
Otci, - roven Duchu svatému, - láska vzrůstá - k Tobě, s nebe
věrou přispěj ku pomoci - mdlé- příteli, - ať jsou hodna našemuduchulidskému.| Lejnámústa-zpívatvzávodsanděly:vsrdcehojnoudrahé© milostiSvatýjsi,ónebesPane,-svatý,
své zásobu, bychom jednou Kriste vítězný, - obloha Tvouvsídloblahé[:vešlisTebouslávouplane© [:ikvětluhů
ze hrobu. :] líbezný. :]

JÍ. nápěv. 7 Po pozdvihování,

Knám se bé-ře ten; jenž z hrobu vy-šel v slávě přeskvoucí.Roz-puklysevonudo-bu| ská-lydi-vemžasnoucí.
*poj Ca ppp er 1"3DLELEE LL

' K ETTFTTTE C TE j
Nu-že, srdce, zachvějte se ve posvátném ú-ža-Su ;4= = ===| NNEEEIKS.GREKE|
ra-duj-te se! Pán vám nese pomoc, sí-lu k zá -pa-su.

p-ž 1-1 IT T T
"u i m — m kl 1 a

===Al-le-lu-ja,al-le-lu| ja!
*) V „Průvodu““ oprav nápěv. Zde je správný.
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Vzpomínka na mrtvé „Dopekel v ňader ráně, - ať smí přijmoutsepohřižuješ,| hledášotceza-těloTvé,zárukudej,vsmrtijaté,© křížemsvýmjevychva-bráně© ženáspřijmešvloktycuješ© zříšeďáblaproklaté.své!| Alleluja,alleluja!
Kriste, vzpomeň také duší - Ke konci. Přijdeš ještě jednou
přátel našich milených, - zahlaď, ©moci, - v slávě v kruhu andělů,
co jich pokoj ruší, - v sbor je —-a tu vzkřísíš z hrobu noci 
uveď blažených ! - Alleluja, alle- k žití sbor svých ctitelů. - Nuž,
luja ! buď strážcem našich kroků, 

K přijímání.Chystámese,drahý cestou k nebesům je řiď, - v onen
Pane, - jíti k Tvému ke stolu ;- den pak k svému boku - přiviň
dej chléb, po němž nebešťané - milostně svůj lid! Alleluja,toužívúctyplápolu!-Dušiomyj| alleluja!

191. B.

Jiné nápěvy k téže písni. — Ze Křtin. — Do textu však se přidává po každých
čtyřechverších [alleluja.| Hudba B. Pátka.

Před pozdvihováním.
„KA P sb a T — —AMmm ddAV— mj>—BE

:

CIT 4-29preij
el

Na Pe - tro- vě sto - jí ská -le církev Kristem zří-ze-ná ;2. l A i > „|
LE ECI

1 — e
ač je s peklem v boji stá-le, ni-kdy ne-ní zmo-že-na,

KA. a h j h i i -hmMRINA TZN I T234(7 x zL, EI EE ATI- - I —+„ . i 4 © 7 m)A ď A e M l7 - $ I -S 3 IL e w I s Jj

al - le- lu-ja, al-le-lu-ja! Za-kla-da-tetel je- jí vstá--vá,A
umi IZ

EE 3
již se bé-ře z hrobu bran, zřej-mý lidstvu dů-kaz dá-vá,

Ab Az AcAh C3 4- uEZ EE FLFEZFEH“ i — pH
al-le-lu-ja, al-le-lu-ja, al -le - lu ja !

Po Pozvěhování,$ 3

| Ed
m

V

K nám se bé - ře ten, jenž Zhrobu vyšel v slávě přeskvoucí.LEE===
Rozpukly se v o-nudo-bu ská -ly di-vem žasnou-cí.
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Zai65
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AHlelu- ja, al- le-lu-ja ! Nu-že,

L ====
srd-ce, zachvěj te se

ml-Wbrba1 I Is jnp LIFEE
' 9 i C pteT-" C Jj

ve posvátném úÚú-ža-su; ra-duj-te se, Pán vám nese.E
pomoe, sí-lu k zápa-su. AI- le-lu-ja, al-le- lu-ja,

o; -b-k N —— | LIPpELE
— U ET li

al - le lu ja !

Velikonoční mešní II.
Slova J. P. 1905.
Nápěv k celé písm.

Hudba Jos. Nešvery 1905.
Před pozdvihováním.

Intrott.
TCArě—E HETICE TZN

E r LH
Na kří-ži jsi u-mřel, Pa-ne, v bo-le-sti a

nb
o - pu-štěn,Z3EE

d MEN—6— 0——-—
EBD

z lásky dosud ne-ví - da -né vy-svo-bo-dil pekla plen. Al-le====== A
lu 

nh:
ja! al-le-lu - - ja! Z mrtvých vstaljsi, vyšel z hrobu,

„U
LL©

na-de smr-tí zví-tě-zil,

LTE 13Ty mLLLLLLLLA = l TÍ SI-8 —Ine-besslá-vu© na0-zdo-bu
nh P“ i — L 1„U 4 ZK p |- — z k m -M -| — h IM— + ——M — 2 a | . m A —A| — AN(s I 44 |. |-|< " = ' a -| j Jj Hi| s „CI « € |=- j s- 8]
4[ A-a -=a

dušina-šípři-pra-vil.AL-lelu| ja,al-le
== jr FEED-=% H—0 00 —|——e—| JÍ6 CET o -1

lu - ja, al-le - lu ja !
Gloria. Sláva Bohu na výsosti! ránku Ty přelaskavý, - nad námi

- Sláva Kristu vítězi, - jenž svým
věrným ku radosti- zlomilhříchuřetězy.-Alleluja,alleluja!© Bese ustrniž, - nepokojů příval

dravý - v národech i v srdcích
ztiš! - AlNeluja, alleluja, alleluja!
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Graduale. Slavně zavlál v jitřní
záři - Kristův prapor vítězný,
Umučený s jasnou tváří - zjevuje
se líbezný. - AlNleluja,alleluja ! 
Slovo jeho v širé kraje - po vševěkyzaznívá,| ctnostapokojzněhoplaje,© vmilostduši
odívá.- Alleluja, alleluja, alleluja!

Credo. Věřím v Tebe, Stvoři
teli, který jsi mi život dal.VěřímvTebe,Spasiteli,| jenž
jsi slavně z mrtvých vstal. 
Alleluja, alleluja! Duch, jejž
seslals, církev řídí, - v srdce sejeSpravdouctnost,| sroletéto
světce klidí, - vede věčnou u ra
dost. - Alleluja, alleluja, alleluja!

Druhý tento nápěv dle libosti.

Jenž jsi vyšel Z hrobu v slávě,Da

K obětování. Přijal Otec obět
Tvoji, Synu Boží přeslavný,
která neduh duše hojí, - shladiladluhpradávný.© Alleluja,alle
luja! - Přijmi za ni s chlebem,
vínem - naši lásku horoucí, - dej,aťjednouodpočinem| vslávě
nebes přeskvoucí. - Alleluja, alle
luja, alleluja !

Sanctus. Nejsvětější Spasiteli,
- jenž jsi slavně z mrtvých vstal,
- dej, ať světa obor celý - hlaho
lem zní Tvojich chval. - Alleluja,
alleluja! - Vítězi Ty požehnaný,

nás kol sebe shromažďuj,otevřisidušíbrány,| postav
pevně v nich trůn svůj ! - Alle
luja, alleluja, alleluja !

Po pozdvihování.

3 ul Ba.3 sedsoye
4 PNY

příohánů

LL
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k nám v sváto-sti,EK|6==—r Tx| ==-8

v prostých tvarů skromném hávě
o

—— ===
mn OSEP

dárce (všakých mi-lo-stí. Al-leE LÍLEEMei7 5—vi . „||LÉ—A|s aPajuRP©„9P| j2| NANCYNNI 8SwbiSssej
lu ja, al-le - lu -ja! Sám nás na uč Te-be ctí-ti,A je =1 He 3GuHE===.; T0M"<—Te-behod-ně© ví-ta-ti,| Te-bezbož-něve-le-bi-ti,

— V M A + J +E- -N 1

EFLL
láskou k Tobě za -pl“sti. A1-le - iu- ja, al-le lu-ja, al-leEEE

lu ja !Agnus.© Přemohljižvšeckynávykůzlýchpoutazkruší,škůdcetichýBožíBeránek.- láskuvsrdciroznítí.| Alleluja,Osvobodilvtuhépůtce| nás,
své ovce, slavný Rek. - Alleluja,
alleluja ! - S láskou vejde v našiduši,© tělemsvýmjinasytí,alleluja, alleluja !

K přijímání. Přežádoucí duší
chlebe, - Tvoje tělo, Tvoje krev

kéž nás sílí cestou. v nebe,



— 410 —

kam Tvá kyne korouhev. - Alle
luja, alleluja ! - V duši Tebouvykoupené© milostísvoupře
bývej, - svoje rány oslavené
v nebesích nám zříti dej ! - Alle
luja, alleluja, alleluja !

Ke konci. Pro své, Pane,
zmrtvýchvstání, pro tu oběť

přesvatou, - uděl lidu požehnání,
- milost nebe bohatou. - Alleluja,
alleluja ! - Učiň, bychom slavně
vstali, - až nás anděl probudí,
s Tebou vešli s písní chvály
v říši, v níž nic netrudí. Alle
luja, alleluja, alleluja.

193. O zmrtvýchvstání Ježíše Krista I.

Český chorál s počátku XIV.století. — Zpíval se v kostele při velikonočních hrách,
při procesích a při kázáních.

Slova upr. J. P. Nápěv I. z jistebmického kanc. z XV. stol.== F Tkk
1. Bůh všemohoucí povstal v záři skvoucí. Vzdejme jemu

a
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uj udi alia

slá-vu, čest za tu přeradostnou zvěst ! Pa-ne, smi-luj se !

Nápěv II. K písní: „„Chvristist erstanden““ z XII. století viz u Šteyera.

HBEu= E=
—n=jíco

1. Bůh vše-mo--hou - cí povstal v záři skvoucí. Vzdejme jemuu=FE= i
CETEZE mmm= zo

„I Ai IJ-=
slá-vu, čest za tu pře-ra-dostnou zvěst! Pa-ne, smiluj se!

2. Ležel tři dni v hrobě,proklátidavsobě©— oběruce,nohy,bok,| byznichplynulspásytok.© Pane,smilujse!
3. Povstav, ďábla sklátil, 

nebe obohatil, - když v ně svaté
uvedl, - v radost věčnou pozvedl.

Pane, smiluj se ! |
4. Milost Boží řekla: - ,,Adame,

pojď z pekla - se vší svojí rodi
nou, vládni nebes otčinou
Pane, smiluj se!

5. Jezu Kriste, vstal jsi anámpříkladdaljsi,| bychom
z hříchu povstali, - duší k nebi
vzlétali. - Pane, smiluj se!

6. Ježíši, náš Pane, v srdcerozeklané© prosvésvatépro
rány skryj nás, hříšné křestany.© Pane,smilujse!

7. Odpusť hříšným vinu,
Marie ctné Synu -Panny, Matkypřečisté,© proněvstaljsiza
jisté. - Pane, smiluj se!8.Odpustťnašezlosti,© bludů
všech nás sprosti, chraniž pro
svou dobrotu - církve svaté jed
notu. - Pane, smiluj se!

9. Nebeský Ty Králi, - vyslyš
naše žaly, - zbav nás svárů,
nouze, běd, - přej námblahých,
klidných let. - Pane, smiluj se!
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kojné dej časy, ať Tě můžem
chváliti, - věk svůj octnostně
prožíti. Pane, smiluj se!

11. Matko přežádoucí, - nebes
růže skvoucí, - ty se za nás při
mlouvej, - milost Boží vyžádej.
Pane, smiluj se!

12. Klíčnice ty nebe, - prosíme
zvlášťtebe, - až nám bude umírat,

- račiž při nás mile stát. - Pane,
smiluj se!

13. Všichni svatí proste,ktomudopomozte,- bychom
s vámi bydleli, Kristu slávu
zapěli. Pane, smiluj se!

14. Všichni radujme se - ve
srdečném plese, že Pán Ježíšzmrtvýchvstal,© nadějinámspásydal.© Pane,smilujse!

194. A. O zmrtvýchvstání Ježíše Krista II.

Surgit in hac die Christus Dominus (ke vzkříšení).

XV.—XVI. stol. — Slova upr. J. P. 1906. FCLILÍŤPECEFELuELE
= Vstalt jest této chví-le Vy-ku-pi-telctný, v nové zá-ří sí-leu u FEL=FLLLF==:L=Pm fn

Kri-stus mi- lost -ný, pro na - ši jenž vi-nu
sů

1-9
zu - bo-žen,
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do hro-bu stí- nu

2. Ženy zbožné spěly - z jitra
ke hrobu, - andělskou v němzřely-skvítsepodobu;© ževstalPán,jimvěstí,| jistotně,
- chystá všem štěstí - milostně,
žít dá radostně.

3. Do města jdou ženy 
v apoštolů dům, - těší ustrašený
- učňů Páně tlum : - „Slavně za
plesejte, - složte žal, - pravdu již
znejte - z mrtvých vstal, - jenž
s nás viny sňal !“

u - lo-žen, smr -tí pře - mo - žen.

4. „„Alleluja '“ pějme - hlasemsrdečným,© Pánuchváluvzdejme© srdcempovděčným:na
ději nám dává - vzkříšení, žeinássláva© spasení| slavně
promění.

5. Jenž jsi za nás, Pane,
umřel na kříži, s něhož rosa
kane - v úpal obtíží ; - rač nám
milost dáti - ctnostně Žít, - ra
dostně vstáti, - v nebe jít, - Tebe
věčně ctít !

194. B. Jaro, vzkříšení přírody, je obrazem ráje, jeíž nám Kristus
získal, když zmrtvýchvstáním dílo vykoupení dokončil.

Dříve : Svět se vším stvořením.
J. Táborský XVI. stol. — Slova upr. J. Pavelka. — Nápěv: Vstalť jest této

chvile, č. 194A.

1. Všechno tvorstvo jásá, - všude zní
dnes ples, - slávu Boží hlásá - pole, sad
i les ; - slavná zvěst se nese - v šíř i dál,
- světem jde v plese: - „„Vstalnáš Král,

Kristus Pán dnes vstal !'“

2. Obloha v své kráse - stkví se zářivá,sluncevčistémJase© zemiza
hřívá, - mírný vánek věje - v svěží luh,

světem se chvěje jara ruch, nad
nímž plesá duch.
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pout, - mírně rozvlněny - k moři jmou
se plout, - potok šumně plyne, - ro
kotá, - loukou se vine, bleskotá,
s květy šepotá.

4. Země ze sna vstává, - stkví se ze
lení, - polím roucho dává - svěží osení, 
zelení se šatí - les i háj, - krásou zřítpláti©širýkraj,— proměněnývráj.5.Ptactvočilevzlétá| sřpísníku
nebi, - Tvůrce všeho světa - slavně ve
lebí, - všecky zvířat rody - plesají, 
za svými hody chvátají, - slastí jásají.

6. Krásná doba jara, - v níž vstal
z mrtvých Pán, - v níž vše blahem hárá,

jíž jde ráje ván, - obrazem je rájevěčného,© zářevníplaje-samého
Boha dobrého.

7. Než, co zde je milo, - tam je milejší,
- co zde krásným bylo, tam je krás
nější, - tam nám Kristus chystá - z mi
losti - překrásná místa radosti,
v nichž nás uhostí.

8. Království ty věčné, - slastí pra
zdroji, - blaho nekonečné, - srdce pokoji,
- kam nás v lásce svojí - Kristus zve,vyplní,zkojítouhyvše© zdobroty
jen své. 9.Mladostbezstarosti,© pokojlíbezný,radostbezžalosti,| jásotvítězný,-beznemocizdraví,| veselí,
život nám pravý - s anděly - Pán sám
udělí.

10. Duše přeblažená - tone ve slasti, 
těla oslavená - žijí bez strasti, - v Boží
tvář zrak vzhlíží nadšený, k níž se
duch blíží blažený, - láskou vznícený.11.Slzyzevšechzraků© zmizí,setváří,© světskýchprostymraků-oči
zazáří, - zapějí vše hlasy - jásavě - dárci
své spásy - k oslavě - v světla záplavě.12.NadvšeslavnýPane,| vlasti
dojít dej, - v níž Tvůj krásou plane
jasný obličej, - v něj nám dopřej zříti, 
Ježíši, - ve Tvojí žíti - ve říši v slasti
nejvyšší.

195. Ozmrtvýchvstání Ježíše Krista III,

Dle toho nápěvu je zdělána píseň : „„ÓMaria, útočiště naše““.— Kde je zavedena
píseň : „„Ó Maria, útočiště naše““, nelze této písně zavésti.

Kanc. br. 1501. — Miřinský T 1492. — Slova upr. J. Pavelka. — Nápěv u Paczovského.
a 4 — m AM — — — —. —
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SZ 3 ee U. U (<a d

1. Je zu Kri ste, Vy-ku-pi. te li, jenžs vstal z mrtvýchzje-viljsiose© že-námpoctivým,a po-što-lům,2.KdyžTěu-zřela| po-što-lůsbor,ja-sněsejim
na vě- ky kde, Pa - ne, kra - lu ješ, svým se věr-ným

3. Ot. ce, By- na, Du -cha sva - té ho chval-me vši-chnidope-kelžesla-vněse-stoupil,a by© hlá-sal,4.I mýsrd-cesvo-jezved-něme© tam,kdepra-vé
Spěj-me za ním tou-hou ho - rou cí, by -chom do šli

n h UZAAv dnuAzGE AI
: > č c

1. rá- no v ne -dě - li, ne -sa ra-dost, ú -tě chu svým
u - čňům tru - chli-vým, po - tě - šils je la-ska vě v ran

2. le-skl ple- sem zor; kéž i my Tě u. zří- me, sevslá-vězje-vu| ješ, kaž-dýsla-stí0-plý-vá,kdo3.zsrd.-cevděč-né-ho, Spa-sitel| žezmrt-výchvstal,námževševy-kou- pil, kdožhověky.čekali jej4.bla-ho| na--'jde-me,kdež-toKri-staan-dělé ctí
v síd-lo pře-skvou-cí, kam strast žád-ná ©ne-vni-ká, slast
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1.. věr-ným k pro-spě-chu,
svo-jich o -sla - vě.

2.s Te-bou tě - ší - me,
s Te-bou pře- -bý -vá.

3. dů- kaz spá-sy dal,
u- zřít žá - da - li.

4.vpís-ni ve-se lé.
bla-ží ve -li - ká.

E “ iv: h„l

uau
bok svůj pro-bo -de - ný, slá-vou o - zá - ře -ný, po--koj jim. hlá - sa - je,

kdež-to smr-ti ne-ní, a-ni zar-mou-ce-ní, u věč- né svo- bo - dě,
že jim spá-sa sví- tá, svo-bo- da se ský -tá, vzne-sou se v ne-be- sa,
ne-boť je- ho slá -va na-dě-ji nám dá - vá, že nás chce k sobě vzít,

Vy -šed z hrobu brá -ny, u -ká - zals jim rá-ny,

V krá-lov-ství tom věč-ném v blahu ne-ko-neč-ném,

Pra - ot-cův duch já-sá, když jim Kristus hlásá,

Slav - ně za - ple-sej - me, Kri-stu dí - ky pěj-me,

. 6 -38 A A „A h L X a -K A Ah 3 "
po m L „LÍ A , Ý ju j H hh 3 „i A M OM. „Ic“ + 1 A- <a 7 = 4 NA -N-3ď © M i i » » M. Ji | „

* E „“ a Edů-kazdá-vaje, zdro-jembla-ha,ra-do-sti| že
v mí-ru la - ho - dě, pře - bý - vat nám, Je- zu, .dej, v Tvůjkdevstřícza-ple-sá an-dě-lůsborpě-jící,| svévě-čněosla-vit,zá-řící| dátko-ru-nusvém

E A h > LE m
„9 h „LA „Í AM W ď LET 3 * i Ea m A LE

u 7 ( J 7 Ci
Tvé jsou ža lo sti.

paotřitObli| čej!
brat - ry zdra VÍ cí.
bla -hém na trů nu.

196. O zmrtvýchvstání Ježíše Krista IU.
Dříve : Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

Nápěv I. ze XIV. stol. — Viz Konrád II. 97, — Kane. Miř. 1522. -—Slova upr. J. P.EF EEHa
1. Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal, al-le - lu-ja, al-le-lu-ja ;

1)u“fm TÝ > TLET

S
sv 8Í ee ze—ú-tě-chuslad-kouhříšnýmdal.Al| lelu| ja!

1) Místy se píseň uzavírá dvěma alleluja a závěrka zní takto:al| leluja,alle-luja.
s .

|4
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| | || | |— (s ,FF ped=Z S = s- |= 8 1-4s- LPT
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Nápěv II. dle Fryčaje č. 89.
OLLL AE

I. Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal,
LL

al-le lu - ja,

===— pFLI =- ZE.
- tě-chu slad-kou hříšným dal.

2. Hroznou smrt kříže pod
stoupil, - alleluja, alleluja, - aby
nás z hříchu vykoupil, - alleluja.

3. Marie k hrobu chvátaly,
alleluja, alleluja, - aby jej k po
hřbu mazaly, - alleluja.

4. Anděla v hrobě uzřely,
alleluja, alleluja, - od něho radostslyšely,| alleluja.

5. Těšil je, by se nebály, 
alleluja, alleluja, že vstal

Al-le lu-ja!

již z mrtvých,
alleluja.

6. Povězte rychle, velí jim,
alleluja, alleluja, - učňům vše
jeho přemilým, - alleluja.

7. I nám ta radostná zní zvěst,
- alleluja, alleluja, za ni buď
Bohu dík a čest, alleluja.

8. Ježíši, Spasiteli náš, - alle
luja, alleluja, - kéž i nám slavněvstátidáš!© Alleluja.

plesalý,

197. O zmrtvýchvstání Ježíše Krista V.

Dříve: Prozpěvujmež všickni nyní.
Slova upr. J. P. — Šteyr 1683. — Kane. Miřinského 1522.PeFE

l. Za-pěj-me ra-dostné pí-sně, vzkříšení Bo-ží--ho slá-vu ;
„a

„U s mhbuGHEEE
spro-ště-ni ža-lu a otís-ně, zved-ně-me ve-se-le

IJ

N*„Us I FI JEE m ohm
hla - vu. AI - le - lu

2. Neboť dnes minul den třetí,
co byl Pán uložen v hrobě,

radostná světem zvěst letí: 
„Vyšel živ, vzkříšený, v zdobě!“

Alleluja !

3. Sestoupil do pekel noci,
rozbil tam křížem svým bránu, 

ja !

upoutal ďábelské moci, vyvedlotceztmystanů.| Alleluja!
4. Z hrobu an vychází živý,

země se v základech chvěje,
v úžasu tvorstvo se diví, - sluncesejasnějiskvěje.© AlNleluja!
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5, Andělé ženám to věstí, - že
Pán vstal ze hrobu právě,
učňům svým k radosti štěstí 
zjevil se ve svojí slávě. - Alleluja!

6. Čtyřicet prodlel dní s nimi,
- přeslavně vstoupil pak v nebe 
S praotci dávnými svými, pro
něž dal za obět sebe. - Alleluja !

7. Otec jej v nebesa vítá, 
andělů sbor se mu koří, - plesají,
blaho jimž skýtá, - svatí a vděč
ností hoří. Alleluja !

8. Než 1 zem radostí jásá,
Tvůrce že z mrtvých vstal její, 
zvěstuje jara to krása, - kterousetvorovéstkvějí.| Alleluja!

9. Slunce hned jasněji září,
větérek líbezný vane, - ve vša
kém srdci i tváři - radost a blaženostplane.| Alleluja!

10. Otvírá znova se země, - na
lukách pučí již tráva, - na políchoseníjemně© zespánkudlouhéhovstává.| Alleluja!

11. Na lukách, pod keři kvítí
- hlavičky líbezné kloní, - pestrý
mi barvami svítí, - ke slávěTvůrcověvoní.| Alleluja!

12. Štěpy již pupeny raší,
třešeň již bělá se květem, ra
dostná píseň se vznáší - nad ši
rým omládlým světem. - Alleluja!

13. Šumí ji procitlé lesy,
skřivan s ní k obloze vzlétá,
odkud své rozsévá plesy, - dovšechstranširéhosvěta.| Alle
luja !

14. V odpověď ptáčat musbory| hlaholíjasnýmihlasy,
Pána ctí, který své tvory - oblažilúsměvemkrásy.© Alleluja!

15. Hlasy své v jeden sbor pojí,
- velebí Tebe, ó Pane, - mocí jenž
z hrobu vstal svojí ; - mocí Tvou
tělo mé vstane. - Alleluja !

16. I my dnes, Pane, k Tvé
chvále, jenž's s nás sňal roz
sudek hněvu, - ku poctě tvorů
všech Krále - družíme hlasy své
k zpěvu. Alleluja !

17. Věčnému Otci buď chvála,
- Synu čest u lásky vzruchu,
jehož moc vzkříšením vzplála,
sláva i Svatému Duchu ! - Alle
luja !

18. Svorně, ó Bože, kéž ctímevelebuTvojiaslávu,© vpad
nout kéž v nebesích smíme - vehlaholandělskýchdavů.| Alle
luja !

19. Ježíši Kriste, rač dáti,
duše by křesťanů mírem, - svornostímohlyvždypláti| nadsvětazmatkemavírem.| Alle
luja !

20. Maria, Panno ty čistá,
za nás pros u svého 8Syna,
nechať nám v nebi stan chystá,
- láskou nás na srdce vina.
Aleluja !

21. Pro radost, kterou jsi měla,
- když vše tvé zahnány žaly,
Syna když's vstalého zřela,
slavně, pros, abychom vstali.
Alleluja !

22. Proste i andělé Pána,sborovésvatýchtéžjasní,© mi
lost ta kéž jest nám dána, - vekteréplesátešťastni.| Alleluja!

23. Zvedne k vám Kristus nás
milý, smrti kde nenía bolů,
abychom s vámi jej ctili, - s vámi
jej slavili spolu. - Alleluja !

24. Za jeho dobrotu, slávu,
díky mu převroucí vzdejme,
radostně zvedněme hlavu, - nad
šené písně mu pějme! - Alleluja!
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198. O zmrtvýchvstání Ježíše Rrista VI.

Dříve : Vzkříšení Spasitele svého.
Kanec. Miř. 1522. — Slova upr. J. P. — Nápěv u Štéyra.
Tomna hypodorická.

6%
1. Ve-se-lým srd-cem kaž-dý chval Spa-si - te - le své-ho,
S ob-lo-hy pla- je slun-ce zář, ra-do -stí a bla-hem2.An-dě-lésne-bepo-sla-nízvě-sto-va-li| že-nám

Vy -šed již z hrobu těsných bran, pře-de -jde je v Gali
3. Pro-sí- me Te- be, Pa -ne náš, v nebesích jenž mo-cí,Do-přejnámvne-bipře-bý-vat,ra-do-stía| slá-vou

al.
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K- h-U 3 TI hibrpa ALLE:I —masj
1. který z mrtvých vstal, noc o-sví- til ja-sem, zá-ru-ku námmládnezemětvář,| luh,za-hra-da,lou-kaský-ta-jímu
2. slavné vzkázá-ní, že Kristus vstal z mrtvých. ,„Povzbudit, dí,

le -ji slav-ný Pán, tam u-zří tvář je- ho "a tam bu-de3.slá-vouvěčně.pláš,© slýšú-pě-nímna-še,vy-plňtou-hy
vě-čnou o-plý-vat a s an-dě-ly Tvý-mi vděčným srdcemoak SES=SÉn ae h I—YD U s Í— s—j

1. spá-sy vě-čné dal. Na ne be-sích pě-jí je-mu slá-vukvě-tynaol-tář.©—©Ptá-ci— sla-vízpě-vém,ra-dost-ný-mi
2. „učně k plesá-ní, kte-ří dosud pro smrt jeho kru-touodnichu-ctí-ván““.— Ra-dost-něšli,vzkříšené-hoPá-na3.na-še,kte-réznáš.© Prove© li-kéSy-nasvé-hovzkříšeTe-beu-octí-vat,© sla-vit| hlas-něSy-naTvé-hopřemi
1.sva-tían-dělévpí-snive-se- lé. Nužimhla-syvnadše-ní© je-hovzkříše-ní. J
2. to-nou v ža-lo - sti, spěj-te s ra-do-stí. mu

? A . v hd Nuž 1 my
své-hou-zřel asekla-ně- li.3.né-hozá-slu-hy| shlédninaslu-hy.
lé - ho vzkří-še - ní v svatém nad-še- ní.E F====—A2KE——aš ——d———a

Spa-si - te-li chvály vzdávejme, do-bro-tu, moc je-ho hlásej
| . o ji
-—| ia al mw

me, ne - boť pro nás bo-lest-nou smrt pod-stou-pil,
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Pomaleji.=== HELLEHE =taknásvy-kou| pil.
199, O zmrtvýchvstání Ježíše Krista VII.

Dříve : Třetího dne vstal Stvořitel.
Kancionál Miřímského 1522. — Slova upr. J. P. — Šteyr 1683.be=sESE

1. Vstal tře -tí - ho dne Stvo- ři - tel, náš z hrobu vy-šel

6=
Spa -si tel, živ

2. Byl od Piláta odsouzen,
v hrob chladný, tmavý uložen,
tam zdřímnul krátký smrti sen.

3. Jdou ženy v žalu plápolu,
jdou uctít Páně mrtvolu, a
truchle mluví pospolu

4. „„Kdo ochrání nás strážezlob,© kdootevřenámtmavý
hrob, v němž Pán náš leží
bez ozdob *“'

5. Než, strženy zří pečeti,lzevehrobvolněhleděti| a
anděla tam viděti.

6. Dí anděl „„Ženy, zplesáte!
Neb marně v hrobě hledáte,

jejž mastmi uctít žádáte.
7. Krok váš nechť dá se ručevchvat,| toučňůmsmutným

zvěstovat, že Pán již ráčil
z mrtvých vstát“.

8. Pán nebes v peklo sestou
pil, - plen z jeho moci uloupil,
nás křížem svojím vykoupil.

9. Ráj otevřel nám dokořán,
moc pekla zkrotil Kristus Pán,
když od otců v něm uvítán.

10. Již pějí v nebi andělé
jich zpěvy svaté, veselé
slaví Vykupitele.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.

ctí,

LL©—6 ——6——
o-pět jest náš

FEE
—Z ——

tel !Ži-vi

11. Ples radostný nechť hla
holí - již v široširé okolí, - s hor
temene v stín údolí.

12. Pěj, sbore ptactva líbezný,
- pěj Kristu zpěv svůj vítězný,
pěj radosti cit bezmezný.

-13.V květ, stromoví, se odějte,
- a louky svěží zkvétejte - a vůni
libou vydejte !

14. Již skvěj se, lese, zelení,
již povstaň, v polích osení, - slav
Krista Pána vzkříšení!

15. Svlaž, roso tichá, vinice, svlažpole,luhy,štěpnice,| ať
slavíPána voníce.

16. Zvlášť z našich úst znichvála,ples!© Vzleť,duše,zpěvemdonebes,| nebzmrtvých
vstal Pán Ježíš dnes !

17.Dnes, srdce, plesem oplývej,
- dnes „alleluja““ zaznívej, - dnes
Vítěze svět uctívej !

18. Rač, Kriste, hříchy od
pustit, - rač provin příštích oprostit,— račdonebenásksobě
vzít !

19. Tam věčně Tě chcem sla
viti, - v tvář Tvoji jasnou patřiti.

Té slasti dej nám dojíti !
27
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200, Svědci zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Slova VI. Šťastného 1906. — Hudba J. B. 1906.

nb
T ' S 1 2 =bt u HEHE

1. „Vstalťjest!“ za čas-né-ho ji- tra anděl z hrobu Páně mi tra

.
Vzmuž-se, stádce u-stra - še - né,
vl-ků zlo - bou rozpla - še - né.

ženám hlásá blahou zvěst

ELLE LLLFE=TEZE„) | i a =. d (I L. i- = | a L = © -|< -I Í <= = E JVpravděKri-stuspovstaljest,© vpravděKristuspo-vstal
T 5--| —EEE ====
jest. Al-le lu ja !

2. „„Vstalťjest!“ — Jan i Petr vida stopy ran, a plesá:
svědčí, ani v prázdném hrobě [:,,„Věřím,Bůh a Pán to sám'“:]
klečí, - z něhož povstal vítězem! Aleluja !Nadarmojejkřižovali,© pode
stráž i pečeť dali, ([:vstal, by ,,0:»Vstaltjest“ — Pavel světuvládlvěkůmvšem.:]Alleluja!Plásá,© »dovršenanašespása,

vím já, proč jsem uvěřil!““- Spa
3. „„Vstalťjest“ — plesá Mag- sitel vstal oslavený, - nad nebesadalena,© anaklesápotěšenapovýšený,[:abystálesnámipředMistrem,jejžvidízas'-žil.:]| Alleiuja!

Slzami kdo vinu smyje, znova ,
se svým Pánem žije, [: slyší 7. „„Vstalťjest z hrobu vlastníjehosladkýhlas.:]— Alleluja!mocí!-Slavnoupíseňvelkénocislyšísplesemcelýsvět;| ze
4.„„Vstalťjest!““——žasnou| chrámůjjizvonypějí,-skřivánci

učedníci, - do Emaus s ním putu- ji roznášejí, [:zná ji všechenjící,-připosvátnévečeři— ote-jarníkvět.:]| Alleluja!
vřelyse jim zraky, rozešly se
pochyb mraky : -| : blaženi, kdožuvěří.:|© Alleluja! 8. „„Vstalťjest!“ — po všechvěkůdoby© přeskrajeipřese

hroby - vítězná se nese zvěst
5. „„Vstalťjest“ — věří apo- Vstaňte, záhuby již není, - smrtštolé.© kdyžsezjevilvjejichjekrátkérozloučení,-[:aleŽivotkole© vzkříšený,řka„Pokojvěčnýjest!:]— Alleluja!

vám!“ Na kolena Tomáš klesá,
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201. A. Úšichni členové církve bojující af čerpají posilu a útěchu
z pěti ran Krista Pána, jež si ponechal na těle, když z mrtvých vstal.

Dříve: Radujte se, ó hříšníci.
Slova upravil J. P. Nápěv u Šteyra 1683.

AA TTL
=Ee
1.Plesej| te,bíd-ní

neb du

Jka-jí,— Vámťú-to
ma - jí.

še v pravdě ka - jí

či - štěm Kri-stus Pán,
pět na svém tě - le

hříš-ní - ci, jichž srd-ce ža-lem
cí zdroj od-pu -ště-ní

A

jenž rá-če
rá-čilsva -tých ran si

z mrtvých vstá - ti,
za-cho-va ti; -v ně dů- věr - ně se skrý - vej -te a=

2. Plesejte, duše nevinné, - ježzdobímilostBoží,| vásvínekslávynemine,| jejžnahlavu
vám vloží, jenž z lásky velké,
Kristus Pán, když ráčil z mrt
vých vstáti, pět na svém tělesvatýchran| siráčilzachovati.

Jej vroucím srdcem milujte

něj -te Al-le lu - ja,

a pějte Alleluja, alleluja !3.Plesejtenuzní,ubozí,| ježnemoc,starosttíží,© aťváscozléhoohrozí,© vámochranase
blíží. Vám na potěchu Kristus
Pán, když ráčil z mrtvých

LF 
——==- M+ —9 i ELAE==i Yee ]

1
-= mÍcp- 1 Ibo

le lu ja!vstáti,| pětnasvémtělesvatýchran| 81ráčilzachovati.
V nich záštitu svou hledejte a
pějte Alleluja, alleluja !

4. Ó plesej, církvi Kristova,
jež na zemi Ikáš v boji. Všech
pohrom tebe uchová - kříž, jenžjezbranítvojí.| Nebtvojesíla
— Kristus Pán, jenž ráčil
z mrtvých vstáti, - pět na svém
těle svatých ran - sl ráčil zacho
vati. - Jich silou slavně zvítězíš,pějhlasně© Alleluja,alleluja!

201. B. Radujte se všichni nad zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.
Jiné zpracování téže písně.

Slova dle Svatoj. kanc. č. 255 upr. J. P. — Hudba Reimanna.

m jo a A 1 JA T jee A zeH6 HEHE
1.Ra-duj-tese,du-šehříšné,ježsvýchhříchůže- lí-te

zdrtiv pekla brány pyšné, jichž se prá-vem bo-jí- te,
k



TI=====
u- ve-de vás ve své stany Kristus, jenžkdyž z mrtvýchvsvstal,m

na svém tě-le sva -té rá-ny k na-dě-ji
3WII3

al!
©.1. n.

„Are
al

v ně se s pláčem u- tí--kej te,
2. Radujte se, srdce čistá, - ne

vinností zdobená, - záruka vám
dána jistá, - žeň že uzrá slíbená:
- uvede vás ve své stany - Kri
stus, jenž když z mrtvých vstal,
- na svém těle svaté rány - proradostvámzachoval.| Budetesnímvěčněplesat,| pějíce
Aleluja !

3. Radujte se nuzní, chudí,
nemocemi sklíčení, - a jež strasti,
žaly, trudí - mine vaše soužení,
- uvede vás ve své stany - Kri

= ========
vám za-cho-val,LFP- —iaT nD AFF jm E Ji

pě- jí-ce: Al - le-lu-ja!
stus, jenž, když z mrtvých vstal,
- na svém těle svaté rány - k útěše
vám zachoval. - Jimi zhojí vašerány,| zpívejteAlleluja!

4. Raduj se, Ó církvi svatá, bojujícínazemi,© kupomocitoběchvátá| vítězbludynad
všemi: - uvede tě ve své stany 
Kristus, jenž, když z mrtvých
vstal, - na svém těle svaté rány
- k posile tvé zachoval. - Zvítězíšsním,bojujstatně,© zpívajíc:
Alleluja !

202. Radujme se z výsledků zmrtvýchvstání Páně I.

Dříve: Alleluja ! vesele zpívejme.

Slova upr. J. Pavelka 1906. — Šleyr 1683.08 l

1. Al -le -lu ja! za - pěj-me ve- se

a 3 —h1 — ] —Gr =Sm2 5PLÉ
le, vzkří-še - nío TRISLT ÉmppGEEFaa

Pá - ně o-slavme přeskvělé ;

3
+

já-sej-me, plesejme, zpívejme6EEE EEE
Ve-le-ben

2. ANeluja! Kristus Pán z mrt
vých vstal, - útěchu sladkou věr
ným svýmuchystal. - Jásejme atd.

3. Alleluja! Satan jest poražen,
- vydati musil z moci své dávnýplen.© Jásejmeatd.

4. Alleluja! Smrt jest již upoutána,© ubohákořistzrukoujívyrvána.| Jásejmeatd.

bu-diž Pán, ve -le-ben bu-diž Pán!
5. Aleluja! Adam co utratil, 

Kristus nám milý přehojně navrátil.| Jásejmeatd.
6. Alleluja! Nebe se otvírá,

k němůž již duch náš důvěrněpozírá.© Jásejmeatd.
7. ANeluja! Z Kristovy milosti

- dojdeme v nebi slávy a radosti.
Jásejme atd.
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203. Radujme se z výsledků zmrtvýchvstání Páně Il.
Dříve :

Slova upr. J. P. 1906.
Ježíš Kristus, náš Spasitel.

Šteyr 1683.8 jc i=== E=1.Je- KristusVyo ku-pi(tel,du-ší| nao šich
=, ZELL= E == = Ee==Pána| pří-tel,stkvísesmrtipřemo7-tel.

IAEAre MTE= 73LF ==
AL- le -lu-ja!T -FEEF

6
ra -duj-me Se,

2. Krutého smrt ostnu zbavil,hrůzuamocpeklazdávil,| donebe
nám cestu spravil. - Alleluja, radujmese,veselmese,zvítězilKristus,| zví
tězil Kristus.

3. Korouhev již jeho vlaje, - vítězstvímaslávouplaje,| blahověčnéjižnámzraje.| Allelujaatd.
4. Krista Pána pro vzkříšení. - vzešlo

nám všem potěšení, - kdož jsme prosmrtzarmouceni.| Allelujaatd.
5. „Kde tvůj osten ?““ můžem říci

smrti na nás číhající, srdce naše leka
jící. Alleluja atd.

ve -sel -me se, zví-tě-zil Kristus, zví-tě-zil Kristus.

6. „Nemáš na nás, smrti, práva, *
klesla tvoje moc a sláva, naději nám
Kristus dává. - Alleluja atd.

7. Můžeš tělo umořiti, - do hrobu je
položiti, - nemůžeš však uškoditi. - Alle
luja atd.

8. Neboť Kristus přijde v jase, - tělo
naše vzkřísí zase, - oživí je v nové
kráse.“ - Alleluja atd.

9. Ježíši, náš Spasiteli, - zapuď všecky
nepřátely, kteří by nám škodit chtěli.

AlNleluja atd.
10. Zbav nás, Pane, smrti věčné, 

uveď v blaho nekonečné, - v slávu svojiduševděčné.| Allelujaatd.
204. Kéž staneme se účastnými účinků vzkříšení Páně.

Slova upr. J. P. — Nápěv u Frýčaje č. 36.

1. Vy-ku-pitel z mrtvých vstal,
zá -ru-ku nám spá-sy dal.

Na kří-ži pněl u-mu-če-ný,
z hrobu vy-šel o-sla-ve-ný.EEE ZSZaje 16 Pegi c

s ©
Al-le lu-ja, al le lu ja !

2. Na kříži smrt podstoupil,
by nás z hříchu vykoupil, - dluhy
naše krví splatil, - ztracenou námmilostvrátil.© Alleluja,alleluja!

3. Peklo kořist ztratilo, Ada
mem jíž nabylo, - duše naše oči
štěny, - pro nebe jsou připraveny.

AlNleluia, alleluja!
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4. Zlomen ostrý smrti hrot, 9. Duši moji z hříchu vzbud,
zasypán zdroj běd a škod, - jako láskou k Tobě naplň hruď, zahrobutěsnébrány-otevřelPán© Tebouaťctnostíspěji,© milostínebesstany.© Alleluja,alleluja!seTvojískvěji!| ANeluja,alle5.Hospodinjestusmířen,-zá-| luja|
hubě nás nedá v plen, za syny 10. Dej, ať Tebe věčně ctím, 
nás přijme svoje, - skytne blaha 3 až život ukončím, až mýmvěčnézdroje.-Alleluja,alleluja!© očímsluncezhasne,© vzejde6.Radujíseandělé,| znějígušisvětlojasné!© Alleluja,alzpěvyveselé,| všeckotvorstvoleluja!plesá,jásá,© zaručenalidem11.Avdensouduposledníspása.© Alleluja,allelujamilenanáspohlédní,aaž

7. I my z mrtvých vstaneme,
krásou slavnou vzplaneme,

jen když Krista posloucháme,zákonjehozachováme.| Alle
luja, alleluja ! 12. Ke svatých mne družině 8.Jezu,slavnývítězi,zlom| přičtivnebesotčině,-vandělůvnáshříchu.řetězy,-potřila-bychsvatémdavu| věčněvelekotuapýchu,-osvoboďnásviny| bilTvouslávu!© Alleluja,alle"hříchu!© Alleluja,alleluja!luja'

slavnězmrtvýchvstanu,| napravoumneuveďstranu!| Alle
luja, alleluja '

205. Pevná důvěra v účinky zmrtvýchvstání Páně.

Slova upr. J. P. — Nápěv od K. Nanke f 1831.

== EE===—4 I v

Ak 461- FZ
EE
SZ — AI- |- 8 |

1. Al-le - lu- ja ! Živ buď nad smr-tí Zví-tě - zi --tel, jenž
P; D 4 hh h M K m | i a —A m -X I

(2 -| <> A „l E DE- ď „A © o „M l LLPO di P © A- a! L P) L hd © rmPSE Lm R n P =
z hro-bu své-ho slav-ně vstal. Pán Je-žíš, ov-cí bludných

o I . ITIyo MYpr- =Pma
Fw . e - -—

pří - tel, jenMza ně žl- vot vo-bět dal! Zněj

jas -ně vě5-ky do věků čest, ohvá-a Bo -hu člo-věm I[m SZ „© VÍ VÍ T p Wku!Znějjas-něvě-kydově-ků| čest,chválaBohučlově
ADT I NTI Te I1 i- 4 £ „ 4 OTbr < MOCÍ TVS GC E G TETTE =Č? ro LEFFEEEFFZ:
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2. Alleluja! Jen krátce odpo
činuv sobě - svém těžkém, smrt
ném po boji, - sil nových nabrav
v tichém hrobě, ve svatém
milém pokoji, [:živ vyšel,
všechen spanilý, „Pán Ježíš,králnášpřemilý.:)© Alleluja,
alleluja, alleluja '

3. Alleluja! Vstav z mrtvých,
Kristus oslavený - zdi skály vol
ně proniká, jsou rány jeho zaceleny,© znichšleházářeve
lká; - [:a záhy, střesa země tíž,

se vznese v nebes jasnou říš.:|
Alleluja, alleluja, alleluja !

4. Alleluja! Dnes pečeť vtiskl
na svá slova, div divů všech
něch dokonal. Kdo důvěruvnějvsrdcichová| alásku
svou mu věnoval, [:ten ra
dostnou má jistotu, že k pravémujdeživotu.:|| Alleluja,
alleluja, alleluja !

5. Alleluja ! Vstal Kristus!Pevnémnazákladě© tkvíjehocírkveústava,| vníjakone
rozborném hradě duch věřících
jist zůstává, - [: když vetché tělo
umírá, - se k nebes bráně ubírá.: ]

Alleluja, alleluja, alleluja !

6. Alleluja! Vstal Kristus! Blah,kdocírkvejeho| vždyráda
věrně poslechne, neb najde
Boha milostného, z běd strastí
v nebi oddechne, [:kde přání
všech se ukojí, a každá rána
zahojí. :]- Alleluja, alleluja, alle
luja !

7. Alleluja! Vstal Kristus Ježíš,
naše spása, - vstal živý, smrtí nezmožen,© duchnadtouzvěstí
blahem jásá, neb nám též
vzejde spásy den, [:kdy, živijdoucezehrobu,© mítbudemjehopodobu.:])| Alleluja,alle
luja, alleluja !

8. Aleluja! Vstal Kristus!
Zdrtiv pekla moci, vlast nebeskounámotevřel,© kampovezdejšítmavénoci© námsvětlo
věčné. rozžít spěl; [:a chystá
jasný příbytek - a nový, šťastný,svatývěk.:]© Alleluja,alleluja,
alleluja!

9. Alleluja ! Vstal Kristus!
Přijde s nebe zase; - sbor andělů
trub hlaholem, jenž zazní svě
tem v hrozné kráse, by vstali
z hrobů v těle svém, [: vše
mrtvé vzbudí k životu, zlé
k pláči, dobré k jásotu. :] - Alle
luja, alleluja, alleluja !

10. Alleluja ! Co zasel kdo, to
bude žíti, kdo ctnost a dobromiloval,© sebudekrásouvěč
nou skvíti, neb Umučený
z mrtvých vstal; [ v ráj,
jehož dobyl, líbezný, jej uvedeRekvítězný.:)| Alleluja,alle
luja, alleluja !'

11. Alleluja ! Alléluja ! Teď
slavně pějme! Zněj v širý
svět náš vděčný ples, čest
Kristu, dík a chválu vzdejme,
jenž předešel nás do nebes,
[:a Otce svého na trůnu námchystáslávykorunu.:|— Alle
luja, alleluja, alleluja !

206. Bohu buď chvála za zmrtvýchvstání Páně a za nadějí z něho plynoucí.

Slova upr. J. Pavelka 1906. — Nápěv u Bečáka č. 185.AI ][DÍL
7

— ml
$i
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1-35

ETE Emm mEFFgo =I
1. Al-le-lu-ja ! Bo-hu chvá -la ! Ve-li-ká jest dnes noc,
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v níž se věc ve

2. Aleluja! Jako Jonáš - v rybě
tři pobyl dny, tři dny tak pro
hřích byl pro náš Kristus Pán
pohřbený. :

3. Alleluja! Za svítání - anděl
hrob otevřel; v úsvitu jitřníhoplání© Kristusseživýstkvěl.

4. AlNleluja ! Jako řekl, - nežli
byl umučen, smrti šat se sebe
svlekl, živý vstal třetí den.

5. ANeluja! Nepřátele -zahanbilzuřící© KristusPán,zmrtvých
vstav skvělý, - vítězstvím zářící.

6. Alleluja ' Jasně září - Kri
Sstovovzkříšení, - obavu všelikou
maří jistota spasení.

7. Aleluja ! Radujme se!
Korouhev vítězná vlaje, aknebisenese© nadějelíbezná.

8. Alleluja! Nyní víme: - ráčil
co věstiti, - bez pochyb všelikýchsmíme| bezpečněvěřiti.

9. Alleluja ! Již jest jista
přesladká naděje, - slávu že věč
nou nám chystá, duši jí oděje.10.Allelúja!Jakopole| Šatí
se zelení, - jaro když na stráněholé© dechloavosení

11. Alleluja ! Jak svým časem
- vložené do. země - zrnko se bo
hatým klaseim zastkvěje ta
jemně.12.Alleluja!Takitěla© ze
mřelých v milosti, - v hrobě jež
sebe dél tlela, povstanou S ra
dostí.

13. Alleluja ! Jistě vstanem
ze hrobu tmavého, obleskem
koruny vzplanem -Ježíše samého.

li- ká sta-la, je -ví- cí Bo ží moc.

14. Alleluja ! Věčně žíti
deme v nebesích,
přehojný míti
plesích.

bu
podíl s ním

ve slávě, ve

15. Alleluja! Buďme stáli ve
ctnosti všeliké, - dojdeme pocty a
chvály, odměny veliké.

16. Alleluja ! Dobré činy - od
mění bohatě, - Božími nazve nássyny| vnebeskéodplatě.

17. Alleluja ! Trpme s Kristem
- kříže a bolesti, - neboť vše ráný
se v jistém - zhojí nám ve štěstí.

18. Alleluja ' Všecky strasti,
útrapy pominou, v nebeské
přemilé vlasti v radost se
rozplynou.

19. Alleluja ! Nad chudými
rádi se slitujme, - potřeby životasnimi| ochotněsdělujme.

20, Alleluja ! Krůpěj vody
žíznícím podaná - věčnými slávýsehody© odplatíodPána.

21. Alleluja! Spravedliví - vsta
nouce vzplesají, jížto se andělédiví,© odměnouzaplají.

22. Alleluja ! Po pravici
ctnostné Pán postaví, - čistotysvětlemsestkvící| předsvě
tem oslaví.

23. Alleluja! Zaplesají - v nebe
sích s anděly, - Ježíši Kristu díkvzdají| upřímný,zvroucnělý.

24. Alleluja ! Rač nám, Pane,
ctnosti dát dojíti ; poslední

až pak den vzplane, - k slávě nás
vzkřísiti.
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207. Radostné rozjímání velikonoční.
Slova Fr. Sušila 1862. — Hudba Jos. Charváta 1905.EDF
1. Pra-por Pá-ně vlaje skvě-le,

ali= pr 1 123Lu
Spa - si -tel vstal ze hroTE]= lemaI —==3===

„W v o-sla-ve-ném viz-te tě-le
ví-tě-zo-vu po-do-bu.

-B ——

r FELISTT
Mocnost ta-to, ta-to krá-sa

2. Pohlédněte po přírodě, - jak
se v radost obléká! Žíly tvorů
o závodě - rozkoš nová protéká.

Tato rozkoš, jíž vše jásá,
o nebeské slasti hlásá.

3. Bojovalo se tmou světlo,
smrt šla proti životu, z boje
toho blaho zkvetlo - v nevyhaslémbleskotu.| Ataslavnálidstvaspása© pocelémsesvětě
hlásá.

4. Otci v předpeklí! Již dlouhá
- přešla noci mrákota. - Vyplněna
vaše touha, spasný den jižbleskotá.© Vámjižkyne,vámsehlásá| vysvobozeníaspása.

5. Kristus Ježíš božskou mocí-dopředpeklísestoupil,| třásla
se tu brána noci, - o kořist již 0loupil.© SnásiKristuspouta

o ví-těz-ství moc-ně hlá - sá.

střásá,
hlásá.

6. Zavřeny jsou truchlé stáje, vnichžtovládlazáhuba,| ote
vřeny brány ráje, - zlomen jest
meč cheruba. - CČslé nebe nadtímjásá,© asvůjúžasmocně
hlásá.

7. Spojena jest s nebem země,
- Bůh se s lidmi přátelí, - zaradujselidsképlémě,© rozezvučse

jak ta slavnost dnešní

sanděly!© Nechťvšechtvorů
ústa hlásá dokonána lidstva
spása !

8. Jasné tedy zněte chvály
do pověčných do časů - o vítězi
Kristu Králi v milovděkém
ohlasu. Nechť svět celý zvučněhlásá:© povstalKristus,naše
spása!

Zjevení se Pána našeho Ježíše Krista svaté Maří Magdaleně.
Po vzkříšení zjevil se.Ježíš Kristus prvně svaté Maří Magdaleně.
Zjevení tomu zasvěcenajest kaple na zámku v erné Hoře.

208. Útěcha nejen pro Maří Magdalenu, nýbrž pro každou
duši křesťanskou.

Dříve :

Šteyr. — Svatoj. kanc.

Nermuť se víc, Magdaleno.
č. 260. — Text upr. J. P.

1. Ne-rmuťse již, Magda-le-no, se- tři sl - zy S o - ČÍ svých ;
navždy zašla, zbožná že-no, do-ba nář-ků truchlivých.
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2. Pán tvůj, jejžto umučili,
a jejž hledáš ve hrobě, - z hrobu
vyšel v tuto chvíli. v promě
něné podobě: - ve spanilé tváři
slávy lesk mu září.

3. Tělo, které omdlévalo,
strastí, bolem sklíčené, dnes
zas živé z hrobu vstalo, - na věky
jsouc zhojené; v nevadnoucíkráse© slávouzastkvíváse.

4. Zhojeny jsou jeho rány,
jeho ruce, nohy, bok, - již v nich
nejsou hřeby vklány, - neplyne
z nich krve tok, - libou vůní dýší,

jež bol každý ztiší.

—ACC
jež
všekplesu| zo0-ve.

5. Na památku lásky vřelé,
kterou nás Pán miloval, - bolest
ných ran na svém těle - jízvy navždyzachoval,© abyprovšečasy© bylyzdrojemspásy.

6. Milostiv nám chce vždybýti© protyránypřesvaté,
do všech věků, stran chcelíti 
proudy lásky bohaté, - a v nichdušiskryje,© vinujejísmyje.

7. Již jest lidstvo vykoupeno,
- sluncem září Páně líc, plesej,
svatá Magdaleno, již ti kráčí
s láskou vstříc, hlásá smilo
vání, dává požehnání.

Nešpory o I., II., III., IV. a V. neděli po velikonocích.

Neděle po vehkonocích jmenují se 1. Bílá nebo Provodní, in albis nebo
Ouasimodogeniti; 2. Misericordia; 3. Jubilate; 4. Cantate; 5. Prosebná nebo Křížo
vá; 6. Bxaudi.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu; pak hlasitě:)
V Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu 1 Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
Antifona AlNeluja (jen před prvním žalmem ; o neděli I.

čili Provodní béře se troje alleluja).
Žalmy nedělní 109, 110, 111, 112, 113 na str, 51 a 52.

Antifona po poslednímžalmu: Aleluja, alleluja,alleluja.
Kapitola

O neděli I.: Nejmilejší. Všecko, což se narodilo z Boha,
přemáhá svět a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.

O neděli IL.
nám příklad, abyste následovali šlépějí jeho

Nejmilejší. Kristus trpěl za nás, pozůstaviv
kterýž hříchu. ne

učinil, aniž jest nalezena lest v ústech jeho.
Oneděli III. Nejmilejší. Prosím vás, abyste jakožto při

chozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž bojují
proti duši.

O neděli IV Nejmilejší.Všeliké dání výborné a každý dar
dokonalý s hůry jest, sstupující od Otce světel, u něhož není pro
měnění, ani z proměnění zastínění.
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OneděliV| Nejmilejší.Buďtežučiteléslova,aneposlu
chači toliko, oklamávajíce sami sebe. Nebo jestli kdo posluchač
slova, a ne činitel, ten přirovnán bude muži spatřujícímu obličej
narození svého v zrcadle : i vzhlédl se, a odešel, a hned zapomenul,
jaký by byl.

R. Bohu díky.
Hymna (Ad regias agni dapes).

209, Ad regias Agni dapes.

Hymna církevní k nešporám na neděli I-——V.po velikonocích.
Překlad J. P. — Nápěv dle církevního.

La
+- € „i

1. V hod Beránkův dnes královský, v šat o-ble - če - ni bělostný, zpěv
Na konec:

KristuKrálipějmechval,jenžmořerudépřejítdal.*)© A-men.
2. Neb jeho milost laskavá smrti odňata a dána věčná

krev svatou pít nám podává, odplata.
a údy těla svatého - dal k spáse 6. Již Vítěz, peklo pokořiv,
světa hříšného. svůj prapor zvedá Kristus živ,

3. Krev tu když anděl Hubitel nám bránu nebes otvírá - a krále
zřel na dveřích, se hrůzou temnost potírá.

chvěl,**) - a mcře rozdělit sesvolilo,© vsvýchvlnáchvrahy
pohřbilo.

4. Jest Beránkem dnes Kristus
nám, stav obětí se naší sám

7. Bys mysli naší k věčnosti
byl velkonoční radostí, nássmrtihříchůkrutézbav| nám
znovuzroditi se dav.

a mysli svatou přesnicí, - jej sva- 8. Buď Bohu Otci oslava,
tou touhou ždající. 1 Synu, jenž živ povstává, 1

5. Ó pravá s nebe oběti, -jež Duchu UÚtěšiteli, čest budiž
peklo držíš v zajetí, jíž pouta v svatém veselí. Amen.

V. Zůstaň s námi, alleluja.
R. Neb se připozdívá, alleluja.
Anlnfony k Magnificat :

O neděli I.: Po osmi dnech zavřenými dveřmi přišed Pán,
řekl Pokoj vám, alleluja.

O neděli II. Já jsem pastýř dobrý, jenž pasu ovce své,
a za ovce své dávám život svůj, alleluja.

*) Zdá se, že hymna bývala zpívána při sv. přijímání (v hod Beránkův)
novokřtěnců, kteří od Bílé soboty do neděle Provodní nosili bílý šat. Jako Israelité,
přešedše Rudé moře, zpívali chválu Bohu, tak novokřtěnci, obmyti jsouce vodou
sv. křtu od hříchů, vzdávali chválu Kristu.

**) Israelité před východem z Egypta zabiti musili v každé rodině beránka,
a jeho krví pokropiti podvoje a veřeje dveří, aby anděl smrti je pominul. Beránek
je obrazem Ježíše Krista, jenž nás svou krví vykoupil.



O neděli III. Amen, pravím vám, že vy budete kvíliti a
plakati : ale svět se bude radovati, vy pak se budete rmoutiti ale
zármutek váš se obrátí v radost, alleluja.

O neděli IV. Jdu k tomu, kterýž mne poslal, ale že jsem
ty věci mluvil vám, naplnil zármutek srdce vaše, alleluja.

O neděli V. Proste a vezmete, aby radost vaše dokonalá
byla : nebo Otec sám miluje vás, protože vy jste mne milovali,
a uvěřili jste, alleluja.

Magnificat na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba :

O neděli I.: Propůjč, prosíme, všemohoucí Bože: abychom
slavnost velkonoční, kterou jsme vykonali, ze štědrosti tvé v mra
vech a životě zachovali.

O neděli II.: Bože, jenž jsi pokorou Syna svého padlý
svět pozdvihl: věřícím svým stálého popřej potěšení ; abys těm,
které jsi od pádu věčné smrti vytrhl, radostí dal užívati věčných.

Oneděli III. Bože,kterýž bloudícím,aby se na cestu mohli
vrátit spravedlnosti, světlo pravdy své ukazuješ : dej, aby všichni,
kteří dle křesťanského vyznání se nazývají, jednak to zavrhovali,
co tomu jménu jest nepřátelské, jednak co mu přísluší, horlivě
konali. OneděliIV© Bože,kterýžmyslivěřícíchjednéčiníšvůle:
dej, aby lid Tvůj to miloval, co poroučíš, po tom toužil, co sli
buješ ; aby mezi světskými rozmanitostmi tam naše pevně stála
srdce, kde pravé jsou radosti.

O neděli V. Bože, od něhož všechno dobré pochází: uštědři
nám prosícím Tebe abychom myslili Tvým vnuknutím, co pravého
jest, a Tvým vedením totéž konali.

Vzpomínka na svatý kříž (která se vynechá o neděli I. čili Provodní).
Antifona: Ukřižovaný vstal z mrtvých a vykoupil nás,

alleluja, alleluja.
V. Řekněte mezi národy, alleluja.
R. Že Hospodin kraloval se dřeva, alleluja.Modlitba| Bože,jenžjsichtěl,abypronásSynTvůj

muky kříže podstoupil, a tak od nás odvrátil moc nepřítele : propůjč
nám služebníkům svým ; abychom milosti vzkříšení dosáhli. Skrze
téhož Krista, Pána našeho, Syna Tvého, jenž atd.

. Amen.
Pán s vámi.

. I s duchem tvým.
Dobrořečme Hospodinu.

. Bohu díky.
Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívajíSALnuaSH
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Anlifona mariánská : „„Reginacoeli, laetare““ č. 27, 28 nebo 29 na str. 64 a 69.

V Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. R. Amen.

Křížové dni.

V pondělí, úterý a ve středu po V. neděli po velikonocích při
padají křížové dni S prosebnými průvody. Pobožnost k nim viz ve III.
části pod titulem „„Modlitby ve všech tísních a potřebách“.

0 Nanebevstoupení Páně.Posvémzmrtvýchvstánívšem| učedníkům
svým zjevně se ukázal a před jejich zraky vznesť
se na nebe, abý nám božství svého udělil býti
účastným. (Z preface.)

Poučení.
Slavnost Nanebevstoupení Páně koná se čtyřicátého dne po hodě veliko

nočním. Kristus Pán vstoupil na nebesa s hory Olivetské. Kde započalo jeho utr
pení, tam začíti měla i jeho oslava. Vstoupil na nebesa : 1. by i jako člověk ob
držel nejvyšší slávu a moc nade vším na nebi i na zemi; 2. by seslal Ducha sv. ;
3. by v nebesích byl prostředníkem a přímluvcem u Otce ; 4. by nám otevřel
nebe a nám tam připravil místo. „V domě Otce mého jsou mnozí příbytkové,.. 
jdu, abych vám připravil místo““. (Jan 14, 2.).

Křesťane, přičiň se, abys místo, které ti Pán připravil, jistě zaujal a abys.
si je co nejkrásněji vyzdobil ctnostným životem a konáním dobrých skutků. —

Nanebevstoupení Páně znázorňuje se při mši svaté tím, že po slovech evan
gelia: „A zajisté Pán Ježíš, když jim odmluvil, vzat je do nebe, a sedí na pravici
Boží“, — shasne se paškál a odnese s oltáře i se sochou vzkříšeného Spasitele.

Antifona a modlitba církevní.
Antifona : Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu

svému a k Bohu vašemu.
V. Hospodin na nebi, alkluja.
R. Připravil stolici svou, alleluja.
Modleme se Popřej,prosíme, všemohoucíBože, abychom

my, kteří věříme, že dnešního dne Jednorozený Tvůj, Vykupitel
náš na nebesa vstoupil, sami také v duchu na nebesích bydleli. —
Skrze téhož Ježíše Krista. Amen.

Jiná modlitba.

Popřej, všemohoucí Bože, abychom tak, jako věříme, že Jedno
rozený Syn Tvůj a Vykupitel náš na nebe vstoupil, i my duchem
nyní již v nebi s ním přebývali. Ó přijď, Pane Ježíši Kriste, a
navštiv nás pokojem svým ; přijď a vyveď nás zajaté ze žaláře,
abychom se radovali s Tebou z celého srdce ; ukaž nám tvář svou
a budeme blahoslaveni. Ó zajisté blahoslaveni, kteří z vlnobití na
břeh, z vyhnanství do vlasti a ze žaláře na svobodu přišli, jež nyní
již oblažuje odpočinek žádoucí. Ó království věčného blahosla
venství, kdež bohabojní na Tebe, ó Pane, na korunu slávy své
tváří v tvář patří a kdež Ty je povždy pokojem svým oblažuješ !
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Tamť jest radost bez konce, plesání bez-truchlivosti, živobytí
bez trápení; světlo beze tmy, Život bez smrti a samé dobro beze
všeho zlého. Ach, jak nešťastni a bídni jsme my, kteří posavade
s lodičkou duše své vlnami a bouřemi tohoto světa plujeme,
nevědouce, šťastně-li se doplavíme do přístavu spasení. —
Ó vlasti naše nebeská, vlasti odpočinku ! My ještě ze vzdáli pohlí
žíme k tobě! Vzdycháme po tobě ze slzavého údolí, vynasnažujíce
se s pláčem, co nejdříve dostati se do tebe. Ó Kriste Ježíši! Ty
naděje, útočiště a sílo naše, řiď pravicí svou veslem kříže svého
loďku duše naší, ať neutoneme na moři toho světa, ať nás nepotopí
bouře pokušení, aniž nás pohltí hlubina hříchův a vin našich; nýbrž
vyprosť nás mocí kříže z tohoto moře k sobě, jenž stoje na po
kraji vlasti nebeské, naděje, spáso a radosti naše, nás očekáváš.
Ejhle ! my vykoupení voláme z této země cizí k Tobě ! Uslyš nás,
Pane a útěcho naše ! — Dejž, ať jsme jedno s Tebou v lásce svaté,
dokavad nám ještě ve smrtelném těle obcovati jest. Táhni nás za
sebóu, odtrhni srdce naše od světa a marnosti jeho a učiň, ať nyní
složíme starého člověka se hříchem jeho, abychom někdy složíce
tělo smrtelnosti s duší omilostněnou se dostali k Tobě, Kriste Ježíši,
do slávy Tvého i našeho Otce. Amen.

Šrámek „„Víra, naděje a láska““, str. 318.*)

Litanie o Božím Vstoupení.
(Pro soukromou pobožnost.)

Pane, smiluj se nad námi. — Knste, smiluj se nad námi. — Pane,
smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, Beránku velikonoční,
Ježíši, Beránku za nás obětovaný,
Ježíši, vysvoboditeli lidu svého,
Ježíši, vykupiteli pokolení lidského,
Ježíši, jenž jsi za nás na kříži umřel,
Ježíši, jenž jsi touto obětí Otce svého nám naklonil,
Ježíši, jenž jsi svou mocí třetího dne z mrtvých.vstal,
Ježíši, jenž jsi svým zmrtvýchvstáním božství své patrně

dokázal,
Ježíši, jenž jsi svým zmrtvýchvstáním veliké dílo vykoupení

našeho korunoval,
Ježíši, jenž jsi učedníkům svým ještě čtyřicet dní o království

Božím mluvil,

smilujsenadnámi!

*) „Víra, naděje a láska“, kniha modlitební pro všecky pobožnosti roku,
společné i soukromé od Vojtěcha Šrámka. Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav
Francl v Praze. Cena váz. 7 K 20 hal.



— 431 —

Ježíši, jenž jsi čtyřicátého dne s učedníky na horu Olivetskou ©
se odebral,

Ježíši, jenž jsi tam učedníkům svým poslední napomenutí dal,
Ježíši, jenž jsi věrným věřícím spasení věčné zaslíbil,
Ježíši, jenž jsi nevěřícím záhubou věčnou pohrozil, =
Ježíši, jenž jsi učedníkům svým do celého světa jíti rozkázal, 5Ježíši,jenžjsijimevangeliumvšemustvořeníkázatiuložil,| “Ježíši,jenžjsidoskonánísvětacírkvisvépomáhatislíbil,| "S
Ježíši, jenž jsi učedníky své učiteli národů učinil, =
Ježíši, jenž jsi učedníkům svým požehnání udělil, aJežíši,jenžjsi,aninatohleděli,slavněnanebesavstoupil,| —
Ježíši, jenž jsi nejvyšší moc na nebi i na zemi přijal, =
Ježíši, jenž sedíš na pravici Otce všemohoucího, E
Ježíši, jenž jsi prostředníkem mezi Otcem a vykoupenci,
Ježíši, jenž nám chystáš příbytky v nebesích,
Ježíši, jenž opět přijdeš v slávě a velebnosti,
Ježíši, jenž budeš všechen lid souditi, oslavený Spasiteli světa, |
Milostiv nám buď, — odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, — uslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého
Ode vší nepravosti |
Od milování světa =
Od nezřízeného pečování NS
Od ztráty posvěcující milosti 5
Od úkladů ďábelských S
Od záhubné nevěry =
Od nebezpečí vlažnosti u víře M
Od náhlé a nenadálé smrti Š
Od časného i věčného zahynutí S
V hodinu smrti a soudu A2
Skrze slavné nanebevstoupení své p
Skrze věčné oslavení své
Skrze nekonečné zásluhy své
My hříšníci — Tě prosíme, uslyš nás.
Abys nám odpustiti ráčil, “
Abys nám milostiv býti ráčil, $
Abys v nás ducha pravé kajícnosti zachovat ráčil, m
Abys srdce naše po vlasti nebeské roztoužiti ráčil, „če
Abys život náš ustavičnou přípravou k soudu učiniti ráčil. 5
Abys boj života našeho korunou vítězství odměniti ráčil, ' S
Abys pozemský život náš blaženou smrtí ukončiti ráčil, R
Abys nás z údolí pláče a práce k výšinám věčné slávy po- 2

vznésti ráčil, A
Abys nás v domě Otce svého radostí věčnou oblažiti ráčil, |
Abys nás s pravice Otce všemohoucího vyslyšeti ráčil, | =
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — odpusť nám, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — uslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — smiluj se nad námi,

Ježíši.
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Ježíši Kriste, uslyš nás. — Ježíši Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi. — Kriste, smiluj se nad námi. — Pane,

smiluj se nad námi.Otčenáš...
V. Vstoupil Bůh s radostným zpíváním, allelu'a.
R. A Hospodin se zvukem trouby, alleluja.
V. Kralovati bude Bůh nad národy, allelu'a.
R. Bůh sedí na stolici svaté své, alleluja.
Modleme se Popřej, prosíme, všemohoucí Bože: abychom

my, kteří věříme, že dnešního dne Jednorozený Tvůj, Vykupitel
náš, na nebesa vstoupil, sami také duchem na nebesích bydleli.
Skrze téhožJežíše Krista. — R. Amen.

210. Nanebevstoupení Páně.

Soon Fr. Sušila 1862. — Hudba Jos. Charváta 1905.LEE HEHE=
1. S nebes v

n k— prIETF
m K .— sdí-vá| naleskten-to
2. Pořadují spolem - andělskésesbory,| svolávajíkolem

k nové písni tvory.
3. Pojďme, klanějme se - králi

věčné slávy, - poddejme se v plese
žezlu jeho správy.
4. Šarlatovou září - oblak dolů

splynul, - a Pán božskou tváří
na něm odpočinul.

5. Nebes vladykové, - otvírejte
bránu, - pějte písně nové - věčné
slávy Pánu.

-še splý-vá o-blak šar-la-to-vý,

il!

svět se žas - na

— ——
T*a

pohon

no-vý.
6. Ejhle, stoupá vzhůru 

věčné moci kníže, - věčných
nebes zvůrů - dobyl zbrojí kříže.

7. S ním se nesou spolu - pře
blažení otci, - ježto vyrval z bolů

starodávné noci.
8. Jaká skvělost sněmu, - jak

jich tváře planou, - když se druží
k němu - před nebeskou branou.

9. Zaujmi trůn směle, milý
Synu Boží, až Ti nepřátele 
v podnož Otec složí.

211. Oslava a činnost Spasitele po nanebevstoupení.
Slova Fr. Sušila 1862. — Hudba Fr. Charváta 1905.E IAE

aL= ===
-

1. Kristus vstoupá na ne -be-sa do-konav svou ú-1lo-hu,

p TIN ITI jc < ITI = 1EVIL ALLLILA: (CTLÍTEI rjzacře pehvězdykladepodno-hu.© Ves-mírklo-ně© semuklesá,
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ne- be slavně vstříc mu plesá.
2. Otvírejte nebes bránu - nanejzazšípomezí| přeslavnémuvítězi!| Otvírejtenebesbránu,
chvalozpěvy pějte Pánu.
3. Ujímá už věčnou vládu,

svojich zásluh ovoce - na pravici
u Otce, - utlumuje živlů vádu,
mocně chová vesmír v řádu.

4. Otci předkládá své práce,
a ty rány přeskvělé, jež mudánynatěle,© nosítamtoku
památce pro spasení svého
stádce.

5. Ó lve z Judy, slavný reku, 
dej nám svět ten přemáhat,milostiTvédosáhat!© Nakloniž

se v celém vděku- se vší láskou
ke člověku.

6. Povznášej nás pořád k sobě,hlavonaševítězná,| vsídla
svoje líbezná ! - Posiluj nás v našímdlobě,| upravsinásvevší
zdobě.

7. Ty jsi život, Ty jsi dráha,
k sobě nám vždy ukazuj, - duši
k nebi uvazuj, - ať duch nesnázvšechnuzmáhá,© věčnéhoby
dospěl blaha.

8. Odstup z mysli, odstup,světe!| BudemvKristupře
bývat, láskou k němu rozplývat.| Nicnásvíceneuhněte,
- věčné blaho když nám kvete.

212. Spějme za Kristem do nebes.
Dříve: Vstup na nebe, sám od sebe.

Michna. — Slova upr. J. P. 1906. — U Šteyra 1683.ke ELFELLFEE FELLE
1.vy -stup v ne-be,

o-slav se- be,
Kri-ste,slav-ný| ví-tě-zi!

GET
O -tevř brá-nu ne- bes

2. Nás, svých dětí, opouštěti - nerač,
dobrý Otče náš ; - v každé době viň
nás k sobě, mocí chraň nás, kterou
pláš !3.SvěteIstivý,lichotivý,© nechci

sta-nůtěm,jimžsňalsvin© řeIE BEEa HA
—A p= F Ig- m

tě -zy |toběsloužiti| protvoukrásu-svoji
spásu, - nebe nechci ztratiti.

4. Vzhůru, vzhůru k nebes kůru,duše,láskouvroucíspěj!© Bůhsám
s nebe volá tebe, jemu sebe odevzdej!

213. Touha duše po dežíši, když vstoupil na nebesa.
Dříve :

ve upr. J. P. — Šteyr 16883.

Sám-li na nebe vstupuješ.

sa vstu-pu-ješ, mne sa- mu za - ne-cha - ti chceš, můj1. Sám na ne- be

nk XMm

cho - ti, mi-lý Je-ží -ši?
Cesta k věčné spáse. Úplné vydání.

Mne

EZZ AZILDMIZATEE

] „ L- 3 A E h

Eu
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vwSa-muvsvětě© zů-sta-víš,mně
28
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ra-do-sti, ctný Je * Ši.©-al a bo-lest při-pra-víš, m2.Dnesandělovéplesají-avústrety| děti,Tvýchslovjižnemámslyšeti,

Ti zpívají: „O vítej, vítej, Ježíši l“ ó slasti má, můj Ježíši !
a věčné slávy korunu Ti dají nebes 4. Rač za sebou mne v nebe vzít! natrůnu,nebjichjsislastí,Ježíši.JensTeboulzesepotěšit,| 6štěstí3.Všakjejichplesaveselost-mně© mé,můjJežíši!-JensTeboutoužímkzármutkuanažalost,| nebTebe| přebývat-abudublahemoplývat.ztrácím,Ježíši!© Tvétvářenemámvi-© Mnevezmiksobě,Ježíši!

Nešpory o Nanebevstoupení Páně, též o neděli v oktávě té
slavnosti.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu; pak nahlas).
V. Bože, ku pomoci m vzezři.
R. ospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i uchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen. Alleluja.
Antifona 1.: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe ? Tento Ježíš, kterýž

vzat jest od vás do nebe, tak přijde, alleluja.
Žalm 109 na str. 51.

Antifona 2.: A když za ním do nebe jdoucím hleděli, řekli alleluja.
Žalm 110 na str. 51.

Antifona 3.: Pozdvih rukou svých, dal jim požehnání, alleluja.
Žalm 111 na str. 5I.
Antifona 4.: Vyvyšujte krále králů a píseň chvály vzdejte Bohu, alleluja.
Žalm 112 na str. 52.
Antifona 5.: Ani na to hledí, vyzdvižen jest — a oblak vzal jej na nebi,

alle'uja.
Žalm 116 na str. 54.
Kapitola.
O Nanebevstoupení Páně. V neděli po Nanebevstoupení Páně.

První zajisté řečučinil jsem, ó Theo- Nejmilejší. Buďte opatrní, a bdětefile,ovšem,cozačalJežíščinitiaučiti,© namodlitbách.Předevšímpakspolečnouaždodne,vkterémždávajeskrzeDucha© mezisebouláskuustavičnoumějte:
svatého přikázání apoštolům, jež byl vy- nebo láska přikrývá množství hříchů.
volil, vzat jest.

R. Bohu dí y.
Hymna : „Salutis humanae sator“.

214. Salufis humanae sator.

Hymna církevní od sv. Ambrože, + 397. — Překlad J. P. — Nápěv dle círk.
upr. K. E

n
1.Ó| Je-zu,| spá-syPra-zdro-ji,jenž© srd-cí< TEF6==Ha
tou-hu| u-kojí,světspasilszláskystvořený,TySvite
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2. Vést jakou jsi se láskou dal,

- žes naše vinyna se vzal
Smrt nevinen jsi podstoupil,
bys ze smrti nás vykoupil.

3. V stín, zmatek pekla pro
nikáš, a vězňům žalář odmykáš© avítězstvísvéslavící
dlíš po Otcově pravici.

V. Hospodin na nebi, alleluja.
R. Připravil stolici svou, alleluja.

O svátku.
Antifona k Magnificat :

Ó králi slávy, Pane mocností, jenž
jsi jako vítěz dnes nade všechna nebesa
vstoupil ; neopouštěj nás, sirotky, nýbrž
pošli slíbeného od Otce na nás Ducha
pravdy, alleluja.

Magmificat na str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

O Božím Vstoupení.
Modleme se: Popřej,prosíme,

všemohoucí Bože: abychom my, kteří
věříme, že dnešního dne Jednorozený
Tvůj, Vykupitel náš na nebesa vstoupil;
sami také duchem na nebesích bydleli.
Skrze téhož Ježíše Krista atd.

R. Amen.

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.

4. Kéž soucit Tyůj Tě donutí 
zlo spravit, jímž jsme semknuti;
- dej patřiti nám na svou tvář,
nás slávy věčné svitem dař !

5. Tys stezka, vůdce v nebesa,
cíl, v kterém srdce zaplesá,

nám v slzách útěchou vždy buď,
- mzdou, která štěstí vleje v hruď.
Amen.

O neděli :
Toto mluvil jsem vám, abyste, až

přijde hodina těch věcí, vzpomněli si,
že já jsem řekl vám, alleluja.

O nedělh po něm.
Všemohoucí věčný Bože: učiň, aby

chom Tobě vždycky i oddanou vůli měli
i velebnosti Tvé čistým srdcem sloužili.
Skrze Pána našeho Ježíše Krista atd.

R. Amen.
Vzpomínka na Boží Vstoupení.

Antf. : Ó králi slávy atd. (viz svrchu).
V. Vstoupil Bůh s radostným plesá

ním, alleluja.
R. A Hospodin se zvukem trouby,

allelujá.
Modlitba : Popřej, prosíme (jak vedle).

V. Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská „„Reginacoeli, -laelare“ č. 27, 28 nebo 29 s V., R. a mod

litbou na str. 64 a 65.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. — R. Amen.
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Doba svatodušní
je třetí hlavní doba církevního roku.

Předním svátkem jejím je Boží hod svatodušní. Přípravou k němu
je deset dní od Nanebevstoupení Páně. Po Božím hodě první neděli
je nejsv. Trojice a ve čtvrtek nato Božího Těla. Neděl po sv.. Duchu
až po advent může býti 23 až 27.

Boží hod svatodušní čili lefnice.

Slavnost svatodušní s vigilií a oktávou ustanovena jest na památku seslání
Ducha svatého, což stalo se 50. den po zmrtvýchvstání Páně. V sobotu, o vigilji,
je úplný půst a světí se křestní voda jako na Bílou sobotu, jenže je místo dva
náctera čtení ze Starého zákona jen šestero.

O sv. Duchu je zasvěcený svátek v neděli a v pondělí a kdysi bývali v úterý.
V době svatodušní nejvíce uděluje se svátost biřmování.SvatémuDuchujsouvbrněnskédioecesizasvěceny© kostelnahřbitověvKun

šťálě a na hřbitově v Jihlavě.

Vstoupiv nade všechna nebesa a sedě na
pravici Otcově, slíbeného Ducha svatého na při
svojence vylil, pročež nezměrným veselím celý
po okrsku zemském svět se raduje.

(Z Praeface.)
Dle katechismu (8. čl. víry).

Poučení o Duchu svatém.
O Duchu svatém věříme a vyznáváme
Duch sv. je třetí božská osoba, pravý Bůh a Utěšitel, kterého

Ježíš Kristus církvi své poslati ráčil. Jmenuje se „svatým““, protože
nás posvěcuje a všecka svatost od něho pochází.

Ježíš Kristus jej poslal desátého dne po svém nanebevstoupení,
o slavnosti Letnic, kdýž se ukázali ohniví jazykové nad hlavami
apoštolů.

Duch sv. apoštoly posvětil, osvítil a posilnil, dal jim dar roz
ličnými jazyky mluviti, zázraky činiti a evangelium neomylně hlá
sati; církev učí a řídí a rozdává skrze ni své milosti; nás posvěcuje
milostí posvěcující, pomáhá nám milostí pomáhající, uděluje nám
svých darů, kterými nás nakloňuje, bychom jeho osvícení ochotně
přijímali, jeho vnuknutí poslouchali a tak ve ctnosti dokonalejiprospívali.DaryDuchasv.jsou© darmoudrosti,rozumu,rady,
síly, umění, pobožnosti a bázně Boží.

Poučení o milosti pomáhající a posvěcující, které nám uděluje Duch
svatý.

Milost je vnitřní, nadpřirozený dar, který nám Bůh pro zá
sluhy Ježíše Krista uděluje, bychom mohli dojíti spasení. Je „„darem“,
protože si jí nemůžeme zasloužiti ; je darem „„vnitřním““,protože
se uděluje přímo duši a tudíž něčím vnitřním jest ; je darem „,nad
přirozeným““,protože jí člověk od přirozenosti ani nemá, ani nabýti
nemůže, aniž má vůbec na ni právo, nýbrž mu od Boha nad jeho
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přirozenost udílena bývá. Milost nadpřirozená se udílí člověku, by
povýšen byl k nadpřirozené důstojnosti dítka Božího a schopným
se stal, zasloužiti sobě nebe.

Milost nadpřirozená jest dvojí pomáhající a posvěcující.
Milost pomáhající na čas se propůjčuje a pomáhá konat skutky

dobré, to jest k věčnému spasení prospěšné, tím, že osvěcuje náš
To zu m, pobádá a posiluje naši vůli, bychom tyto skutky konati
počali, dále konali a dokonali, a že dodává jimceny nadpřirozené,
jak dí sv. Pavel: „Ne že bychom dostatečni byli, mysliti něco (dob
rého) sami ze sebe, jakožto sami ze sebe, ale dostatečnost naše jest
z Boha“ (II. Kor. 3, 5), a „„Bůhzajisté jest, kterýž působí ve vás
1 chtění i vykonání podle dobré vůle své““ (Fil. 2, 13). — Milostipomáhajícíječlověkukekaždémudobrémuskutkutřeba| hříš
níku, by se k Bohu obrátil, spravedlivému, by v.milosti posvěcu
jící setrval a skutky záslužné konal. Bůh každému člověku uděluje
milost pomáhající, které potřebuje, by spasen byl; nebo Bůh chce,
„aby všichni lidé spaseni byli a ku poznání pravdy přišli“ (I. Tim.
2, 4). — Milost sama našeho spasení nepůsobí, poněvadž nás ne
nutí, nýbrž jen podporuje ; proto nesmíme milosti odpírati, nýbrž
musíme ji ochotně přijímati a s ní věrně spolupůsobiti, jak dí sv.
Pavel: „„Napomínáme vás, abyste nepřijímali milosti Boží na
darmo““ (II. Kor. 6, 1).

Milost posvěcující trvale duši se propůjčuje a uděluje nám
nový, nadpřirozený Život tím, že nás ospravedlňuje, to jest, že nás
ode všech těžkých hříchů očišťuje, posvěcuje a Bohu milými činí,
že nás ze stavu otroctví k nadpřirozené důstojnosti dítek Božích
a dědiců království nebeského povznáší, a že nás schopnými činí,
pro nebe záslužné skutky konati. — Milost posvěcující zůstává
v duši člověka tak dlouho, dokud se smrtelného hříchu nedopustí.

Milost posvěcující se uděluje a rozmnožuje hlavně svatými
svátostmi.

Modlitba k Duchu svatému.

Ó Duše svatý ! Ty lásko a účastenství svaté s Otcem vše
mohoucím a Synem jednorozeným, věřím, že když Ty přebýváš
v člověku, v něm spolu vzděláváš stánek Otci i Synu. Blahoslavený,
kdo Tebe v sobě přechovávat může ; skrze Tebe zavítá Otec i-Syn
k němu. Přijdiž tedy, nejmilostivější Utěšiteli duší zarmoucených!
Ty ochránce v soužení, Ty pomocníku v protivenstvích, očisti mne
od zlých náruživostí a zahoj rány duše mé. Vzdělávej mne podle
libosti své, přispěj mně milostivě, a zúrodni hojností své rosy ne
beské všechno ve mně, co ode dávna uschlo a uvadlo; rozpal mé
vlažné srdce ohněm lásky své ; nauč mne činiti vůli Tvou, neboť
Bůh můj jsi Ty. Velebím Tebe, ó nejštědřejší Duše svatý, za
všecka dobrodiní, která jsi svým věřícím — všem ve věčné slávě
se nacházejícím prokázal,a žádám Tebe, abys mne jich též účastným
učiniti ráčil. Protož bídné srdce své Tobě představuji, pokorně žá
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daje, abys na mne milostivě vzezříti ráčil neboť velmi dobře po
znávám, jak velice Tvé Božské milosti potřebí mám, poněvadž
z ní všecko a bez ní nic vykonati nemohu. Ty tedy, všemohoucí
Duše svatý, v okamžení, jakým bych měl býti, můžeš mne
učiniti. — Ty potřebným milosrdenství své prokazuješ — a čím
bídnější a nuznější člověk bývá, tím jasněji Tvou božskou lásku
poznává. Proto na dnešní svou slavnost ukaž nade mnou své ne
smírné milosrdenství, a ze své nevypravitelné štědroty račiž mně
aspoň plamének svého božského světla, aspoň jiskřičku své ohnivé
lásky milostivě uděliti, abych vícekrát Tebe nezarmoutil, svévolným
hříchem ze srdce svého nezapudil, nýbrž ve všem dobrém prospíval,
zásluhami a dobrými skutky bohatl, v milosti a lásce Tvé setrval
do smrti své, a pak Tebe s Otcem a Synem chváliti a velebit mohl
na věky věkův. Amen.

Jiná modlitba k Duchu svatému.

Nejmilosrdnější, nejmilostivější a nejdobrotivější Bože, Utěši
teli a Milovníku náš, odpusť a promiň nám hříchy naše. Očisťnás,
osvěť nás a zahřej nás světlo Tvé návštěvy, abychom očištěni byli
a vzdálení ode všeho hříchu. Naplň a posilň nás svými dary a
milostí svou, Duše svatý, a totéž nyní učiň v srdcích našich, co
kdysi v nádobách vyvolených, apoštolích Krista Pána, v den letnic
jsi ráčil vykonati aby, čím nejsi Ty, v nás vyhynulo, a aby láska
k Tobě nejčistší a nejhoroucnější nás všechny opojila, přeměnila a
nás pronikla. Amen.

Prosba k Duchu svatému o milost pomáhající.
Ó Duše svatý ! Znám slabost svou a nebezpečí, která mne

obklopují ; jen Tyou milostí mohu se na úzké cestě, která vede
k životu, zachovati čistým a neposkvrněným. Osviť mne, Duše
svatý, abych poznal, co je pravdivým, co je spravedlivým, co je
svatým, a abych pevně stál při naukách svaté katolické církve.
Posil mne, abych odolal lákadlům hříchu, zlým příkladům lidí, a
svým vlastním zlým náklonnostem, a duši svou čistou zachoval
v hodině pokušení. Dej vůli mésíly a pevnosti, abych dobré konal,
i když by mi bylo obtížným a namáhavým. Buď mi, Duše svatý,
útěchou v dobách utrpení, nadějí v hodinu smrti. Jako křesťan
chci žíti, jako křesťan chci umříti. Proto prosím Tě o milost k tomu,
Duše svatý, jenž s Otcem a Synem žiješ a kraluješ na věky. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

Prosba k Duchu sv. o milost pomáhající i posvěcující.
Prosím Tebe, Duše svatý, abys mi ráčil udělovati milost

pomáhající, která by osvěcovala rozum můj, abych dobré po
znával, a která by rozehřívala a pobádala vůli mou, abych
poznané dobré také konal ; slibuji, že s ní budu věrně spolupůso
biti. Prosím Tě dále také, abys mi i milost posvěcující udělil,



— 4839 —

a mne v ní zachoval, abych byl očištěn ode hříchů a posvěcen,
a stal se dítkem Božím a dědicem království nebeského ; budu si
jí vždy nade vše považovati. Skrze Ježíše Krista Pána našeho. —
Amen.

Pobožné vzdechy k Duchu svatému na vyprošení sedmi darů jeho,

Přijdi, Duše svatý,
sešli s nebes výše
dary své milosti !

1. Přijdiž,Duše moudrosti! nauč mé srdce pokladů ne
beských si vážiti, je milovati a za nejvyšší dobro pokládati. Ukaž
1 cestu a způsob, jak bych jich dosáhl a na věky zachoval. Amen.
— Otče náš atd.

2. Přijdiž, Duše roz u mu! osvěťmysl mou, abych tajemství
víry náležitě poslouchal a věrně zachovával. Dej mi osvícením Tvým
pravdu poznávati a skutkem dokazovati. Amen. — Otče náš atd.

3. Přijdiž, Duše rady ! Přispěj mi při všech pracích vezdej
šího nestálého života ! Před zlou radou mne ochraňuj, k dobrému
duši mou nakloňuj, od zlého odvracej, a na pravé cestě k spasení
věčnému mne říditi račiž. Amen. — Otče náš atd.

4. Přijdiž, Duše síly ! Dej síly srdci mému ve všem zármutku
a protivenství, ve všelikém boji proti zlému, v čas malomyslnosti
a pokušení, aby hřích mne nepřemohl a od Tebe nikdy neodloučil.
Amen. — Otče náš atd.

5. Přijdiž, Duše umění! Učiň, abych pomíjející statky
tohoto světa a jejich marnost poznával, jimi opovrhoval, jich ne
jinak nežli jediné k Tvé cti a ke spasení duše své a bližního užívati
uměl. Amen. — Otče náš atd.

6. Přijdiž,Duše pobožnosti! Povzbuďsrdce mé k pravé
pobožnosti a k svaté lásce Boží, abych ve všech modlitbách i jed
nání jen Boha hledal a v pravém milování nalezl. Amen. — Otče
náš atd.

7. Přijdiž, Duše bázně Boží! Pronikni srdce mé spasi
telnou bázní svou, abych Tebe, nejsvětějšího Pána a Boha svého,
vždy před očima a na paměti měl, tak abych se všeho, 1 nejmen
šího zlého, které by se Tvé božské velebnosti nelíbilo, pilně varoval.
Amen. — Otče náš atd.

Jiné modlitby k Duchu svatému viz při svátosti biřmování v III. části.

Prosba o dobrou volbu stavu.

Ó Bože můj, Bože moudrosti a rady, kterýž v srdci mém čteš
spravedlivou vůli, abych jen Tobě se líbil a také při volbě stavu
svého řídil se zcela podle Tvých svatých úmyslů, propůjč mi na
přímluvu nejblahoslavenější Panny, mé matky, a mých svatých
patronů, zvláště sv. Josefa a sv. Aloisia, abych poznal, jakému
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stavu se mám věnovati, a abych se k němu dostal, v něm pak roz
množoval Tvou čest, pracoval o své spáse a zasloužil oné nebeské
ceny, kterou jsi slíbil všem, kdož plní božskou vůli Tvou. Amen.Odpustky300dníjednouzaden.—| PiusX.vlastnoručnímlistemze
dne 2. května 1905.

Povzdech k Duchu svatému.

Duše svatý, Duše pravdy, přijdi do srdcí našich : dej národům
jasnost světla svého, aby v jednotě víry Tobě se líbili.

Race. Odp. 100 dni jednou denně. — Lev XIII. 31. července 1897.

Modlitba k Duchu svatému za církev.

Ó Stvořiteli, svatý Duše, stůj milostivě při církvi katolické,
posiluj a utvrzuj ji proti útokům nepřátel silou svou nebeskou,
obnovuj láskou a milostí svou ducha služebníků svých, jež jsi
svatým olejem pomazal, aby v Tobě velebili Otce a Syna jeho
Jednorozeného, Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.

Race. Odp. 300 dní jednou denně. — Lev XIII. 26. srpna 1889.

Pobožnost k Duchu svatému za sjednocení odloučených bratří
v katolické církvi.

Každý může konati dle svého způsobu pobožnost devítidenní
od pátku po Nanebevzetí Páně do svatého Ducha. — Odporučuje
se k tomu buď 7 Zdrávasů ke cti Ducha sv., nebo hymna „„Veni
Sancte Spiritus'““, (nebo „„Veni Creator Spiritus“ ) s V., R. a modlit
bou. Touž pobožnost lze konati též v oktávě sv. Ducha do nejsvětější
Trojice.

Pobožnost má býti spojena s úmyslem, aby všichni od nás od
loučení bratři s námi byli sjednocení pravou katolickou vírou.

Race.: Odp. 7 let a 7? guadragen pro každý den té pobožnosti. — Plno
mocné v jeden z uvedenývh dní; podminky zpověď, přijímání a modlitba na úmysl
sv. Otce. — Lev XIII. 18. dubna 1902. — Odpustky platí jak pro devítidenní po
božnost, tak pro oktávu a lze je ziskat i pro duše v očistci.

Devítidenní pobožnost k Duchu svatému.
-V brněnské diecesí budiž konána následující devítidenní pobožnost k sv. Duchu

ve všech farních v jimých kostelích po celé diecesti.
Na venkově modlí se přede mší svatou hymna „„Vemicreator““. Při mši svaté

modlí se korunka Ducha svatého. Po mši svaté před vystavenou nejsvětější svátostí
oltářní loretská litame s obvyklými modlitbami. Pobožnost zakončí se požehnáním
velebnou svátostí.

Ve městech měla by se dle možnosti konati večer pobožnost před vystavenou
nejsv. svátostí oltářní s modlitbami svrchu uvedenými.

+ Korunka Ducha svatého.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Krátké vzbuzení lítosti.

Bože můj! Lituji, že jsem se proti Tobě prohřešil, poněvadž
tolik dobrý jsi; pomocí milosti Tvé už nikdy nezhřeším.

=:
x
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216. + Veni Creator Spiritus.

Církevní hymna od Rabana Maura + 856, také se připisuje Řehoři I. + 604 a
Karlu Velikému + 814.

Překlad J. P. 1905. Hudba Josefa Chmelička.*)

= LTÝTÍ CANAEELLLLLLLE=
1. Přijď, Stvoři-te -li Du-še, k nám a navštiv my-slí na-šich chrám,
3. Ty's sed-mi da-rů studni-ce, Ty's Otcovy prst pra-vi-ce,
5. Dál ne-pří- te-le za-pu-diž, svým mírem stále u nás dliž,
7. Duch každý Boha Otce chval, i Syna, který z mrtvých vstal !
Ne: -N i“ „M

Er==
vlej milost nadehvězdnou v hruď,j již Ty jsi stvořil, již Ty jsistvořil,
Ty's vy-pl-ně-ný Otcův slib, jenž skýtáš řeči, jenž skýtáš řeči
veď jistou cestou ctnosti nás, ať zlému vyhnem, ať zlému vyhnem

Buď s nimi slaven svatý Duch, touž podstatou jim, touž podstatou jim
nb , jeEI 3 TI JTS —— TE 8 >—ji —-a - SC S—TIIZ O— IC- ji

a vní buď!
dar a vtip!

v kaž-dý čas!
rov -ný Bůh! A - men.

GF
2. Ty s Utěšitelprávem zván, Ty'sdar,jenž Bohemvěčnýmdán, Ty's4.Tymy-slisvětloroz-že-hej,© Tyláskuvsrdcenašelej,a6.AťTebouOt-cepoznáme,© aťSynavsrdciví-tá-me,i

A j j 1jT-3 .
ma=

E e 2277

lás-ka, oheň, živý zdroj, Ty's sí -la v tuhý s hříchem boj!všec-kytě-lane-mo-cisvouná-učtr-pětpo-mo— cí.vTebe,Duchu,vě-ří-me,Těsúctouzbožnousla-ví© me.
V. Vypusť**) Ducha svého a (opět) stvoření budou;
R. A obnovíš tvář země.
Modleme se! Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením

Ducha svatého vyučil dej, abychom v témže Duchu dobré po
znali, a z jeho útěchy vždycky se radovali. Skrze Kristá, Pána
našeho. Amen.

*) Celou hymnu lze zpívati na „nápěv první sloky, nebo první a druhé stří
davě. Při prvním nápěvu se 3. verš opakuje — V Průvodu lze nalézti zvláštní
nápěvy pro sloku 5. a 7.

**) Žalm 103, 30 užívá slova Vypusť (nikoli vyšli) vzhledem k Noe, který
vypouštěl holubici z archy.
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I. První tajemství.

Ježíš z Ducha svatého od Panny Marie počat.
Rozjímání. — „Duch svatý sstoupí v tě a moc Nejvyš

šího zastíní tebe. A protož i co se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží“.

Cvičení. — Modli se vroucně o pomoc Ducha svatého a
o přímluvu Marie k následování ctností Ježíše Krista, jenž jest
vzor všech ctností, abys byl připodobněn obrazu Syna Božího.

Jednou „„Otčenáš““a „Zdrávas“ a sedmkrát „„SlávaOtci i Synu
i Duchu svatému, jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na
věky věkův. Amen.“

II. Druhé tajemství.

Duch Hospodinův spočinul na Ježíši.
Rozjímání. — „A pokřtěnjsa Ježíš, vystoupilihned z vody

a aj, otevřína jsou mu nebesa : a viděl Ducha sstupujícího jako
holubici a přicházejícího na něj“.

Cvičení. — Co nejvíce si važ neocenitelné posvěcující mi
losti, kteroužto ti Duch svatý na křtu sv. do srdce vlil. Zachovávej
přislíbení, ke kterým jsi se tenkráte zavázal. Rozmnožuj neustálou
cvičbou víru, naději a lásku. Žij vždy tak, jak se sluší na dítky
Boží a na údy pravé církve Boží, abys po tomto životě došel ne
beského dědictví.

Jednou „,„Otčenáš““ a „Zdrávas“ a sedmkrát „Sláva Otci“.

III. Třetí tajemství.

Ježíš puzen jest od Ducha na poušť.
Rozjímání. — „Ježíš pak, pln jsa Ducha svatého, vrátil

se od Jordánu a puzen jest od Ducha na poušť na čtyřicet dní,
a pokoušen byl od ďábla. “

Cvičení. — Buď vždy vděčný za sedmerý dar Ducha sva
tého, jenž ti ve svatém biřmování udělen byl, za Ducha moudrosti
a rozumu, rady a síly, umění a pobožnosti a bázně Boží. Věrně
poslouchej božského vůdce, abys ve všelikém nebezpečenství a po
kušení zmužile si počínal, jak se sluší na dokonalého křesťana a
statečného zápasníka Ježíše Krista.

Jednou „„Otčenáš““a „Zdrávas“ a sedmkrát „Sláva Otci“.

IV. Čtvrté tajemství.
Duch svatý vcírkvi.
Rozjímání. — „I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicháze

jícího prudkého větru, kdež byli sedíce a naplněni jsouce všickni
Duchem svatým, mluvíce veliké skutky Boží“.

Cvičení. — Děkuj Bohu, že tě učinil dítkem své církve,
kterouž Duch svatý o letnicích na svět seslaný oživuje a řídí. Po
slouchej a následuj papeže, který skrze Ducha svatého neomylně
učí, jakož i církve, kteráž je sloup a utvrzení pravdy. Ostříhej je
jího učení, stůj při ní, jejích práv haj!

Jednou „„Otčenáš“ a „„Zdrávas““a sedmkrát „„Sláva Otci“.
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V. Páté tajemství.

Duch svatý v duši spravedlivého.
Rozjímání. — „Zda-ližnevíte, že údové vaši jsou chrá

mem Ducha svatého, jenž jest ve vás ?“
„Ducha neuhášejte!“
„A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni

jste ke dni vykoupení“.
Cvičení. — Buď vždy pamětliv Ducha svatého, který v tobě

jest, a buď dbalý čistoty duše i těla. Poslouchej věrně jeho bož
ských vnuknutí, bys vydával ovoce Ducha lásku, radost, pokoj,
trpělivost, dobrotivost, dobročinnost, dlouhočekání, tichost, věrnost,
mírnost, zdrželivost, čistotu.

-M
Jednou „„Otčenáš“ a „„Zdrávas““a sedmkrát „Sláva Otci“.

Na konec pomodli se „„Věřímv Boha““na vyznání víry a jednou
„Otče náš“, „Zdrávas“ a „„Sláva Otci“ na úmysl papežův.*)

Vzývání Ducha svatého.

Kněz zanotí „„Vem sancte Spiritus“ nebo „„Veni Creator Spiritus““, načež se
zpívá hymna dále. „„Vemi Creator Spiritus“ viz č. 216.

217. Veni sancte Spiritus.

Hymna církevní k letnicím od Roberta IT., krále francouzského, + 1031.
Nápěv I. — Plesy duch. č. 33. — Hudba L. Holaina 1883.nh aVy ja PETE [ZELL3CI ETLFTLLCETA]

I vý C C e I E1.Přijď,óDu-šepře-sva-tý,© svět-lasvé-hobo-ha-tý
1. Ve-ni sancte Špí-ri-tus, et e-mít-te coé-li-tus

pit(es*E EF EA -3
e/

pa- pr-sek rač s ne-be lít. Při-jdi, Ot-če ne-bo-hých,lu-cistu-ae© rá-di-um.Ve-nipa-terpáu-pe-rum,
ný NPR amOEE E=An z
+/

dár-ce da-rů přemnohých, rač nám my-sli o-sví-tit.
ve-ni da-tor můnerum, ve oni lu-men cór-di-um.

*) Odpustky (1 pro duše v očistci) : 7 let a 7 kvadragen jednou denně. —
Plnomocné odpustky o svátcích svatodušních nebo v jejich oktávě těm, kdož se ko
runku obyčejně modlívají. Další podmínky : zpověď, přijímání, návštěva kostela a
při ná modlitba na úmysl sv. Otce. (Lev XIII. 24. března 1902. — Viz Kurrendu
1902, VIII.)
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duší příteli, -rač nás mile zotavit!

V práci libý pokoji, krotiteli
v rozbroji, raé nás v pláči
ukojit.

3.0 ty světlo blažící! Srdce
v Tebe věřící milostně rač na
plnit. - Člověk bez Tvé pomoci 
zemdlí a jest bez moci; - vše mu
může uškodit.

4. Smyj, co šereď zasáhla.ovlažsrdcevypráhlá,| raněná
rač vyhojit. Srovnej, co je
zkřiveno, ohřej, co je studeno,

nedej duši zabloudit.
5. Rač nás, v Tebe věřící a

Tě vroucně prosící - dary sedmipodělit.© Udělvotnostipro
spěchu, - v smrti blahou útěchu,
- a dej v radost věčnou vjít.

V. Vypusť Ducha svého a
(opět) stvoření budou.

R. A obnovíš tvář země.
Modleme se Bože,jenž

jsi srdce věřících osvícením Du
cha svatého vyučil dej, aby
chom v témže Duchu dobré po
znali ; a z jeho útěchy vždy se
radovali. Skrze Krista Pána na
šeho.

R. Amen.

dulcis
dulce refrigé

2. Consolátor óptime,
hospes ánimae,rum.| Inlabóreréguies,| inaestutempéris,| infletusolá
tium.

3. O lux beatíssima, - reple
cordis intima - tuórum fidélium.Sinetuonůmine| nihilestin
hómine, nihil est innóxium.

4. Lava guod est sórdium,
riga guod est áridum, - sana guodestsáucium.| Flecteguodestrigidum,| foveguodestfrígidum,| regeguodestdévium.5.Datuisfidélibus,| inte
confidéntibus, - sacrum septená*rium.© Davirtůtisméritum,dasalůtiséxitum,© daperénne
gáudium. Amen.

V. Emítte Spíritum tuum et
creabůntur.

R. Et renovábis fáciem terrae.
Orémus. Deus, gui corda

fidélium sancti Spíritus illustra
tióne docuísti : da nobis in eódem
Spíritu recta sápere ; et de ejus
semper consolatióne gaudére. Per
Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.
Poznámka : Dovoli-h okolnos'i, následuje mše sv. k Duchu svatému se zvlášt

ními modlitbami na vyprošení milosti Ducha svatého.

Odpustky : 1. Plnomocné odpustky jednou za měsíc v libovolný den získají,
kdož denně jednou nebo vícekráte zkroušeně a nábožně chvalozpěv „Veni Creator
Spiritus“ („Přijď, Stvořiteli Duše, k nám“), nebo „„VeniSancte Spiritus“ („Přijď,
ó Duše přesvatý““)se modlí. Podmínky: Zpověď, sv. přijímání a modlitba na oby
čejný úmysl. — 2. 300 dní, když v neděli svatodušní neb v oktávě slavnosti svato
dušní ten neb onen chvalozpěv nábožně a zkroušeně říkáme. — 3. 100 dní po
každé v ostatní dny celého roku, modlíme-li se ten neb onen chvalozpěv, jak svrchu
naznačeno. (Pius VI. 26. května 1796.).

Nápěv II. (dle Božanova „„Slavíčkarajského“ z r. 1719).POE FS13TÍ1 ia11d4Eee =ii
ry, c

1. Přijď, ó Du-še pře - sva-tý, svět-la své-ho bo ha-tý
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dár-ce -rů-rů přemnohých,rač nám mysli o - sví-tit.

Pobožnost k Duchu svatému

V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
V. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
R. Jakož byla na počátku, i nyníi vždycky, a na věky věkův.

Amen.
1. Duša svatý, Utěšiteli, podstatná lásko Otce a Sýna, klaním

se Tobě a věřím, že jsi třetí osobou nejsvětější Trojice, rovný Otci
i Synu, a jeden Bůh s Otcem i Synem. Prosím Tě, navštiv mne
svou milostí a svatou láskou a propůjč mi dar svaté bázně Boží,
která by mne vzdalovala všech hříchů a mne pobádala, abych
oplakával hříchy, jichž jsem se až do dneška dopustil.V.SlávaOtci.© —R.Jakožbyla

Po každé z těchto sedmi modliteb zazpívá se jedna sloka „„Veni Creator Spi
ritus“ (viz svrchu při korunce k Duchu sv., str. 441.

YP
2. Duše svatý, Utěšiteli, zdroji živé vody, kterou Ježíš Kristus

slíbil všem, kteří v něho uvěří ; prosím Tě, sestup do srdce mého
se svou milostí a svatou láskou a propůjč mi dar pobožnosti, abych
Ti budoucně co nejhorlivěji sloužil, bez odkládání následoval Tvých
svatých vnuknutí a svědomitě plnil Tvá svatá přikázání.V.SlávaOtci.© R.Jakožbyla

(Sloka 2.)

3. Duše svatý, Utěšiteli, světlo oblažující, který temnoty
celého světa osvěcuješ a apoštoly jsi vyučil všem pravdám; prosím
Tě,„sestup do srdce mého se svou milostí a svatou láskou, a pro
půjč mi dar umění, abych byl s to dokonale poznati božskévěci,
a veden jsa osvětou Tvých svatých nauk, kráčel bezpečně po
stezce věčné spásy.V.SlávaOtci.| —R.Jakožbyla

( Sloka 3.)

4. Duše svatý, Utěšiteli, mocný prste pravice Boží, kterýž
duše láskou do nich vlévanou posiluješ, že překonávají smrt; přijď,
prosím Tebe, do srdce mého se svou milostí a svatouláskou, a
propůjč mi dar síly, abych mužně přemáhal pokušení světa a
žár svých náruživostí a statečně a vytrvale až do smrti zachovával
Tvůj božský zákon.V.SlávaOtci.© R.Jakožbyla

(Sloka 4.)

5. Duše svatý, Utěšiteli, plodná roso srdcí našich, který do
srdcí našich vléváš pokoj a duchu našemu připravuješ příjemné
občerstvení; sestup, prosím, do srdce mého se svou milostí a svatou
láskou a propůjč mi darrady, abych dovedl odkrýti nástrahy
protivníka duše své a ve všech okolnostech voliti prostředky nej
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vhodnější, bych sama sebe správně řídil a také bližního užitečně
na cesty věčného spasení vodil.V.SlávaOtci.© —R.Jakožbyla

(Sloka 5.)
6. Duše svatý, Utěšiteli, Pokoji duší a útěcho srdcí. Prosím

Tě, sestup do srdce mého se svou milostí a svatou láskou a propůjč
mi dar roz u mu, abých tajemství božská dovedl správně chápati
a rozjímáním nebeských věcí myšlenky své a žádosti odvrátiti ode
všech předmětů ubohé země.V.SlávaOtci.© —R.Jakožbyla

( Sloka 6.)
7. Duše svatý, Utěšiteli, poklade nesmírného bohatství,

které zavírá se ve Tvé lásce, prosím Tě, sestup do duše mé se
svou milostía svatou láskoua uděl mi dar moudrosti, abych
za její pomoci naučil se Tebe, můj Bože, milovati a sebou pohrdati
a abych mimo Tebe, Bože můj, nic jiného nemiloval, a to z celého
srdce, tak abych v myšlenkách nic jiného nepřechovával, v řečech
nic nevyslovoval, skutky a opouštěním nic nekonal, leč co s Tvou
vůlí souhlasí a z lásky k Tobě vychází ; a tak konečně do nebe
se dostal, kde bych Tě dokonale miloval na věky. Amen.

V. Sláva Otci — R. Jakož byla
(Sloka 7.)

Hymny přel. J. P. 1907.

Malá služba ke cti Ducha svatého.
K jitřní.

Milost Ducha svatého osvěcuj smysly a srdce naše.
Amen.
Pane, rty mé otevřeš.
A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
Bože, ku pomoci mé vzezři.
Hospodine, ku pomoci mé pospěš.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla AlYNeluja(od neděle Devítníku po velikonoce

Chvála Tobě, Pane, Králi věčné slávy.).

BSASRT

215. Hudba Fr. Musila.
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Budiž, Du-še přesvatý, 1 nám milost dána, kterou v míře
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zvěst jí nesa sladkou: „Ty jsi plna mi-lo-sti, budeš Boží matkou“.
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Antifona Přijď, Duše svatý, naplň srdce svých věrných
a oheň své lásky v nich rozži.

V. Vypusť Ducha svého a (opět) stvořena budou.
R. A obnovíš tvář země.
Modlit ba. Buď při nás, prosíme, Pane, síla Ducha svatého,

jež by i srdce naše milostivě očistila i ode všech chránila proti
venství. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž s Tebou
žije a kraluje v jednotě téhož Ducha svatého, Bůh po věky věkův.

en.
K primě.

Vše jako při jilřní, až na hymnu.
Hymna :

Hymna :

Z Marie se narodil, by sňal naši vinu,
ukřižován, umřel Pán, pohřben v země klínu.
Z mrtvých vstav se učňům svým - často objevuje,
ani na něj patřili, v nebe vystupuje.

K terci.

Vše jako při jitřní až na hymnu.Duchasvéhosvatého© posíláBůhmilý;
sstoupil na zem v letnice, apoštoly sílí.ohnivýmijazyky© světlorozžehává,sirotkyjenasvětě© vžalenenechává.

K sextě.

Vše jako při jitřní až na hymnu.
Hymna :

Sedm darů milosti z něho přijímají,řečívšechněchnárodů© promlouvatiznají,rozešlisedosvěta© vrůznézeměkraje,
katolické hlásali víry svaté taje.

K noně.

Vše jako k jitřní až na hymnu.
Hymna *DuchemUtěšitelem© právemjsivždyzvaný,

milostný jsi Boží dar - za zdroj spásy daný,
pomazání duchovní, oheň roznícený,
milost sedmipramenná, úděl vytoužený.

K nešporám,
Vše jako k jitřní až na hymnu.

Hymna :
Prste Boží pravice, duchovní Tý moci,
ochraňuj nás, posiluj, vyveď nás z běd noci,bynámknížepekelný| nesměluškoditi,podekřídlemračnássvým| chovat,živit,krýti.

Ke kompletáři.

V. Milost Ducha svatého osvěcuj smysly a srdce naše.
R. Amen.
V. Obrátiž nás Bože, Spasiteli náš.
R. A odvrať hněv svůj od nás.
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V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci.. Alleluja (po případě : ,„Chvála Tobě, Pane, Králi

věčné slávy.).
Hymna :

Duše, Utěšiteli; - rač nám pomáhati,
kroky naše říditi, světla svého přáti,nechť,ažpřijdesouditBůh© všechněchpokolení,pojehojsmepravici© vlídněpostaveni.

Antifona: Přijď, Dušesvatý atd. jako při jitřní.
Poroučení se:

Hymna Tytosvatéhodinky© svroucíoddaností
Tobě, Duše přesvatý, pějem s pobožností,bysnássvojímilostí| ráčilnavštíviti,bychommohlinavěky© vslávěnebesžíti.Amen.

Litanie k Duchu svatému.
(Pro pobožnost soukromou.)

Pane, smiluj se nad námi ! Kriste, smiluj se nad námi ! Pane, smiluj
se nad námi!

Kriste, uslyš nás ! Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Duše od Otce i Syna vycházející,
Duše svatý, jenž okres zemský naplňuješ,
Duše, Utěšiteli,
Duše, Posvětiteli,
Duše svatý, jenž jsi Pannu Marii zastínil,
Duše pravdy, jenž církev svatou před bludy chrániš,
Duše moudrosti, jenž k plnění vůle Boží povzbuzuješ,
Duše rozumu, jenž poznání dobrého a zlého usnadňuješ,
Duše rady, jenž spasitelná vnuknutí dáváš,
Duše síly, jenž v boji proti pokušení sílíš,
Dušeumění, jenž vlohy k pochopení pravdy udíliš,
Duše pobožnosti, jenž mysl k Bohu povznášíš,
Duše bázně Boží, jenž před urážkou Boha varuješ,
Duše milosti a svatosti,
Duše synovství Božího,
Duše modlitby a potěšení,
Duše radosti,
Duše spasení, jenž k setrvání v dobrém povzbuzuješ,
Duše víry a Jásky,
Duše pokoje, jenž pokoj a svědomí navracíš,
Duše kajícnosti,
Duše trpělivosti a tichosti,

smilujsenadnámi!
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Duše zdrželivosti a čistoty,
Duše sebemrtvení a pokání,
Duše všech milostí,
Duše všech darů výborných,
Duše pravé osvěty světa,
Duše, učiteli neumělých,
Duše, zkoumateli ledví a srdcí našich,
Duše, vladaři a posvětiteli církve,
Duše, původce všeho dobrého,
Duše, osvěto patriarchů,
Duše, roznícení proroků,
Duše, učiteli apoštolův a evandělistů,
Duše, vítězná posilo mučedníků,
Duše, vůdce vyznavačů,
Duše, ochránce nevinnosti na křtu svatém nabyté,
Duše, ochránce panenské a manželské čistoty,
Duše, Posvětiteli všech svatých,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Duše svatý !
Milostiv nám buď, uslyš nás, Duše svatý !
Ode všeho zlého
Od všelikého hříchu
Od vlažnosti u víře
Ode všeho kacířství a odpadlictví
Od nevěry a zatvrzelosti
Od tvrdošíjného odporu proti křesťanské pravdě
Od nečistoty těla a duše
Od malomyslnosti a zoufalství
Od nepřízně a závisti k bližnímu, když mu Bůh milost dává
Od lhostejnosti v plnění vůle Boží
Od opovážlivého spoléhání na milosrdenství Boží
Od ztráty milosti Boží
Od rouhání a nepravosti
Od nenávisti a různic
Od zatvrzelosti ku spasitelným napomenutím
Od nekajícnosti až do smrti
Skrze své věčné vycházení od Otce i Syna
Skrze zjevení své při křtu Ježíše Krista
Skrze spasitelné příští své na apoštoly
Skrze nevýslovnou lásku svou
My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás !
Abys všecky údy církve katolické stále oživovati a posvěco

vati ráčil,
Abys všechny národy v jedné svaté víře spojiti ráčil,
Abys nás milostí svou předcházeti, provázeti a nám přispí

vati ráčil,
Abys v nás hlad a žízeň po pravé křesťanskéspravedlnosti vzbu

diti a rozněcovati ráčil,
Abys ducha křesťanské víry, naděje a lásky v nás oživiti ráčil,
Abys v nás ducha čistého a srdce čisté utvořiti ráčil,

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 29
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vysvobcďnás,Dušesvatý!

Těprosíme,uslyšnás!
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Abys bázeň lidskou a neodhodlanost k dobrému v nás potla-|
čiti ráčil,

Abys nás křesťanskou statečností a silou ozbrojiti ráčil,
Abys srdce naše za příbytek, v němž bys s Otcem a Synem

jeho stále přebýval, přistrojiti ráčil,
Abys nás nádobami lásky své učiniti ráčil,
Abys tělo naše chrámem svým učiniti a zachovati ráčil,
Abys nepřátele církve k poznání přivésti ráčil,
Abys nám při skonání života vezdejšího milosti konečné udě

liti ráčil,
Abys nás vyslyšeti ráčil,
Duše Boží,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! vlej v nás Ducha

Šnás

,usly
4

?

ěprosímevT

svatého!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa ! sešli nám Ducha

"svatého!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa ! uděl nám Ducha

svatého!
Duše svatý, uslyš nás! Duše svatý, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj

se nad námi!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

V. Srdce čisté stvoř v nás, ó Bože !
R. A Ducha svatého svého neodnímej od nás.
V. Sešli s nebe svého Ducha svatého !
R. A obnovíš tvář země !
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou!
R. A volání mé přijdiž k Tobě!
Modleme se! Bože,jenž jsi srdce věřícíchosvícenímDucha

svatého poučil, dejž, abychom v témž Duchu pravé věci poznávali
a z jeho povždy útěchy se radovali.

Bože, jemuž každé srdce známo a každá vůle povědoma. jest,
očisť vlitím milosti Ducha svatého mysli naše, abychom Tebe do
konale milovati a chváliti mohli.

Sešli, všemohoucí Bože, se svatyně nebeské svého Duchá sva
tého a vyslýš volání a vzdechy naše o vzácné dary a milosti jeho,
abychom skrze něho úplné odpuštění hříchů svých obdržeti i jeho
silou nebeskou všem pokušením odolati a v začatém dobrém až
do skonání svého setrvati mohli.

Bože, Duše svatý, Posvětiteli duší a Utěšiteli srdcí, přijd
a'naplň srdce naše milostí svou a vyčisť z něho všecko, co svatosti
Tvé se protiví. Uč, řiď a ochraňuj nás, abychom na cestě spásy
nezbloudili, žádných překážek se nestrachovali, ale skrze milost
Tvou duše své Bohu a ŠStvořiteli a Spasiteli čisté odevzdali. Za
chovej v nás víru pravou, naději nepohnutelnou, lásku dokonalou,
vůli pak naši účiň ochotnou vykonávati vůli Tvou, abychom se
Tobě časně i věčně líbiti mohli.

Milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží a účastenství
Ducha svatého budiž s námi všemi až na věky věkův. Amen.



— 451 —

Nešpory na Hod Boží a pondělí svatodušní.

Otče náš. Zdrávas Maria (potichu; pak nahlas):
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, 1 nyní 1 vždycky a na věky věkův.

Amen. AlHeluja.
Ant. 1. Když se naplnilo dní padesáte, byli všickní spolu

na jednom místě.
Žalm (nedělní) 103. na str. 81.
Ant. 2. Dach Páně naplnil okršlek země, alleluja.
Žalm 110. na str. 51.

Ant. 3. Naplněni jsou všickni Duchem svatým, a. počali mlu
viti, alleluja.

Žalm 111. na str. 51.

Ant. 4. Studnice a všecko, což se hýbe ve vodách, píseň
zpívejte Bohu, alleluje.

Žalm 112. na str. 52.

Ant. 5. Mluvili rozličnými jazyky apoštolové veliké skutky
Boží, alleluja, allelu'a, alleluja.

Žalm 113. na str. 52.

Kapitola. Když senaplnilo dní padesáte, byli všickniučed
níci spolu v jednom místě 1 stal se rychle zvuk s nebe, iako při
cházstícího prudkého větru, a naplnil všecken dům, kdež byli sedíce.

R. Bohu díky.
„Hymnu (Véňi Creator Spiritus) viz při korunce k Duchu sv. na 'str. 441.
V Mluvili rozličnými jazyky apoštolové, alle'u;a.
R. Veliké skutky Boží, alleluja.
Antifony k Magnificat

V neděli V pondělí:

Dnes naplněno jest dnů pa- Miluje-li kdo mne, řečmcuza
desáte, alleluja ; dnes Duchsvatý chovávati bude a Otec můj
v ohni učedníkům ss zjevil, a bude jej milovati; a k němu
udělil jim dary milostí: poslal přijdeme a příbytek u něho uči
je do celého světa kázat a do- níme, allelu'a.
svědčovat kdo uvěří a pokřtěn
bude, spasen bude, allelu'a.

Magnificat na str. 59.
V Pán s vámi. —. R. I s duchem tvým.
Modleme se, Bože, jenž jsi dnešního dne srdce věřících

osvícením Ducha svatého poučil dejž, abychom v témže Duchu
pravé věci poznávali, a z jeho povždy útěchy. se radovali. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž s Tebou žije a kraluje
v jednotě téhož Ducha svatého Bůh po všecky věky věkův.

R. Amen.
V. Pán s vámi. — R. I s duchem tvým.
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V. Dobrořečme Hospodinu. — R. Bohu díky.V.Duševěřících.| atd.
Anlifona mariánská „„Reginacoeli laetare“

— R. Amen.
č. 27., 28. nebo 29. na str. 64. a 65

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi, — R. Amen.

218. Jam Christus.

Hymna církevní na seslání Ducha svatého od sv. Ambrože, Ť r. 397.

jv. J. P. 1906.
Hudba K. E.= AE=A3

1. Již Kristus v nebe vystoupil, zkad přišel, by nás vykoupil, by==B LE=eyE ===>
dal nám Ducha sva-té-ho, dar Ot-ce své-ho věč-né-ho.

2. Den slavný začal v jase
plát, - když otočil se sedmkrát *)
- svět tajuplným obratem - v tom
čase spásy přesvatém.

3. Dne byla třetí hodina: - ctí
Boha učňů rodina, - hlas hromu
světem zaduje - a příchod Boha
zvěstuje.

4. Tak Otcova, hle, ze světla 
zář blahá ohně rozkvetla, jenž
v každou Kristu věrnou hruď
vlit žárem jeho lásky buď.

5. Již srdce z plna plesají,
již Ducha v sobě chovají - a
různou řečí všelikou - moc Boží
slaví velikou.

6. Jich slova každý pochopil,
- ať Říman, Řek či barbar byl, 
a všichni se jim divili, že řečí
různou mluvili.

7. Jen Judsko věřit nechtělo,nebnenávistíšílelo,© lžepo
mluvačně tvrdící, - že opilí jsouM .

8. Než, mnohé divy vykonav,
již pravdě Petr učí dav, že

lží jest výrok nepřátel, a
v Joelovi svědka měl.

9. Zněj Bohu Otci píseň chval,
- 1 Synu, který z mrtvých vstal,
- 1 Duchu Utěšiteli, - věk věkův
ať zní po celý. Amen.

219, Svatodušní píseň ke mši svaté I.
Plesy duch. č. 32. Nápěvy ze Svaloj. kancionálu.

1. Kri-stus se-slal Tě -ši-te-le a- posšto- lů ro-di-ně,„ph(oE [ESE===|=
a - by stá-li ve -zdy vřele k službě Bo-hu po-vin-né.

*) To jest: padesátý den nastal. Čítá dle sedmice sedmkrát vzaté, protože
jest to číslo tajemné. Sedmého dne odpočinul Hospodin (při stvoření světa,); sedmé.
léto bylo léto odpustkové (u Židů), v němž odpočinutí země trvalo a služebníci
a děvky (z otroctví) se propouštěly (Ex 23, 10. 11.). Po sedmi létech odpustných,
to jest po létě49., nastalo milostivé léto, o němž Lev. 25, 8. Sedm jest darů Ducha.
svatého, sedmero jest svátostí atd.
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Splyň, i na más, dárce ctností, rozněť plamen ka -jíc-no -sti,

E ==:EE E=2=—== =H$=
zruš v nás hříšné ná-vy-ky,
Gloria. Na obloze v sluncí

davu - pějte, sbory blažené!
pějte Bohu dík a slávu, - že daldaryplamenné.© ATy,Duše,
dárce lásky, utuž v světě mírusvazky,| aťjsmevšichnijedinou© svornouPáněrodinou.

Graduale. Přijď,
svatý Duchu,
osvěcuj;

Ó přijdiž,
a náš rozum

- slovům Páně dámesluchu,© Tynáskčinůmrozněcuj.© Nadejmoudrostíara
dou,- uč nás zhrdat světa vnadou;| silnás,aťjsmehotovi
krev dát v obět Kristovi.

Credo. Duše, rovný Bohu Otci
- věkem, v síle, podstatě! - Syn
se vtělil Tvojí mocí z Panny
vadou nejaté; - přede věky z vůle

roz-važ k chválám ja -zy-ky.

obou - byl jsi vyslán stejnou dobou© napotěchukřesťanů,
církvi Boží v ochranu.Offertorium.© Přijmi,| Bože,znašichstatků© vobětprostý
země plod; smrti Páně na pa
mátku - chceme slavit slavnýhod.© Typak,srdcílidských
vládce, - očisť Pánu jeho stádce,

zbav nás hříšné poroby,
posvěť naše útroby !

Sanctus. K trůnu slávy Božívděčně© klekni,duše,spoko
rou - tam, kde andělů hlas věčněplesánebesprostorou;© zapěj
s duchy v jednom sboru - Ve
leben buď Otec tvorů, - Boží Syn
a svatý Duch, - trojjediný věčný
Bůh!

Po pozďdvihování.BEE= EAF 4
Kterak máme zjevit slovy, co zde skryto před zrakem

6EE
ELH

Cherub to-ho ne-vy-po-ví, žasna nad tím zázrakem.5ETFLF PEF: F
Ta-jíť se tu sva-té tě-lo, jež kdys' v bolech za nás pnělo;

o kGbEEE====
spá-sy den nám na-stá-vá,

K Beránku. Beránku náš viny
prostý, - jenžto kojíš Boží hněv,

v o-bět Pán se po-dá-vá.
- hříchu pout své dítky zhosti, 
za něž svou jsi cedil krev.
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Vylej na nás Ducha svého, stem, - a nás v smrti hodině dárcedarusedmerého,aťnás© pozvikvěčnéhostině.
uči umění kráčet cestou Ke konci. Sedmi darů svatýkspasení. zdroji,© buďnámstálouochraKpřijímání.Dušesvatý,po-nou,| dejnámstátivsvětasvěťPánu| srdcenadůstojnýbojismyslíBohuoddanou!
chrám, ať jsme hodni jísti Veď a chraň nás po kraj hrobu,
mannu, kterou Ježíš chystá |-v smrti zapuď strachy, mdlobu;
nám. - Lásce uč a všakým ctno- |- dopřej duši kající zříti Bohastem,© budižstálenašímho-vTrojici!

220. Píseň mešní k Duchu svatému Il.

A. Nápěv k celé písni od Jana Bádala. Slova Vl. Šťastného.EAA E
Sestup na nás, Du- še svatý, s darem všechsvých milostí,-kb + I===AEAF =

ať Tvé lá-sky plamen vzňatý ztráví na-še křeh-Ko- sti.
D- j —f$—————— EEEZ= E TE
©? o F "—;-|Da ET o f= E 3

Du-še či-sté jsou Tvé chrámy, Bo-že, amiuj se nad ná-mí,P 1== miWdi F
ka - jíc-ný náš uslyš hlas, Du- še sva-tý, vy - slýš nás!

B. Jiné nápěvy k téže písm.

Před pozdvihováním, Hudba Fr. Kroupy.+- řeEHF
———— - a- 4 0—y

Sestup na nás, Duše svatý, s darem všech svých milostí,===„A1EHTLE
[
F

TTS

ať Tvé lásky plamen vzňatý ztrá-ví na - še křeh-ko-sti.
=

Du-še čisté jsou Tvé chrámy,
Bc-že, smiluj se nad ná-mi! Ka-jíc-ný náš u-slyš hlas,== =EE

Du -še, svatý, vy-slyš nás |!
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Gloria. Tobě nebesa i země
pějí píseň andělskou, Tebechwálílidsképlémě| prone
smírnou slávu Tvou. - Moudrost
Tvá svět řídí celý, - Duše svatý,
Těšiteli, - moudrosti nám skytni
dar - a všem našim pracím zdar.

Evangelium. Ohněm. posvětil
jsi, Pane, - národů všech jazyky,
- dejž, ať ve všech, srdcích planezákonláskyveliký.| Věrou,pravdyUčiteli,| osvěťrozum
zatemnělý, - bychom cil svůj
poznali, - vůli Tvou vždy konali.

Credo. Tys nás, Bože všemo
houcí, - stvořil, spasil, posvětil, knašíspásenehynoucí| církevsvatouzaložil.© DušeKristem

Po pozdvihování.

přislíbený, - dar své rady draho
cenný - církví svou nám uděluj, 
ať jsme věrný národ Tvůj!

Ojfjertorium. Chlék a víno za
dar milý - přinášíme k oběti,
za pokrm jej božské síly slovo
Páně posvětí. - Duše svatý, spásy
zdroji, síly dar nám skytnivboji,| protizlémulákání
pomoc Tvá nás ubrání.

Sanctus. Píseň slávy s cherubíny© učnás,Pane,zpívati,
uč nás, bídné země syny, srdcemvnebidlívati;© bychom
mohli ctnostně žíti, - Duše svatý,
rač nám vlíti do srdcí dar
umění, ku věčnému spasení.

Hudba Hipolyta Hoppa.be ==3EE EEEFF==
Chleba, ví - na ve způ-so-bě

V

pře-bý-váš;-2b j TT 3 3G5"|=
s andělskými sbo-ry To-bě kla-ní-me se, Pa-ne náš.

Du-še sva-tý, dár-ce ctno-sti, da-rem pravé po-bož-no-sti6peeu ===
rač nám duši bla-ži- ti,

Pater noster. Dopřej nám až
do skonání v milosti Tyé prodlívat,© vduchu,pravdě,bezustání© pokorněsemodlívat,
bychom láskou rozníceni, - Tělem
Páně posilněni - Bohu věrně slou
žili, - po něm zbožně toužili.

Communio. Kde je srdce dostičisté,© byTěmohlovítati,hodněTebe,JezuKriste,| ve
svátosti přijati? - Slovem rač nás

národ celý,

=
uzdraviti,© stáneksoběpřipra
viti, - kde duch bázně Boží dlí, 
moci pozbývá duch zlý.

ro-sou s ne-be svla-ži-ti.

Závěrek. Uděl svého požeh
nání, - Hospodine, dítkám svým,-duhamíruaťsesklání| stálenadTvýmdědictvím'| Duše

posvěť sobě
dary své nám

v milosti nás. za

svatý, Světiteli,

v duši vlej,
chovej !
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221. O účincích Ducha svatého v apoštolích, církvi a v nás.

(O jeho milostech a darech.) >
Nápěv u Šteyra k „„Vítej, sladký Těšiteli“ (kanc. Miř. 1522). Slova J. P. 1906.

Š I 3 = p C"ty 121] TaFETFLEF E
65V TE pEpociní ji

1. Ó ví-tej, sladký pla-me-ni, jenž sstoupils v ohně znameníiy:>TÁ
sem v apoštolů Páně dům, bys po-zve-dl

2. V dům větry mocně zavály,anadhlavamihlásali© jim
jazykové ohniví, že láskou
srdce oživí.

3. Ten plamen srdce očistil,
jich víru, naděj' ujistil, - a mocí
Tvojí milosti jsou obdařena
svatostí.

4. Dar řeči různou .mluvitiaslovoPáněvěstiti— dalsjimakdíluposilu| aostříhalsje
omylu.

5. Ty učíš církev Kristovu,bydušínašichobnovu© Tvoupodochranouprovedla,© nás
k Bohu ctností pozvedla.

6. Ty milosti v ní rozdáváš,
jichž věrným štědře dopřáváš,
by, její rukou vedeni, - žít mohli
věčně blaženi.

7. Nás milostí svou posvěcuj
- a ochranou svou při nás stůj,
nám dobro konat pomáhej,
nám dary svoje v srdce lej.

8. Dej moudrosti dar pře
skvělý, cíl pravý bychom vi
děli, šli k němu zbožným životem© adospělihosjásotem.

9. Dej rozumem nám vnikati
- pravd Božích k samé podstati,

ať světlo Tvé nás osvítí, je
v církvi Tvé dej najíti.

EE HELEFIAjd
je k ne- be-sům.

10. Když pochyba nás skli
čuje, Tyá rada světlo vzněcuje,

v němž, co je pravé, poznáme,
co Bohu milo, konáme.

11. Když nesnáz cestu zabaví,
ať k ctnosti krok se nestaví,

ať strach nás, mdloba nezmýlí,
Tvá síla ducha posílí.

12. Ať Bohu sloužit umíme,
ať bouři vášní tlumíme, aťctnostněžijemkaždýčas,| uč
uměním svým, Bože, nás!

13. Nás pobožností dětinnou
uč býti Boží rodinou, - uč Bohactítamilovat,| dejsnímse
v nebi radovat.

14. Tvá bázeň, Blesku nebeský,
nás odveď hříchu od stezky,aťneřestísechráníme,| soud

Boží v mysli nosíme.

15. Dej, víra, láska s nadějí
ať v srdci se nám zastkvějí,
nechť milostí Tvých náplní se
blahým vděkem rozylní.

16. Přijď, Bože, Duše přesvatý,© přijď,darůDárcebo
hatý, - Tvá milost veď nás v ne
besa, - kde duše v Tobě zaplesá.

17. Kde srdce slávou rozkvetlé
Tvé blaženosti ve světle,

kam dovede je pravdy svit,
Tě může věčně věkův ctit.
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222. Touha po účincích Ducha svatého v srdcích našich.
Dříve

Slova upr. J. P.
: Ach ! jak mámsrdce studené !

Nápěv u Šteyra.Ee =H=lé
1. Ach, jak mámsrd - ce stu - de- né !

„Y němne-ní lá-sky pla-me- ne,
Tu-hý v něm za - vlá - dl mráz., ; x „„ Nebkte -rý má vzně-co-vat nás.== SWTP

Te-be ne- mi lu ji
2. Ach, kdo tu zimu zapudí?

kdo zanítí plam? - Kdo lásky žár v něm
probudí, - kterou jej milovat mám?JenTy,óDušepřesvatý,| Tyzdroji
lásky bohatý !3.Tyzapálíšjejediný,| vznítíjepaprsekTvůj,| jenžšlehlsnebesvý
šiny, - aby se duch jím vzňal můj.Ópřijdi,božskýPlameni,| jenžzimu
v léto promění!

dost,
V srdci

3Fu=
host.
v srdci

Je zu, jenž jsi s ne-be
4. Jak blaze bude hořeti

mém lásky Tvé žár, když Ty v něm
budeš bydleti, odvrátě neřestí zmar!Ópřijdi,Ohninebeský,| vzněťsrdce
ráje oblesky !

5. Mé srdce přijmi za oběť, - láskou
ji k Ježíši spal, - svým světlem ke ctnostijeveď,| bychsemuzůplnavzdal.
Přijď s nebe, Dárce milosti a v duši
mé se uhosti!

22J, Duše svatý, dej nám milost a své dary.
Dříve

Slova upr. J. P.
: Stvořiteli, Duše svatý, jenž jsi.. . (1561).

Šteyr 1687.

3K-P) 0 9- A j M - — i 1 —i rm

E =
m — v +- | L o L = o i

£

1. Stvo-ři-te li, Du -še sva-tý, s Ot-cem, Sy-nem v jed - no - těv? « ,

P5====
Dár- ce da - rů

2. Posvětil jsi svatou Pannu, z nížSynBožítělovzal,| vjejížhrudičistémstanu© nebeskýKrálpřebýval.ČlověčenstvíTyjsinaše© ráčil
S> Požstvím spojiti, bychom mohliMessiáše| ajímspásydojíti.

JIIIT 3Ee
pře - bo - ha -tý,

] jo- TgI - yE mmm
do-bro- tě !

4. Ty nám dáváš vzácné dary, 
srdce hříchu sprošťuješ, - nítíš svaté
lásky žáry, - chrámz nich živý buduješ.

5. Navštěv nás, Ó vzácný hosti,
v duši se nám ubytuj, veď nás cestou
pravdy, ctnosti, posily nám poskytuj!

po| svěťnásvsvé
224. Prosba o pomoc a ochranu Ducha svatého.

Dříve:
Slova upr. J. P.

Přijď, ohni vynšovaný.
Šteyr 1687.ei TÁ 3 I yVE JCLILILILICNnýL (- L o" 4 g © as i lA ol. ii o ——y6 —41.Při-jdi,o-hnižá-da-ný,nebdu-šeTe-be| hle-da-jí,

po-mo-ci Tvé, 0- ohra-nyP- ———-—
sL. vrou-cím srd-cem žá-da-jí;

|
ne-0o-baví jich žá - do - sti,

ZEEBEEFFFFEEděl© jimsvýchmilo-stí!
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2. Zahřej srdce studené - své čisté
lásky plamenem, - duše vášní znícené schlaďsvojírosypramenem,| rozváš
něné mysli skroť, - cestami je míru voď!3.Milovníkučistoty,© zlénávyky
v nás všecky zruš, - paprskem své dobroty© náskukonánídobravzmuž,

zapuď všechen nepokoj, - láskou svatou
duše spoj!

4. Duše svatý, navštiv nás, - v nás
neustále přebývej, - doveď v sídlo věč
ných krás, - tam sebe v slávě zříti dej,
- kde Tvá láska plamenná - svlaží srdce
blažená !

220. Touha po svatém Duchu.
Slova Fr. Sušila 1862. Hudba Fr. Musila 1905.

E
===

1.Bo-že,Du-šepře-sva-tý,sstupk:námdo-lůsne. be,
+

ESPE =cpřinespo-klad© bohatý,| při-nesnámsámsebe.
„A

Ó přijď, Du- še2.Vplameniavichoru© přibuď
v naše zvůry, ku statnému odporu
meč nám přines s hůry, - přioděj nás
v silnou zbroj, - život náš jest tuhý boj.

svatý, k nám,

3.Tyjsinašeútěcha© vestrastia
trudu, - milost Tvá nás nenechá - podléhatibludu.| Přijďahradby' zlostisboř,© nevěruzlouupokoř.4.Rukojmějsizákona,| jejžnám
Pán dal k spáse, Tebou bludův opona
- v niveč rozpadá se. Kde Ty jsi, tam
bleskotá jasná pravda života.

5. Ty jsi onen věčný proud, - z něhož
život plyne, bez Tvé vláhy každý oud
- věčným suchem hyne. - Přijď a dobraúrodu© zavlažnasvémochodu.
Nejsvětější

ŘÍCI(L| GTF LLÍ CEL
. |- [I 1 = s-—-I x "T >vzdělejso© běu

nás chrám.

6. Ty jsi slunko světové, - Ty jsioheňvroucí,© projmisrdcejalovéláskouvšemohoucí.| Vniknidonejzaz
ších schrán, - vládni tam jak mocný Pán.

7. Kde Tvůj vanot prodýchá, tam
se život směje, a hned rozkoš nelichá
- v hruď se lidem leje. - Kde Ty vládneš,tamjestráj,© tamvždykvetevdu
ších máj.8.DechusvatýBožíchúst,| sstup
k nám s nebe dolů, - všeho dobra mocnývzrůst-chodísTebouspolu;| přijďa
rozpal naši hruď a ten Boží ráj v nás
zbuď! 79.ÓTystudněodvěká© nebeského
míru! Aj, id v prosbách pokleká,
zachovej nám víru, dej, ať žijem ne
vinni, -učiň nás svou svatyní!

Trojice čili slavnost společná všech tří božských osob.
V neděli po sv. Duchu.

„Díky činíme Tobě, Pane svatý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, jenžto s jednorozeným
Ďynem svým, a Duchem svatým jeden jsi Bůh,
jeden jsi Pán.“ (Z praeface o nejsv. Trojice.)

Když každá ze tří božských osob měla svůj svátek, a to Bůh
Otec, jenž nás stvořil a nám dal Syna svého, o vánocích; Bůh Syn,
jenž nás vykoupil, o velikonocích, a Duch svatý, jenž nás posvětil,
o letnicích, konáme hned první neděli po sv. Duchu. společnou slav
nost všech tří božských osob, čili nejsv. Trojice, abychom měli na
paměti všechny milosti, jež nám Bohem trojjediným byly uštědřeny.
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V týž den obnovujeme svůj křestní slib, jelikož jsme křtění ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Nejsv. Trojici zasvěceny jsou v brněnské diecesi kostely farní v Králově Pol,
v Bračicích, Lažánkách Vápených, Babicích, ve Vysoké Studmci, Vladislavi, Drno
holei, Těšaticích, Běhařovicích; — kostely filtalní v Drnovicích (f. Lysice), na hřbi
tově ve Žďáře, na hřbit. v Třebíči, v Začanech (f. Oujezd), v Habrovanech (f. Vá
žany); kostel na Špilberku v Brně (f. stolčná), v nemocnici v Mor. Krumlově,
v Lednici, kaple zámecká v Tulešicích (f. Dubňany), na hřbit. v Předklášteří u Tiš
nova, na hřbit. v Bystřici nad Pern., zám. v Budišově, na hřbit. ve Velkém Meziříčí,
zám. veř. ve Stražovicích (f. Želetice), na hřbit. v Račicích; — kaple v Rosicích, ve
Zlatkově (f. Rožná), v Tasovicích (f. Černovice), ve Švarci (f. Štěpánov), v Mane
šovicích (f. Dačice), v Řečicí (f. Volfířov), v Makově (f. Sulákov), v Písbově (f.
Rančířov), v Zaječí, Žarošická kaple v Bučovicích, zám. na Vranově (Frain), veř.
v Slatině Dolní (f. Biskupice), v Brabicích (fara Fryšava mnastátní dráze). —
Nejsv. Trojice a sv. Jiljí je zasvěcen kostel farní ve Střelicích.

Upozornění.

Naučení a vyznání víry o nejsv. Trojici viz na str. 6,

Krátké vyznání víry v nejsvětější Trojici.

Ve jménu Otfce i Syfna i Ducha + svatého. Amen.

Prosba k nejsvětější Trojici o požehnání.

Požehnáním stálým žehnej nás věčný Bůh. Amen.

Jednorozený Syn Boží nás žehnati a podporovati račiž. Amen.

Milost Ducha svatého osvětiž mysli a srdce naše. Amen.

Žehnej a ostříhej nás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn
i Duch svatý. Amen.

Prosba o svatý život.

Všemohoucnosti Oteova, podpírej křehkost mou a z hlubo
kosti bídy mé vytrhni mne. Moudrosti Synova, řiď všechny mé
myšlenky, slova i skutky. Lásko Ducha svatého, budiž počátkem
veškerých úkonů duše mé, aby vždy byly podle vůle Boží!

Odp. 200 dní (i pro duše v očistci) jednou denně. Lev XIIT. 15. března 1890.

Chvála andělská.

+ Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů ! Plna jest. země slávy
é !Tvé! SlávaOtci,slávaSynu,slávaDuchusvatému!

Odpustky 100 dní jednou za den; 100 dní třikrát za dem v neděh, na svatou
Trojici a v oktávě toho svátku. (Klement XIV. 6. června 1769.) — Odpustky plno
mocné jednou za měsíc v kterýkoliv libovolně zvolený den získají, kdož tuto chválu
každodenně po celý měsíc opakují. Podmínky: zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl sv. Otce. — Odpusiky lze získati 1 pro duše v očistci.
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Jiná chvála.Třikrát© SlávaOtcii SynuiDuchusvatému,jakožbyla
na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

Odpustky 100 dní třikrát denně, totiž ráno, v poledne a večer, pomodlíme-li
se chválu tu, abychom nejsv. Trojici děkovah za přednosti vznešené, nejblahosl. Panně
Marii zvláště při slavném Nanebevzetí propůjčené. — Plnomocné jednou za měsíc
v den volně vyvolený, konali-li jsme pobožnost tu třikrát denně po celý měsíc. Pod
mínby: zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce. — Pius VII. 11. čer
vence 1815. — Odpustky lze získati i pro duše v očistci.

Modlitba k nejsvětější Trojici. —Slib věrnosti.
V nejhlubší poníženosti velebím Tebe, ó nejsvětější Trojice!

Děkuji Ti srdečně, že jsi mne stvořil, Bože Otče, že jsi mne vykoupil,
Bože Synu, že jsi mne posvětil a k poznání své božské pravdy a
pravé víry přivedl, Bože Duše svatý ! Věřím v Tebe, a všecko za
pravé mám, co jsi mně, ó neomylný Bože, skrze církev svou zjevil.
Ó Bože můj! Kterak mohu Ti náležitě děkovati za všechny důkazy
dobrotivosti Tvé, jichžto jsem od prvního okamžení života svého
až do tohoto dne od Tebe obdržel t — Velebiti budu milosrdenství
Tvé, dokavad živ budu. — Ó neodvracej své milostivé tváře ode
mne, Bože spasení mého a důvěry mé! Na Tebe jediného spoléhám,
a Tvou ochranou jist nebojím se ničeho zlého, jen mně neodepří
milosti své, abych se ochrany té hodným zachoval, a dej, abych
Tebe nade všecko miloval, přikázáním Tvým věrným zůstal, a čest
a oslavu jména.Tvého dle možnosti a síly své šířiti mohl.

Skrze křest svatý Tobě, ó Bože můj, jsa zasvěcen, chci nyní a
navždy patřiti Tobě. Nikdy, nikdy nechci z náručí Tvého, Bože
můj, odchýliti se v náručí svůdců, nikdy se nechci navrátiti ze
svobody dítek Tvých do otroctví hříchů. Ó Pane a Bože můj! Ty
víš všechno, Ty víš, že Tě miluji! Znáš však také slabotu a křehkost
mou! Podporuj mne slabého, posilniž mne křehkého, a dej mi chtění
a vykonání všeho dobrého, abych nyní na zemi s láskou věrnou
Tobě sloužil a někdy v království Tvém, Tebe, Otče, Synu i Duše
svatý, s Tvými anděly a svatými chválil a velebil na věky věkův.
Amen.

Uctění a díkůvzdání.

Nejsvětější, trojjediný Bože, Otče, Synu a Duše svatý, před
Tvou božskou velebností padáme na tvář a prosíme vnejhlubší
pokoře o odpuštění hříchů.

Všemohoucí Otče! Klaníme se Tobě; z plna srdce dě
kujeme Tobě; neboť Tys nám dal svého jednorozeného Syna za
spasitele a zanechal jej nám zcela v nejsvětější svátosti až na
konec časů, zjevuje nám v tom tajemství víry a lásky zázraky jeho
svatého Srdce.

Sláva Otci atd.
Ó božské Slovo, nejmilejší Spasiteli ve svátosti! Kla

níme se Tobě; z nejhlubší duše vzdáváme Ti díky; neboť Tys se
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stal pro nás člověkem, ano Tys se učinil pro naše vykoupení knězem
obětujícím i obětním beránkem na oltáři kříže, a nyní obnovuješ
z přebytku lásky svého největší úcty hodného srdce neustále obět
tu na našich oltářích. Božský Veleknězi, božský Beránku obětní, dej,
abychom Tvou svatou obět v nejsvětější svátosti důstojně ctili ve
spojení s holdem Tvé nejsvětější Matky a Tvé celé vítězné, trpící
a bojující církve. Přinášíme sebe zcela Tobě za obět. 'Tyť chceš,
abychom se s Tebou obětovali tedy přijmi milostivě obět naši,
spoj ji s obětí svou a požehnej nám.

Sláva Otci i Synu...Dušesvatý,božskýUtěšiteli!© KlanímeseTobě;zcelé
své mysli děkujeme Tobě; neboť Ty jsi s tak velikou láskou pro
nás provedl nevyslovitelné tajemství vtělení božského Slova a
dáváš nám všem v nejsvětější svátosti vždy znovu a vždy více
užívati toho božského dobrodiní. Pro to vznešené dílo lásky srdce
Ježíšova prosíme Tebe, propůjč nám a všem nebohým hříšníkům
svou milost. Vylej, ó Duše svatý, dary své na nás a na všechny
duše krví Kristovou vykoupené; vylej je u míře nejhojnější na
Kristovu nevěstu, naši matku, svatou církev, na její viditelnou
hlavu, papeže, na. všechny kardinály, biskupy a pastýře duchovní,navšechnyknězeaslužebníkysvatyně.© Amen.

Sláva Otci.

Odp. 1 pro duše v očistci jednou za den. Pius X. 22. března 1905.

Poznámka: Modlitby mešní o nejsvětější Trojici viz níže při
mši svaté.

Krátká služba (hodinky) ke cti nejsvětější Trojice.
v ov

Ó nejsvětější Trojice, Bože můj a všechno já prach a bláto
pozemské, před Velebností Tvou na zemi padám a snažně prosím,
abys mi milosti své uštědřiti ráčil, skrze kterouž by síly a skutky
mé všechny upřímně směřovaly k Tvé slávě a k Tvému uctívání:
nejvíce v tomto svatém ovičení, kteréž dnes ve své slabosti po
čínám k rozmnožení lásky Tvé. Amen.

K jitřní.

Požehnána a chválena budiž svatá Trojice a nerozdělená Jed
nota, Otec, Syn a Duch svatý, nyní a na vždy. Amen.

V. Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. Alleluja !
(Od neděle Devílníku až po velikonoce místo Alleluja 

Chvála Tobě, Pane, Králi věčné slávy.)
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Hymna:
226. O, aeviterna Trinitas.

Překlad hymen od Jak. Povelky — Hudba Jana Bádala.nbi A —rÍTr z$=TE= a=H
1.Ó Tro-ji-ce Ty po- věč-ná, jež jed -no-ta jsi vý-teč - ná,6 néHE-FPH==4
Syn, O - tec, s ni-mi sva - tý Duch, jim ve všem rov-ný, moc-ný Bůh !

2. Tě bez konce a umdlení - otí, slaví vroucném ve pění
vše na zemi i na nebi, Tě vesmír všecek velebí.

3. Již stádcem Tvým se zoveme, - chval, díků píseň pějemce,
Tě oslavujem ze všech sil, jež v duši, v srdce naše vlil.4.Tě,zdrojispásy,Trojice,© chvalvšelikýduchvelice,í
jimž skýtáš kříže vítězství, kéž čelo jich se mzdou Tvou stkví!

V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému (v čas velikono
ční Aleluja.).

R. Chvalme a nade všechno vyvyšujme ho na věky (Alleluja).
Antifona Požehnánabudiž svatá Stvořitelkoa Ředitelko

všech věcí, svatá a nedílná Trojice, nyní i vždycky a po nekonečné
věky věků.

V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.Modlemese| Všemohoucí,věčnýBože,jenžjsidalslu

žebníkům svým ve vyznání pravé víry slávu věčné Trojice poznati
a v moci Velebnosti klaněti se Jednotě : prosíme, abychom pev
ností této víry ode všech vždy chráněni byli protivenství. Skrze
Pána našeho.

Hospodine, uslyš modlitbu mou.
„ A volání mé přijdiž k Tobě.

Dobrořečme Hospodinu.
Bohu díky.
Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.

„ Amen.War<
Ku chválám.

Požehnána a chválena atd.
V. Bože, ku pomoci atd.

Hymna :

1. Syn s Otcem stejné podstaty, - jím zplozen, obraz přesvatý,znichvycházívždysvatýDuch,© jenžsnimijestistejnýBůh.
2. Nic není dřív, nic pozdější, nic větší v nich, nic světější,

jest jedna všem třem podstata, jež stejnou slávou bohata.
3. Ó Trojice Ty pověčná, jež jednota jsi výtečná,

co pod hvězdami živo jest, pěj Tobě s plesem chválu, čest !
V. Dobrořečme atd.
A.ntifona Sláva Tobě buď, Trojice, stejné jedno božství

jako přede všemi věky, tak i nyní na vždy.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modlitba Všemohoucí,věčný Bože..
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K primě.

Požehnána a chválena
V. Bože, ku pomoci

Hymna:1.Tysvšehopůvod,zdrojicíl,© Tysvšeckyvěcivytvořil,
Ty život jsi všech žijících - i naděje jsi věřících.

2. Sbor, v nebesích jenž s Tebou jest, i světlý vínek jasných hvězd,
Ti Tvoje „Svatý““ hlaholí, - jímž oslavit Tě zápolí.

3. Ó Trojice Ty pověčná, - jež jednota jsi výtečná,
co v světě živo přebývá, nechť chválou Tvojí oplývá.

V. Dobrořečme ..
Antifona. Sláva chvály zaznívej v ústech všeho stvoření

Otci i zplozenému Synu, Duchu svatému stejně rozléhej se chválou
neustálou.

V. Hospodine, uslyš modlitbu .
Modlitba Všemohoucí,věčnýBože

K terci.

Vše jako při primě, až na hymnu a antifonu.

1. Jest nemožno še nadivit, - jak ráčíš nad vše milý být;
ó Bože milý, hodný chval, - Ti roven nikdo nepovstal.

2. Moc Tvojí božské pravice- ctí tvorové, se koříce,
1 mysl, jež vše prozírá a nebe láskou otvírá.

3. Ó Trojice Ty pověčná, jež jednota jsi výtečná,
jež daříš světlemnebeským, - chraň pode pláštěm mocným svým!

V Dobrořečme . |
Antifona: Chvála a neustálá sláva Bohu Otci i Synu, sva

tému Duchu Utěšiteli na věky věkův.
V Hospodine, uslyš

K sextě.

Vše jako při primě, až na hymnu a anthfonu.
Hymna :1.Sám,Bože,všeckobuduješ,© sámvšemukblahustačuješ,

sám všem jsa dobrým odměnou, - mzdou hojnou nad vše vznešenou.
2. Dík sluší vzdávat s vděčností, - jenž hoden Tvojí. milosti,

a ochotně Tvých zákonů - dbát při všelikém úkonu.
3. Ó Trojice Ty pověčná, - jež jednota. jsi výtečná,

co pod Tvými dlí hvězdami, - zněj věčně Tvými chvalami.
V. Dobrořečme ..
Antifona Tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi

Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jsou jedno.
V. Hospodine, uslyš

K noně.

Vše jako při primě, až na hymnu a anlhfonu.
Hymna:

1. Jest tělo naše bezcenno, - přec s božstvím bylo spojeno,byvšichnikdysivnebesích| mítmohlipodílveplesích.
2. Jenž zasluhoval za hřích trest, duch Tebou osvobozen.jest,

nechť v Tobě zcela spočine, - v své lásce, slasti jediné.3.ÓTrojiceTypověčná,| ježjednotajsivýtečná,
jež očistil zdroj milosti, kéž oblaží proud radosti!

V. Dobrořečme
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Antifona Tebe vzýváme, Tebe chválíme, Toběse klaníme,
ó blahoslavená Trojice! Vysvoboď nás, spas nás, obživ nás, Óóne
smírná Dobroto !

V. Hospodine, uslyš
K nešporám.

Vše jako k primě, až na hymnu a antlifonu.
Hymna :

1. Ó všaké slávy výšino, ó hojnosti vší hlubino,
ó světlo vezdy svítící, Tys slast, jíž nelze vyříci !

2. Ó Trojice, nás osvítiž, - a sejmi s nás vin našich tíž,
a roznícena každá hruď v žár lásky vroucí k Tobě bud !

3. Ó Trojice Ty pověčná, jež jednota jsi výtečná,násodsmrtivinosvoboď| avživotvěčnýdoprovod!
V. Dobrořečme ..
Antifona: Tebe Boha Otce nezplozeného,Tebe Syna jedno

rozeného, Tebe Ducha svatého Utěšitele, svatou a nedílnou Trojici
z celého srdce a celých úst vyznáváme, chválíme a žehnáme, Tobě
sláva na věky.

V. Hospodine, uslýš
Ke kompletáři.

Vše jako při primě, až na hymnu a antifonu.
Hymna :

1. Jenž na zemi i na nebi vše plníš září veleby,
nám napoj mysli z pramene - své lásky věčně blažené,2.aťupobožnýchuplesích© zdejakokdysivnebesích
Tě, Krále věků, slavíme, - v nějž, jednoho v třech, věříme.

3. Ó Trojice Ty pověčná, - jež jednota jsi výtečná,
spěj srdce naše i náš ret - Tvé chvály věkověčně pět !

V. Dobrořečme...
Antifona: Požehnej nám Bůh Otec, jenž všechno stvořil

z ničeho ; požehnej nám Bůh Syn, jenž člověka ztraceného vykoupil
krví milostivou ; požehnej nám Bůh Duch svatý, jehož kéž nás
spasí udělené svaté útěchy.

V. Hospodine, uslyš
Poroučení se.

1. Ó Trojice Ty pověčná, - jíž píseň chval zní povděčná,
Tě srdcem čistým chválíme, - a s nebešťany slavíme.

2. Co zanedbáno, promiň nám, co pochybeno, naprav sám,knámdobrotivěpohlédni© avsmrtiksoběpozvedni'
Lkitanie k nejsvětější a nerozdílné Trojici.

(Pro pobožnost soukromou.)

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Ó blahoslavená Trojice! — Uslyš nás!
Ó převelebná Trojice! — Vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Pravá a jediná Trojice,
Jediné svrchované božství,

—É——

aa
smilujsenad

námi!
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Svatá a nerozdílná jednoto,
Jednoto v podstatě a. trojice v osobách,
Jediná a stejná moci,
Jediná a spolu věčná velebnosti,
Jediná a stejná slávo,
Jediná a božská Trojice,
Otče Stvořiteli,
Synu Vykupiteli,
Duše svatý Utěšiteli,
Bože, jeden v podstatě a trojí v osobách,
Otče nezplozený,
Synu jednorozený,
Duše svatý, z Otce a Syna vycházející,
Jedna svatá vše stvořivší a spravující Trojice,
Nesmírná moci věčného Otce,
Nevystihlá moudrosti Syna Božího,
Nejmocnější dobroto Ducha svatého,
Jedno a stejné božství,
Svatý, svatý, svatý, Pane Bože zástupů,
Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
V němž žijeme, se hýbáme a trváme,
Z něhož, v němž a skrze něhož všecko jest,
Králi věků, nesmrtelný a neviditelný,
Bože Abrahamův, Bože Izákův, Bože Jakubův,
Jenž jsi byl, jenž jsi, jenž vždy budeš,
Otče, Synu a Duše, jediný Bože,
Milostiva nám buď! — Odpusť nám, nejsvětější Trojice!
Milostiva nám buď! — Uslyš nás, nejsvětější Trojice!
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Ode vší pýchy a zpurnosti
Ode vší zlé žádosti a lakomosti
Od nestřídmosti a lásky k světu
Ode vší závisti a nenávisti
Ode všeho hněvu a ode vší zlé vůle
Ode vší chlípnosti a nečistoty
Ode vší lenosti a malomyslnosti
Ode všeho zlořečení
Od věčného zahynutí
Pro přesilnou svou všemohoucnost
Pro převelikou svou slávu
Pro přemnohou svou slitovnost
Pro přehojnou svou dobrotu
Pro nevystihlé své soudy
Pro přehlubokou svou moudrost a vědomost
Pro přebohatou svou blaženost
V den soudný
Myhříšníci ! — Tě prosíme, uslyš nás!

Cesta k věčné spáse Úplné vydání. 30

smilujsenadnámi!

vysvoboďnás,nejsvětějšíTrojice!
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Abychom jméno Tvé, Boha svého, ctili a Tobě samémusloužili, |
Abychom Tvého svatého jména nadarmo nebrali,
Abychom svátky církve svaté nábožně světili,
Abychom rodičův a vrchností svých ochotně poslouchali, a
Abychom ani skutkem, ani radou nikomu neškodili, ©
Abychom ani v mysli nečistých věcí se nedopouštěli, >
Abychom krádeže se varovali a nikoho proti spravedlnosti ne- z

soudili, P
Abychom proti bližnímu křivého svědectví a lží nemluvili, a
Abychom statků svého bližního nežádali, aniž mu jich záviděli, 5
AbychomTebe, svatá Trojice, z celého srdce a ze vší síly Ó

milovali, 2
Abychom pro Tebe, svatá Trojice, bližního jako sami sebe |

milovali,
Abychom na Tebe, svatá Trojice, tváří ve tvář jednou patřili,
Bože Otče, Bože Synu, Bože Duše svatý z obou pocházející,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! Odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! Uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa! Smiluj se nad námi!
Ó blahoslavená Trojice! Uslyš nás!
Ó převelebná Jednoto! Vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pané, smiluj

se nad náml!!
(Otče náš. — Zdrávas Maria.)

V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu svatému!
R. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho na věky !

Modleme se Všemohoucí,věčný Bože, jenž jsi služební
kům svým udělil milost, aby pravou víru vyznávajíce, slávu věčné
Trojice poznávali a Jednotě v mocné velebnosti se klaněli, prosíme,
abychom touže věrou jsouce posilněni, všech protivenství vždycky
chráněni byli. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho, jenž s Tebou žije
a kraluje v jednotě Ducha svatého rovný Bůh na věky věkův. Amen.

Nešpory na den nejsvětější Trojice a o neděli I. po svatém Duchu.

Otče náš. — Zdrávas Maria (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen.

Ant. 1. Sláva Tobě, Trojice stejná, jedno božství, a přede
všemi věky, 1 nyní i na věky.

Žalmy nedělní: 109. na str. 51.

A nt. 2. Chvála a neustálá sláva Bohu Otci, i Synu, svatému.
spolu Duchu, na věky věkův.

Žalm 110. na str. 51.
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A nt. 3. Sláva chvály zvuč v ústech všech Otci, i zplozenému
Synu; Duchu svatému rovněž zaznívej chválou neustálou.

Žalm 111. na str. 51.

A nt. 4. Chvála Bohu Otci, i stejnému Synu, i Tobě, Duše
svatý, neustálou snahou, z úst našich zněj po všechen věk.

Žalm 112. na str. 52.

A nt. 5. Z něhož všecko, skrze něhož všecko, v němž všecko
(jest): jemu sláva na věky.

Žalm 113. na str. 52.

Kapitola O hlubokostibohatství moudrosti, i vědomosti
Boží: jak jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty
jeho ! — R. Bohu díky.

Hymna : Iam sol recedit igneus.

221. lam sol recedit igneus.
Hymna církevní ze VI. století k nešporám o Nejsvětější Trojici.

Přel. Jak. P. — Hudba ze Svatoj. kaně. č. 3868. ITI- Tj
T= LLA

2

1. Již slunce žhavé za-chá-zí; Ty Světlo věčné bez hrází, ó

£mELE EG=S==E
Tro-ji-ceTypře-sva-tá,vlejvsrdcesvětla© bo-ha-tá.

2. Tě ráno ctíme písní chval, 3. Buď Otci věčným se Synem
i večer, když nám světlo vzal. - 1 Duchu v zpěvu jediném - čest
Rač, ždáme pokorně, nám dát věčněvěků zpívána,- jak od věkůTěvěčněvnebiopěvat.jestvzdávána.© Amen.

V. Požehnaný jsi, Hospodine, na obloze nebeské.
R. A chvály hodný a slavný na věky.
Antif. k Magnificat: Tebe,Boha Otce nezrozeného,

Tebe, Syna jednorozeného, Tebe Ducha svatého Utěšitele, svatou
a nerozdílnou Trojici, celým srdcem a ústy vyznáváme, chválíme
a velebíme Tobě sláva na věky.

Magnificat na str. 99.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se Všemohoucí,věčný Bože, jenž jsi služebníkům

svým udělil milost, aby pravou víru vyznávajíce, slávu věčné Trojice
poznávali a Jednotě v mocné velebnosti se klaněli, prosíme, abychom
touže věrou jsouce posilněni, všech protivenství vždycky chráněni
byli. Pro Ježíše Krista, Pána našeho, jenž s Tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého rovný Bůh na věky věkův. Amen.

Vzpomínka naneděli Nesuďte,abýstenebylisouzeni:
nebo jakým soudem souditi budete, takovým budete souzeni; praví
Hospodin.
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V Vznášej se, Hospodine, modlitba má.
R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.
Modleme se Bože, sílo v Tebe doufajících, stůj milostivě

při vzývání našem : a jelikož bez Tebe nic nemůže smrtelná slabost;
propůjč pomoc milosti své, abychom při plnění přikázání Tvých,
1 vůlí i jednáním Tobě se líbili. Skrze Pána našeho

R. Amen.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.V| DuševěřícíchskrzemilosrdenstvíBožíaťodpočívají

v pokoji.
R. Amen.
Antifona mariánská „„Salve,Regina“ č. 30., 31., 32. nebo 33. viz na str. 65.—67.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

228. Summae parens clementfiae.
Hymna církevní k jitřní od sv. Ambrože, + 397.

Přel. J. P. 1905. — Hudba J. Bádala 1906.
1m- GZIILHICCSEE S i £<I Ť TLIÍILVÍ m s] IJ4—Tir TI bio- 6—-+1 81.Ty,Ot-čevěčnéo mi-lo.sti,jenžří-díš| vše-chnyLIE TEZEEEey-ze == E | o E81 jo TUNNÍ
|- |- 4 4 Z = i I 4C +*by-to-sti,jenž,jedi| néjsapod-sta-ty,vtřechtr

A L ALj + 1 „JITT ITIG = EESESE==
je den pře-sva- tý, A - men.

2. nám podej mocnou ruku 3. Buď Bohu Otci sláva, čest,
svou, ať vstanem s myslí 1 Synu, jenž s ním jedno jest,střízlivou,ježkchváleTvé1sDuchemUtěšitelem© znějserozhoříaToběvděčněvěčněvzpěvuveselém!| Amen.
pokoří.

229, Tu Trinitis unitas.

Hymna církevní ku chválám o Nejsv. Trojici od sv. Ambrože, + 397.
Pře. Fr. Sušil (J. Pavelka). — Hudba J. Bádala 1906.

+H5 I = F F ILI LTIJ

E
1. Ó Jed-no-to Ty v Trojici, svět která ří-díš pra-vi-cí ; slyš

mi- lo -sti-vě chvalozpěv, jejž vstavše pě-je-me Ti v jev. A-men.
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2. Již denice se rozžíhá,
jež slunci poslem předbíhá,tmanočnímíjíšalebná,© sviť
Tvá nám záře velebná.

3. Buď Bohu Otci vzdána čest
1 Synu, jenž s ním jedno jest, 

čest vzdejme v svatém veselí1DuchuUtěšiteli.| Amen.
230. Chvalozpěv na nejsv. Trojici.

Dříve : „Chvalmež všichni Hospodina“ u Šteyra, nebo : „Jehovah velkomocnému““
u Fryčaje.

nh J. P. 1905. — Nápěv dle Šteyra a úpravy Svatoj. kanc. č. 298.teFEEL A=SLFFEH
n Chvá-lí - me Tě, Ho-spo-di-ne, Bo- že Ot-če do-bro - ti

VÝ,

—9— : a — s - LE — „| + - i.. >

E===
7 . |- |- |- L — p l 0 © —i|—le

z je-hož ště-dré ru-ky ply-ne vše-ho do-bra pramen živý.
2. Ty jsi stvořil Širé světy,

rozžal slunce, hvězdy jasné,luhyzemsképoselkvěty,| při
chystal nám nebe krásné.3.Vytvořiljsinašetělo,© po
dobu svou vdechl v duši;
srdce, aby k Tobě spělo, milost
Tvoje mocně vzruší.

4. Chválíme Tě, Bože Synu,
jenž jsi Boží moudrost pravá;abysshladilnašivinu,| láska
Tvá Tě světu dává.

5. Podobu vzals služebníka,
učil, žehnal, hojil rány, trpěmukapřeveliká,© otevřelnám
nebes brány.

6. Ty nás čekáš na nebesích,
všechny k soudu vzkřísíš z hrobu,

dobrým díl dáš ve svých plesích,© slávusvojizaozdobu.
7. Chválíme Tě, Duše svatý,BohuOtci,Synurovný,| lásky

plameni vždy vzňatý, - přijmi od
nás zpěv nášskrovný.

8. Ty jsi svatých v boji síla,očištěníkajícníků,© zarmouce
ných radost milá, všemu dobru
dáváš vzniku.

9. Ty nás řídíš, posvěcuješ,
Ty nás učíš církve hlasem, Ty
nás v dobrém posiluješ, - milosti
své zdobíš jasem.

10. "Podstatu a osobnostizmástinedopustívíra;| vyzná
váme s upřímností, - k čemu ne
stačí nám míra.

11. Ve třech jeden, stejně
věčný, stejně mocný, stejněsvatý,© vetřechstejněnekonečný,| tajitvorynepojatý.

12. Trojice Ty nerozdílná,duchnášTebenepochopí,| svět
však, tajemná Tvá dílna, jeví
Tvojí. moci stopy.

13. Dej, ať Tebe hodně ctíme,
- srdcem svým i skutky, slovy,
ať Tě v nebi šťastni zříme,
kdež nám vzejde život nový.

231. Píseň díků k nejsv. Trojici.
Slova upr. Jak. P.O Šteyr 1683.r FT ISL FEI FprritýfC“3GEASA

«/

1. Tro-ji - ce bla-ho - sla- ve-ná, jež tr-váš be-ze vzni-ku, buď
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C E CCOz==vše-mitvo-ry— sla-ve-na,světpějTipíseňdí| ků.Jeť
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pe - kla pro-past hroz-ná.

2. Zda může rozum pochopit, 
co jsi, Ó Hospodine, zda může
řeč-to vyslovit, - jež se rtů našichplyne© Jeťplnazeměatd.

3. Ty vyměřil jsi dráhy hvězd,
- Tvým slovem vznikly světy,
i vše, co trvá, živo jest, i zemiodělskvěty.© Jeťplnazeměatd.

4. Svou vůlí všecko ovládáš, 

5. Tys, Bože, věčná dobrota
a blaha pramen živý, - Tys dárcevšehoživota,© Pán,Otecmilostivý.© Jeťplnazeměatd.

6. Svět z lásky stvořil Otec
Bůh, Ty spasil jsi nás, Synu,
svou milost dává svatý Duch,
i podnět dobrých činů. - Jeť plna
země atd.

7. Ty, věčná moudrosti, nás
v třech jediný Ty, Pane, vše řiď, - ať ctností k nebi spějem,vpamětisvéukládáš,| coveaveslávěsemůžemstkvít,avěcechsestane.| Jeťplnaze-vděčněToběpějemJeťplna
mě atd. země atd.

292. Prosba o milosti.

Na den Nejsv. Trojice.
Slova Fr. Sušila. — Hudba Fr. Musila.

a —AIZRZALILZEILAÁŇIŘT =biRÁZLP LL
Y TE 0 S — V V 4- = „I — P Z —1.Ne-vy-sti-ži-tel-ná© Tro-ji-ce,ži-vo-by-tívše-ho

H— 9 jh -X = 1 (<Ae 9 | im—— R9 —j
— C L I v P! , m

e/ „Wstud-nice!o Svát-kuTvé-hozořesví-tá,
Pěz KUN AN s TIzeeei ——IEPe
9 o U v ZE i

my sl ona. še k To- bě vzlí tá.
2. Ale kterak Tebe dostihne?

Kdož ji, slabou, k Tobě po
zdvihne? © Ty Dobrý, dejjíkřídla,© bysevzneslaveTvá
sídla.

3. Ach, bys nám dal křídla
orličí, duch náš přec se k Toběnevztýčí;bytTvůj| zářenedochodná,| duchnáš—bytost
přenehodná.
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4. Tam však nežádáme vzle
tovat, kde se svatým ráčíš zjevovat;| stačítužběnašísvětlo,

jež se v církvi Tvojí vznětlo.
5. Od ní víme, že Tvá jednota

- ve třech osobách se bleskotá,
že jest božstvím jednostatým
Otec, Syn i s Duchem svatým.

6. Ó náš Bože ve třech jediný,
- posil víru svojí rodiny! - Chovejnásvždyujednotě,| sjednocuj
nás ke vší ctnotě.

7. Shlédni, Otče, dobra pra
meni, - na své syny, na své stvoření!© JsmeťmyobrazTvojí
tváře, - kéž nám svítí Tvoje záře!

8. Synu Boží, Kriste, Panenáš,| jenžnásnasvýchrukou
psány máš, - zbav nás toho pouta
znova, - jež hřích duši naši ková.

9. Duše svatý, v nás se
uhosti, k opravdové zroď nás
svatosti, dej, ať duše, jsoucvždyčista,© milujevždychotě
Krista !

10. Shlédni, Bože věčný, nazemi,© přibuďnanisdarysevšemi!© Jsmeťmychudi,jsmeťmynuzni,| bludovénásmámí
různí.

Otče, zota
Synu

11. Mocí svou nás,
vuj, v "moudrosti nás,
ustavuj, Duchu lásky, dej nám
lásku, nadehvězdnou otností
pásku!

12. Ó stroj nás tu, Bože, pronebe,| ano,strojnásradějprosebe,© aťjsmeTizdepodob
nými, - s Tebou věčně blaženými!

Slavnost Božího těla čili nejsvětější svátosti oltářní,

Průvod o Božím těle.

Poučení.

Ve čtvrtek po svátku nejsvětější Trojice je slavnost Božího
těla. Měla by býti vlastně na Zelený čtvrtek, kdy Ježíš Kristus
nejsvětější svátost a mši svatou ustanovil. Přeložena jest do pozd
ního jara, aby i příroda mohla přispěti na okrasu toho dne. —
Slavnost ta zavedena byla do církve r. 1264 přičiněním blaho
slavené Juliany z Lutvchu. Účelem slavnosti jest uctíti Ježíše svá
tostného. Po slavné mši svaté koná se průvod s velebnou svátostí
oltářní ke čtyřem oltářům, které — pokud možno — mají býti
obráceny ke čtyřem stranám světovým, že Ježíš Kristus v nejsvě
tější svátosti v celém světě jest ctěn. U tří oltářů čte se svaté
evangelium o ustanovení velebné svátosti, u čtvrtého o Sv. přijí
mání. Konají se modlitby k úctě velebné svátosti, za příznivé po
časí, za pokoření nepřátel, za pokoj, za všeobecné potřeby. Uděluje
se sv. požehnání. Od čtvrtého oltáře jde se za zpěvu „„Bože,chvá
líme Tebe““ do chrámu Páně, kdež se slavnost ukončí svatým
požehnáním. Chovej se při slavnosti této každý co nejuctivěji.

Nejsv. Božímu tělu zasvěcen jest v naší diecesí filiální kostel u Slavonic.
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Odpustky (dle direktáře).

Věřící, kteří by na slavnost nejsv. Božího těla. a v oklávě jeho přijmouce svátost
pokání byli zbožně přítomni prvním a druhým nešporám, jitřní, chválám, mši svalé,
menším hodinkám a kompletáři, jež konají se před nejsv. svátostí v monsiranci ve
řejněvystavenou, dále, kteřípřijmouce nejsv. svátost šli by v průvodu, konaném o Božím
těle nebo v jeho oklávě a při průvodu takovém na úmysl církve staté se pomodlihi,
dosahují za každý jmenovaný úkon odpustky, jež lze přivlastnilii duším v očistci.*)

Pořádek průvodu.
Po mši svaté kněz drže nejsvětější svátost v monstranci před

obličejem a obrácen k lidu, zanotí
Homo guidam fecit Člověk jeden učinil

(a sbor pokračuje)
večeři velikou, a pozval mnohých : i poslal služebníka svého v hodinu večeře,

aby řeklpozvaným, aby přišli, že již připravenojest všecko. Alleluja. (Luk. 14. 16, 17).

233. A. Homo guidam.

(Na týž nápěv jdou : B. „Ego sum panis vivus“. — ČC.„Čaro mea““.— D. „O guam
suavis““.

Slova Jak. Pavelky 1906. Hudba J. Bádala 1907.
HH —
BEE

— =- —— E— —ý ——W

Ho-sti-nuveve- Iickouby z bezmeznéláskynámi z IÁTUC-IL PE -EE
stro jí, je- di-ný vtě -le - ný Bo - žíí Syn tě - lem a

*» Poznámka. K průvodu o Božím těle je potřebí těchto zpěvů:
A. Než vyjde kněz z kostela: Hon.o guidam fecit a zpěvy 4, když dospěje

k 4 oltářům : 1. Ego sum panis vivus. 2. Caro mea. 3. O guam suavis est a
4. O guam suavis est., jako při III. zastavení. — Tyto zpěvy obyčejně přidělují
se cvičeným zpěvákům. Než může je též zpívati lid.

. Jiný druh zpěvů jsou písně po evangeliích :
Domine Rex (prosba o přiměřené počasí).
Contere (prosba o pomoc proti nepřátelům církve).
Da pacem, Domine (prosba o pokoj).
Ouiescat ira tua (Prosba o smilování).
Písně, hymny církevní, které se zpívají po cestě :
Z kostela k I. oltáři: Verbum supernum prodiens.
Od I. k II. oltáři: Pange lingua.
Od II. k ITI. oltáři: Lauda, Sion, Salvatorem.
Od III. ke IV. oltáři: Sacris solemniis juncta sint gaudia.

Tyto hymny se zpívají, pokuď jich potřeba, až do zastavení, a pak se jejich
posledních slok použije k požehnání u oltářů, a to:

U I. oltáře: sloka 5. O salutaris hostia. — 6. Uni trinogue.
U II. oltáře: 5. Tantum ergo. — 6. Genitori.
U III. oltáře : 21. Ecce panis angelorum. — 22. In figuris praesignatur. —

23. Bone pastor, panis vere (konec čči závěrek 24. Tu, gui cuncta scis, je vynechán).
U IV. oltáře výjimečně zpívá se nikoliv konec hymny : Sacris solemniis, ný brž.

antifona k Magnificat: O sacrum conviwum.
NOTA. Lauda, Sion, Salvatorem je myšleno při Božím těle o 24 slokách.

My však máme je staženy do 12. Jelikož při požehnání intonuje kněz Ecce panis
(21. sl.), odpovídá to první polovici naší sloky 11. ; 22. Im figuris druhé polovici ;
23. Bone pastor první polovici sloky 12.

PODOBPBTL
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kr ví sám svo jí. Vy-sí-lá slu-hy své v ši-rý=
svět,všeckyby| u-ve-dliksto-lu, lá-skýykdeBSE EA
roz-kvé-tá| zářnýkvět,bysnímple-sa-lispo-lu.E=
AI le lu ja.

Mezi zpěvem vychází průvod s hlavami obnaženými a se svícemi
rozžatými. Po cestě k I. zastavení zpívá se hymna:

=== ===
i—a—ae—© 4 Eg—

Zdo. Verbum supernum prodiens.

Církevní hymna od sv. Tomáše z Aguina, + 1274.
Přel. J. P. 1906. Nápěv ze Šteyra.EA EE=HE=IEA
1. Jež přišlo s nebes výšiny, ač s Otcem v nebi zůstalo, jdouc

FELIE=EE——HF
k dílu v země kon - či-ny, hle Slovo k skonu spě-Š-cha lo.

2. Již maje býti na smrt dán - pro část naši obojí - se nasycením
svým učněm vrahům závistným, blahým stal.
- dřív za krm života se Pán - dal 4. Byl druhem, když se naro
milým učedníkům svým. dil, stal pokrmem se, hoduje,

3. Jim pod způsobou pod dvojí a cenou, usmrcen když byl,
- své tělo a krev svoji dal, by stal odměnou se, kraluje.

Zastavení l.
Kněz postaví nejsvětější svátost na oltář a klekne. Sbor zpívá

píseň nějakou o nejsv. svátosti (na př.)
233. B. Ego sum panis vivus.

Jáť jsem chléb živý, jenž jsem s nebe sestoupil: bude-li kdo jísti z chleba
tohoto, živ bude na věky. Alleluja. (Jan 6, 51. 52.).

Nápěv jako 233 A.

Já jsem chléb života jediný, pro vás jenž sestoupil s nebe. Ztétokdopožijehostiny,© zachovákživotusebe.Tentochlébútrobypósílí,© abysžilvnebesíchvěčně,© kvěčnémudostoupilkucíli,vBohupakzaplesalvěčně.| Alleluja.
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Po zpěvu
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Pokračování evangelia podle Matouše (k. 26., v. 26. až 29.).
R. Sláva Tobě, Pane.
A když oni večeřeli, vzal Ježíš chléb, a dobrořečil, i lámal, a

dával učedníkům svým, a řekl Vezměte, a jezte totoť jest tělo
mé. A vzav kalich, díky činil, a dal jim řka : Píte z toho všickni:
neb toť jest krev má Nového Zákona, kteráž za mnohé vylita bude
na odpuštění hříchů. Ale pravímvám: Nebudu od této. chvíle píti
z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu
S vámi nový v království Otce mého.

R. Chvála Tobě, Kriste.
Kněz, políbiv evangelium, klekne a zanotí

234. I. Domine Rex.
HospodineKráli,...
Zpěváci pokračují
Bože Abrahamův, dej nám jasna (nebo deště — počasí) přiměřeného na tvář

země, aby věděl lid tento, že Ty jsi Pán Bůh náš. Alleluja.

Slova J. P. 1906. — Nápěv ze Šteyra k „„Slyš, Pane, slyš hlas náš“.bu===== 3
Ž+—0—ff——ý—— —Eg —J

Ho-spo-di-ne, moc-ný Králi, Bo-že, Abraham jejž chválí,
0- A NA WANNA -A A —A A— AIT AKKMA-93—E -Ee

p- k
příz -ni-vé-ho do-přej ča-su, o-děj zemi v svěží krá-su,

ul
pijiZóó©>©>©

A „i i
—£ T pe Ť i .

7 )1 Mm
©©bychomdo-bro© tuTvouzna-li.

Krmil je z tuku obilí, Alleluja.
A medem ze skály sytil je. Alleluja.
Hospodin dá jasna (nebo deště, nebo počasí) přiměřeného.
A země naše vydá úrodu svou.
Hospodine, uslyš modlitbu mou.

„ A volání mé přijdiž k Tobě.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

Modleme se Bože, jenž jsi nám v předivné svátosti pa
mátku umučení svého zanechal: uděl nám, prosíme, abychom svatá
tajemství těla a krve Tvé tak otili, bychom užitek vykoupení Tvého
v sobě ustavičně cítili.

Bože, v němž žijeme, se pohybujeme a jsme : jasna (nebo deště,
nebo počasí) přiměřeného nám uděl: abychom časnými prostředky
dostatečně zaďpatřeni jsouce, věčných statků tím důvěrněji vyhle
dávali. Skrze Krista Pána našeho.

R. Amen.

m2,

a s

JABRA
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Kněz, vzav monstranci a obrátiv se k liďu, zanotí
O salutaris hostia (5. sloka k Verbum supernum prodiens), sbor pokračuje :

na nápěv 235:

5. Ó spasitelná oběti, jež bránu nebes otvírá, rač na pomocnámpřispěti,© bojtěžkýnanásdotírá.
Uni trinogue Domino (6. sloka k Verbum supernum prodiens), sbor pokračuje:

6. Ó Pane, ve třech jediný, čest ustavičná se Ti pěj; kdysvsídlechblahéotčiny© námživotpřeblaženýdej.Amen.
Po skončení sloky dá kněz požehnání.

5, * *
fo cestě k II. zastavení

308. IU. Pange lingua.

Dříve: Chval, jazyku, důstojného.
Překlad Fr. Sušila. Nápěv u Fryčaje č. 67.

EZ
6i= m= IEEE

1.Chralte“ú-sta,pře-dů-stoj-nousváotosttě| laHE AS EHEH
vzávo-du,chval-tekrev,jižlá-skouhoj-nou| pročlobe===F ij

-0— 60věkasvobo-durá-čil:o-bětbo.© ha-koj-nouk =

r
vylít© Králvšech| náro-dů.

2.Námdánvpodíl,námsebylhodoval,| dvanácteruapozrodilzPannyvadounejaté,štolů© zapokrmsevěnoval.
jako poutník světem chodil - seje 4. „„Slovo-Tělo“ — chléb zde
símě přesvaté, a svůj život do- mění ve své tělo slovem svým,provodil| divemláskybohaté.vínovekrev,ačton'ní

3. U svatého s bratry stolu zřejmo chabým smyslům mým;poslézekdyžstoloval,| posta-vírasamakutvrzenístačírémkdyžsnimispolu© způsobu© srdcímupřímným.
Zastavení II.

Zpěv
233. C. Caro mea.

Tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj: kdo jí mé tělo, a
pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Alleluja. (Jan 6, 56. 57.).

Nápěv jako 233. A.
Tělo mé v pravdě jest pokrmem, moje krev nápojem pravým;posilou,životazdrojemjsem,| útěchou,radostí,zdravím.| Tělo
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kdo moje jí, pije krev, - ve mně ten přebývá stále, uslyší andělůslavnýzpěv,© snimikmézapějechvále.© Alleluja.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
R. Pokračování sv. evangelia podle Marka (XIV. v. 22,—25).
R. Sláva Tobě, Pane.
A když oni jedli, vzal Ježíš chléb, a dobrořeče lámal, a dával

jim, a řekl Vezměte, totoť jest tělo mé. A vzav kalich, díky učinil
a dal jim; a pili z něho všickni. I řekl jim : Tatoť jest krev má
Nového Zákona, kteráž za mnohé vylita bude. Amen pravím vám,
že již nebudu píti z tohoto plodu vinného kořene až do onoho dne,
když jej píti budu nový v království Božím.

R. Chvála Tobě, Kriste.Kněz| políbivevangelium,klekneazanotí
234. II. Contere.

Potři, Hospodine.
Zpěváci pokračují
nepřátel církve své a rozptyl je v moci své, aby poznali, že není jiného, kdo

by bojoval za nás, než Tebe, Boha našeho. Alleluja.
Nápěv jako 234 I.

Potři, Pane, sílu vrahů, již Tvé církve maří snahu, již nás
chtějí zhoubně ranit, - neb jen Ty nás můžeš chránit. k věčnému
nás dovést blahu.

V. Chléb s nebe dávals jim. Alleluja.
R. Všelikou rozkoš v sobě mající. Alleluja.
V Naplň tváře jejich zahanbením.
R. A hledati budou jména Tvého, Hospodine.
V. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se Bože, jenž jsi nám v předivné svátosti pa

mátku umučení svého zanechal : uděl nám, prosíme, abychom svatá
tajemství těla a krve Tvé tak ctili, bychom užitek vykoupení Tvého
v sobě ustavičně cítili.

Všemohoucí věčný Bože, v jehožto ruce jsou mocnosti všech
a práva všech království; shlédní milostivě k pomoci křesťanů:
aby národové pohanští, kteří na surovou sílu svou spoléhají, mocí
pravice Tvé potřeni byli. Skrze Krista Pána našeho.

R. Amen.
Kněz, vzav monstranci a obrátiv se k lidu, zanotí
Tantum ergo Sacramentum. (5. sloka, sbor pokračuje)
5. Svátosti té neskonalé - čiňme vroucně poklonu, - ustup řádstvozastaralé-NovémuteďZákonu,- sílesmyslůnedozralé| sejmivíra

záclonu.
Genitori genitogue (6. sloka, sbor pokračuje)6.Otce,Synapooboru© ctěmevroucíútrobou,rozléhejseknebesdvoru© chválaslavnouzpůsobou;© buďiDuchctěnodsvýchtvorů,| jenžpocházíodobou.Amen.
Požehnání.

* * *
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Po cestě k III. zastavení zpívá se:

2d6. Lauda, Sion, Salvatorem.

Seguence církevní od sv. Tomáše z Aguina, + 1274.

„ápěv II. ze Šteyra 1683, doplmilK. E.*)
Přeložil J. P. 1905.

EE
1. Si- o- ne, chval Spa-si - te - le, pa-stý-ře chval, vůd-ce vře-le6C= =LEEEEE== -5

v hymnů vroucích prozpěvech. Co sil sta - čí, čest mu zpí-vej,
s | 3 1 L 23—-JBbIErF-EHF===

o-sla-vuj ho, vroucně vzývej, neb jest větší pochval všech.2.Příčinasedůležitá© kesevínopromění.Čehookonechválenídnestiskýtá,© věč-dozírá,© potvrzujepevnávíranéhochlébŽivota,© jejžtopři©—mimozákonstvoření.
posledním stolu dvanácteru 7. Podobami pod různými,apoštolů© dalavěčnáDobrota.věcíne,jenznameními| skvost

3. Vzlétej naše chvála jasná,
vroucí, líbezná a hlasná - k nebessvatýmvýšinám;| neboťdensevzácnýslaví,© hostinuvněmž
duši k zdraví - ustanovil Kristus
nám.

4. Nový Král se ujal vlády,nahradiljižstaréřády© novýmvěčnýmzákonem.| Staréřádypominuly,| vjassestínyrozplynuly© anocprchlapřede
dnem.

5. Tam co ráčil učiniti, má
se nyní stále díti k jeho svaté
paměti. Jeho slovem poučeni,
chléb a víno pro spasení posvě
cujem k oběti.

6. Naučení se nám dává, že
se zde chléb tělem stává, - v krev

se vzácný ukrývá. - Chléb a víno
sic se dělí, - ale přece Kristuscelý© podobojímpřebývá.

8. Kdo jej přijme, nerozdvojí, 
nezlomí ho, nerozpojí, - vždy jestcelýpřijímán.| Tisícejejpřijí
mají, celého jej všichni mají,
nikdy není stravován.

9. Dobří 1 zlí stejně jedí,
stejně však z něho dědí:
Život, věčný trest. K smrtizlýmadobrýmkspáse,| hle,ačstejněpodáváse,| výsledek
jak různý jest.

10. A když se i svátost zláme,
v každé části tolik máme, 

kolik v celku ztajeno. Znamení
se rozlomilo, podstaty však ne
ubylo, Tělo není zmenšeno.

ne
věčný

Zastavení III.
Zpívá se:

233. D. O guam suavis est.
Ó jak milý jest, Pane, Duch Tvůj, jenž, abys svou něžnost k synům ukázal,

chléb nejlíbeznější s nebe jsi poskytl, lačnící naplňuješ věcmi dobrými, a pohrdavé
boháče propouštíš s prázdnou. Alleluja.

*) Někde se zpívá jen první polovice tohoto nápěvu, a tu se rozdělí každá
sloka ve dvě.
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Nápěv 233. A.
Ó, jak je sladký Tvůj, Pane, Duch! - Sladkost svou synům svým

skýtáš, - nejsladší v srdci Ty budíš ruch, v slasti je nebeské vítáš.
Abys je na zemi oblažil, posíláš s nebe chléb sladký, bohatýmstáváse,chudkdobyl,| pyšnívšaksprázdnoujdouzpátky.

Alleluja.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Pokračování sv. evangelia podle Lukáše (XXII. 14—20).
R. Sláva Tobě, Pane!
Za onoho času: Když přišla hodina, sedl za stůl, a dvanácte

apoštolů s ním. I řekl jim S toužebností žádal jsem tohoto beránka
jísti s vámi, prvé než bych trpěl ; nebo pravím vám, že od této
doby nebudu ho jísti, až se naplní v království Božím. A vzav
kalich, díky činil, a řekl: Vezměte, a rozdělte mezi sebou. Neboť
pravím vám, že nebudu píti z plodu vinného kořene, až přijde krá
lovství Boží. A vzav chléb, díky činil a lámal, a dával jim, řka
Totoť jest tělo mé, kteréž se za vás vydává. To čiňte na mou pa
mátku. Tak i kalich, když povečeřel, řka "Tentoťjest kalich, nová
úmluva mé krve, kteráž bude za vás vylita.

R. Chvála Tobě, Kriste.
Kněz políbiv evangelium, klekne a zanolí

234. III. Da pacem, Domine.
Uděl pokoje, Hospodine
Zpěváci pokračují
za dnů našich, poněvadž není jiného, kdo. by za nás bojoval, leda Ty, Bože

náš. AlNeluja.
Nápěv 234. I.Pokojuděl,Hospodine,© kéžnášživotvmíruplyne,aťjsmeživiupokoji,| hodnivezdyláskyTvojí,mírnámvěčný

v nebi kýne!
. Chléb nebeský dal jim. Alleluja.
. Chléb andělský jedl člověk. Alleluja.
. Budiž pokoj v mocnosti Tvé.
„ A hojnost ve věžech Tvých.
. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
„ A volání mé přijdiž k Tobě.
. Pán s vámi.

R. I s duchem tvým.
Modleme se Bože, jenž jsi nám v předivné svátosti pa

mátku umučení svého zanechal : uděl nám, prosíme, abychom svatá
tajemství těla a krve Tvé tak ctili, bychom užitek vykoupení Tvého
v sobě ustavičně cítili.

Bože, od něhož svaté žádosti, pravé rady a spravedlivé skutky
pocházejí: dej služebníkům svým ten pokoj, jehož svět dáti ne
může; aby i srdce naše přikázáním Tvým byla oddána, i časové,
strachu před nepřáteli zbavení, pod Tvou ochranou byli pokojni.
Skrze Krista, Pána našeho.

R. Amen.

SASHAI
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Kněz vezme monstranci a stoje obrácen k lidu, zanolí
Ecce panis angelorum.

načež se zpívá první polovice II. sloky Lauda Sion 236., totiž:11.Aj,chlébpravýnebešťanů| stalsekrmípozemšťanů,
jížto nelze házet psům.

Kněz zanotí dále
In figuris praesignatur,

načež se zpívá druhá polovice II. sloky:PředobrazenvIzákovi,| velkonočnímberánkovi,| Vmanně
dané praotcům.

Kněz zanotí
Bone pastor, panis vere,

načež se zpívá první polovice I2. sloky, totiž:
12. Pastýři, Ty chlebe pravý, podíl dej nám svojí slávy ve

věčných svých ve plesích.

Druhá polovice se při průvodu vynechává. Jindy však se zpívá
a zníUčiňznássvéspolečníky,© věčnýchhodůstolovníkyse
svatými v nebesích.*)

Dá se požehnání.

Po cestě k IV zastavení zpívá se:

237. Sacris solemniis.

Hymna církevní o Božím těle od sv. Tomáše z Aguina.
Přel. J. P. 1906. Hudba J. Bádala 1907.LE S=|==
1.Kposvátnéslav-no-stipři-družse© ve-se-lí,zpě-vyby

HE —0 9————+B -aSSSEE== -p=ra| do-stizú-tro-byzazně-ly,sta-ro-by| pr-chlstín,
*) Poznámka k hymně „Lauda, Sion““. — Hluboký duch sv. Tomáše v básni

této vybočil na některých místech z původního metra. Aby se mohla celá zpívati,
pořízen překlad ve 12 stejných slokách. Vlastně by měly poslední sloky zníti :10.Aikdyžsesvátostláme,| věřitisenezdráháme,-včástikaždétože
máme, kolik v celku ztajeno. Znamení se rozlomilo, podstaty však neubylo, postavětoneškodilo,| Tělonenízmenšeno.11.Aj,chlébpravýnebešťanů-stalsekrmípozemšťanů,© slastísynůmvěčnýchstanů,jehožnelzeházetpsům.| Předobrazenchlébtennový,obětovánvIzákovi,| velkonočnímberánkovi,| vmannědanépraotcům.

12. Pastýři, Ty chlebe pravý, - nad lidstva se smiluj davy, chraň a živnáspřelaskavý,podíldejnámsvojíslávy© upověčnýchuplesích.Jenžznášnašenitro,zvyky,© sebousytíšsmrtelníky,© učiňsvýmispolečníky,věčných-hodůstolovníky© ssvatýminásvnebesích!
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A men.2.Noční,hle,slavíme© po-5.Oběttakzaložil:| úkoljisledníhostinu,| přiníž,jakvěříme,živilPánrodinu© berán
kem, přesníky, - poslušen pokynu

ctíti otců den veliký.
3. Když byl hod dokonán

beránkem obrazným, Tělo své
dává Pán mileným učňůmsvým;© každémupodáno,-tolikcoveškerým| rukoujeho,buď
vyznáno !

4. Za pokrm tělo již - křehkým
Pán daroval, krve své svatou
číš - truchlivým věnoval. „Kalichtenvezměte“.— vlídněje
vzbuzoval, „„pijte, spásu v něm
najdete !“

konati kněžím jen svěřen byl;dánojimpřijati,© ajimtéžpřísluší| jinýmznídávati
krmi, blaha zdroj pro duši.6.Svatýchlébandělů| lidemsedaruje,© obrazjižvúčelunebeschlébskončuje.| Divje
to velebný, - Pána jí, hoduje
nízký, chudý i služebný.7.Božství,TěvTrojici| je
diné slavíme, - navštěv nás blou
dící, - pokorně prosíme; - cestami
svými nás uveď, kam toužíme,
- k světlu, v němžto dlíš všechen
čas. Amen.

Zastavení IV.
Sbor

233. D. O guam Suavis est

(jako u III. zastavení).
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Pokračování sv. evangelia podle Jana (VI. 56).
R. Sláva Tobě, Pane.
Za onoho času řekl Ježíš zástupům židovským : Tělo mé právě

jest pokrm ; a krev má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá, a já v něm. Jako mne poslal živý
Otec, a já živ jsem pro Otce; tak i ten, kdo jí mne, živ bude pro
mne. Toť jest chléb, který s nebe sstoupil. Ne jako otcové vaši
jedli mannu, a zemřeli. Kdo jí chléb tento, živ bude na věky.

R. Chvála Tobě, Kriste.
Kněz políbí evangelium a kleče zanotí

234. IV. Ouiescat ira Tua.
Přestaň hněv Tvůj,
Sbor pokračuje:
Pane Bože náš, a buď milostiv nad nepravostí lidu Tvého, neboť jsi přisáhl

skrze sebe samého; svatý Bože, svatý silný, svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi;
jenž trpěl jsi za nás, Ježíši Kriste, smiluj se nad námi. Alleluja.



— 481 —

Nápěv 234. I.UstaňhněvTvůjktrestuvzňatý,| Božesilný,Božesvatý,
smilujseaodpusíviny,| Jezu,shlaďzlénašečiny,bědchraň
tělo, pole, chaty !

. Abys vyvedl chléb z země. Alleluja.
. A víno aby obveselilo srdce člověka. Alleluja.

Budiž milosrdenství Tvé nad námi, Hospodine.
. Jakož jsme doufali v Tobě.
. Hospodine, uslyš modlitbu mou.
„ A volání mé přijdiž k Tobě.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.

Modleme se Bože, jenž jsi nám v předivné svátosti pa
mátku umučení svého zanechal : uděl nám, prosíme, abychom svatá
tajemství těla a krve Tvé tak otili, bychom užitek vykoupení Tvého
v sobě ustavičně cítili.

Smilováním svým, prosíme, Pane, rozvaž pouta (našich) hříchů
a na přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, a všech svatých
nás, služebníky své, dobrodince a usedlosti náše ve vší svatosti
opatruj; všechny pokrevenstvím, švakrovstvím a přátelstvím s námi
spojené od hříchův očisť, ctnostmi ozdob; pokoj a zdraví nám uděl;
nepřátele viditelné i neviditelné odstraň; tělesné žádosti zapuď ;
počasí příznivé a úrodu poskytni; přátelům i nepřátelům našim
lásku uštědři; a město N. (městečko, obec, farnost) se všemi jeho
(jejími) obyvateli ode všeho moru, a nevěřících sveřeposti a moci
neporušené zachovej ; a všem věřícím živým i zemřelým v zemi
živých život a pokoj věčný popřej: a sv. Otce našeho N., biskupa
našeho N., císaře a krále našeho N., a všechny představené a ve
škerý lid křesťánský od všelikého protivenství ostříhej a požehnání
Tvé budiž nad námi vždycky. Skrze Krista, Pána našeho.

R. Amen.*)
Kněz vezme monstranci a stoje obrácen k lidu, zanotí

ALLA

O sacrum convivium.* *)
Ó posvátné hodování...

(Sbor pokračuje)
v němž Kristus jest požíván: obnovuje se památka umučení jeho: mysl plní

se milostí, a budoucí slávy nám zástava se dává. Alleluja.

Nápěv jako k předešlé písni 237. „K posvátné slavnosti“.Hostinopřesvatá,© vnížsePánpodává!© Zárukobohatá,
věčná že oslava - z něho nám přichází, - milost se dostává, - radost,štěstí,slastbezhrází.| Alleluja!OE E

J
AL le lu ja.

*) Modlitba ta je sosnována dle modlitby odpustkové „„Pietate Tua“.
**) Toto „O sacrum convivium“ nepatří k hymně „„Sacris solemniis“.

Cesta k věčně spáse. Úplné vydání. 31



Kněz zanotí
Te Deum laudamus

a dá požehnání. Průvod vrací se za zpěvu do Kostela.
Po Te Deum zpívá se Tantum ergo.
V. Chléb s nebe dávals jim. Alleluja.
R. Všelikou rozkoš v sobě mající. Alleluja.
Modleme se Bože, jenž jsi nám v předivné svátosti pa

mátku umučení svého zanechal: uděl nám, prosíme, abychom svatá
tajemství těla a krve Tvé tak ctili, bychom užitek vykoupení Tvého
v sobě ustavičně cítili. Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

236. Lauda Sion, Salvatorem.

Latinský text sv. Tomáše z Aguina + 1274 (poněkud zkrácený).
Nápěv II. Ze zpěvníku gymn. brněnského.

»
o

1. Lauda, Si-on, Sal-va-to-rem, lauda du -cem et pastorem1EHF
i I |

le

Te

F 

| .| inhymniset.can-ti-cis:© Guantumpotes,tantumaudedyp. 24 sb 444.mCRET-4-1-F4 1 0 -]+ hh.ee | - L Lo | A I e » | A |. |
V F UK — | R T E TÍIT 3

a

Pgu1-ama-jorom-nilaude,neclau-da-re© suf-fi-cis.
|4 + d +

Z
2. Laudis thema specialis, 3. Sit laus plena, sit sonora,panisvivusetvitalis-hodiepro-© sitjucunda,sitdecora© mentisponitur;-gueminSacraemensa| jubilatio.© Inhacmensanovícoenae— turbaefratrumduo-RegisnovumPaschanovaedenae© datumnonambigitur.legis— Phasevetusterminat.
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4. Guod in coena Christusgessit,| faciendumhocexpressit.insuimemoriam.© Doctisacrisinstitutis,© panem,vinum
in salutis - consecramus hostiam.

5. Dogma datur Christianis,
guod in carnem transit panisetvinuminsanguinem.© Guod
non capis, guod non vides,animosafirmatfides| praeter
rerum ordinem.

6. Sub diversis speciebus,
signis tantum, et non rebuslatentreseximiae.| Čarocibus,
sanguis potus; manet tamen
Christus totus sub utrague
Specie.

7. A sumente non concisus,
non contractus, non divisus,

Sumit unus,
guantum isti,

nec sumptus con

integer accipitur.
sumunt mille;
tanťum ille,
sumitur.

8. Sumunt boni, sumunt mali,sortetameninaeguali| vitaevelinteritus.© Morsest'malis,
vita bonis: vide, paris sumptioňis| guamsitdisparexitus.

9. Ecce panis angelorum,factuscibusviatorum| nonmit
tendus canibus. In figuris praesignatur,© guandoagnusimmolatur,© daturmannapatribus.

10. Bone pastor, panis vere,tunosbonafacvidere© interraviventium.| Tu,guicunctaScisetvales,| guinospascishic,sodales— facsanctorumcivium.
Nešpory na slavnost Božího těla, též o neděli v oktávě této slavnosti

(II. po sv. Duchu).

Otže náš. Zdrávas (potichu; pak nahlas):
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův.

Amen.
A nt. 1. Kněz na věky Kristus Pán podle řádu Melchisede

chova chléb a víno obětoval.
Žalm 109. na str. 51.

A nt. 2. Slitovník Pán pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, na
památku svých divů.

Žalm 110. na str. 51.

A nt. 3. Kalich spasení vezmu, a obětovati budu obět chvály.
Žalm 115. na str. 53.

Ant. 4. Jako mladistvé olivoví, synové církve buďtež vůkol
stolu Páně.

Žalm 127. na str. 85.

A nt. 5. Jenž pokoj způsobuje v končinách církve, tukem pše
nice nasycuje nás Hospodin.

Žalm 147. na str. 59.
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O Božím těle:

Kapitola. Jáť zajistépři
jal jsem od Pána, což i výdal
jsem vám, že Pán Ježíš v tu
noc, v kterouž zrazen byl, vzal
chléb, a díky učiniv lámal, a
řekl Vezměte a jezte : toto jest
Tělo mé, kteréž za vás vydáno
bude : to čiňte na mou památku.

V. Bohu díky.

Kapitola o neděli v okt. Božího těla:

Nejmilejší! Nedivtež se, jestliže
vás svět nenávidí. My víme, že
jsme přeneseni ze smrti do života,
protože milujeme bratří.

V. Bohu díky.
Hymna (Pange lingua gloriosi) na str. 308.

O Božim těle:

V. Chléb s nebe dávals jim,
alleluja.

R. Všelikou rozkoš v sobě ma
jící, alleluja.

Ant. k Magnificat o Božím těle:

Ó posvátné hodování, v němž
Kristus jest požíván: obnovuje
se památka umučení jeho: mysl
plní se milostí: a budoucí slávy
zástava se nám dává, alleluja.

Magmficat na straně 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

O Božím těle:

Modleme se: Bože, kte
rýž jsi nám v předivné svátosti
památku umučení svého zane
chal: uděl nám, prosíme, aby
chom svatá tajemství těla a krve
Tvé tak ctili, bychom užitek
vykoupení Tvého v sobě usta
vičně cítili.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.
Dobrořečme Hospodinu.

V.
R.
V.
R. Bohu díky.

O neděl v oklávě Božího těla :

V. Krmil je z tuku obilí,
alleluja.

R. A vodou ze skály sytil je,
alleluja.

O neděh v oklávě Božího těla:

Vyjdi rychle na náměstí, a na
ulice města: a chudé i mdlé, a
slepé 1 kulhavé přinuť vjíti, ať.
se naplní dům můj, alleluja.

O neděli v oklávě Božího těla:

Dejž nám, ó Pane, aby nás
svaté jméno Tvé vždycky bázní
a láskou naplňovalo, poněvadž.
vedení svého nikdy neodnímáš
těm, ježto pevnosti lásky své
přiučuješ.

Vzpomínka na slavnost Božího těla:
Ant. O posvátné hodování

(viz vedle svrchu). í
V. Chléb s nebe dávals jim,

alleluja.
R. Všelikou rozkoš v sobě ma

jící, alleluja.
Modlitba: Bože, kterýž

jsi nám v předivné (viz vedle).
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V. Duše věřícíchskrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen. |

Antifona mariánská „„Salve,Regina“ s V. R. a modlitbou viz č. 90. až 33. na
straně 65. až 67.

V, Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

Poznámka: Modlitby a písně o nejsv. svátosti oltářní jsou níže
v IMI. části.

WW
Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Slavnost ta má za původkyni sv. Markétu Marii Alacogue, které se r. 1675
zjevil Ježíš Kristus a žádal, aby byla ustanovena zvláštní slavnost k uctění Srdce
jeho v náhradu za všelikou neúctu, která se mu stává při vystavení Těla jeho na
oltářích (a i jinde).

NejsvětějšímuSrdci Páně zasvěcenajest od Pia IX. celá církev a od Lva XIII.
celý svět zvláštní modlitbou zásvětnou či záslibnou (dto 25. května 1899).

V Brněnské diecesi je nejsv. Srdci Ježíšovu zasvěcenfarní kostel v Rozseči u Nové
Říše a v Husovicích ; kaple sirotčince v Jundrově (f. Komín), kaple veřejná v Dol
nim Radikově (f. Matějovec), v domě milosrdných sester v Jihlavě a domácí v klášteře
ve Slavkově.

Doporučení úcty k nejsv. Srdci Ježíšovu.
(Z Kurrendy 1873-3).

S láskou a milosrdenstvím nejsv. Srdce Páně nelze nic porov
návati; nic nedovede svatou lásku v nás tak vzbuditi, Živiti, roz
plameniti jako rozjímání o lásce nejsv. Srdce; nic neposkytuje našemu
jednání a opomíjení, našim myšlenkám, slovům a skutkům, našemu
živobytí, utrpení a umírání ceny větší, než když spojíme své názory,
tužby, žádosti s náhledy, úmysly a přáními nejsv. Srdce Ježíšova;
nikdy nevzývají je věrní ctitelé jeho marně, a také v našich dobách
uskuteční se obrat k lepšímu, zvítězí pravda a právo, povznesena
bude církev a její viditelná hlava, křesťanský řád uplatní se v ro
dinách, ve veřejném životě, v zemích a říších, neustaneme-li po
roučeti své a jejich potřeby nejsv. Srdci, a budeme-li stále pokorně
opakovati, že jsme jemu zasvěcení a chceme vždy zasvěcenými
zůstati.

V I. diecesní synodě brněnské (23.—27. srpna 1909) věnována úctě nejsv.
Srdce Ježíšova největší pozornost, anať o ní pojednává první konstituce.

Poučení.
A.

Ctíme živé Srdce Ježíšovo pro jeho lásku k nám. Účelem -a
NVPovocem té úcty je: 1. abychom za to i my Pána našeho Ježíše Krista

vroucně milovali, a 2. abychom usmířili křivdy a urážky, které tak
často dějí se tajemství jeho nevystihlé lásky.

Ač i dříve úcta nejsv. Srdce Ježíšova pěstována. byla jednotlivci, přece v ny
nějším způsobu počala koncem XVII. století k podnětu blahosl. Markéty Marie

wav?
Alacogue. Rychle se šířila a papežové ji schvalovali.
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Hlavní slavnost nejsv. Srdce Ježíšova koná se v pátek po oktávě Božího těla.
Pius VII. r. 1815 dovolil, aby slavnost směla býti přeložena na neděli nebo

i jiný den dle dobrozdání biskupova. Pius IX. pak rozšířil r. 1856 úctu na celou
církev. —

V naší diecesi slaví se svátek ten v pátek po oklávě Božího těla, a může
býti (pro větší oslavu) přeložen 1 na příští neděl. Konati se má co nejslavněji (viz
Acta C. Ep. Br. 1907-%).Věřící ať přistupují ku sv. svátostem. Mše sv. budiž zpí
vána před vystavenou nejsv. svátostí. Po mši sv. ať se modlí kněz s věřícími před
nejsv. svátostí zásvětnou modlitbu Lva XIII. „,Nejsladší Ježíši“ a pak modlitbu
smírnou „„NejsvětějšíSrdce Ježíšovo““. Nato se dá sv. požehnání. Odpoledne litanie
o nejsv. Srdci Ježíšovu s příslušnými modlitbami a modlitbou za papeže, za panov
níka a všeobecné potřeby křesťanstva.

Toto diecesní nařízení souhlasí s rozkazem sv. Otce Pia X. Pius X. totiž
nařídil, aby každoročně o slavnosti nejsv. Srdce Ježíšova ve všech kostelích farních
i v.jiných, v nichž ona slavnost se koná, před nejsv. svátostí oltářní k veřejnému
uctění vystavenou zásvětná modlitba, od papeže Lva XIII. nařízená, byla obnovo
vána, k ní připojeny byly litanie ke cti a chvále nejsv. Srdce Ježíšova.

Kdo pobožnosti té je se srdcem zkroušeným a zbožným přítomen a pomodlí
se na úmysl sv. Otce, získá odpustky 7 let a 7 guadragen ; kdo příjme sv. pokání
a nejsv. svátost oltářní; získá plnomocné odpustky. Odpustky lze přivlastniti 1 duším
v očistci. — 22. srpna 1906. (Viz Acta C. Ep. Brun. 1907, č. 6 a 7 a. 1907, č. 8).

Kdo o těchto dnech (dle direktáře) přítomen jest bohoslužbám v kostele přeď
vystavenou nejsv. svátostí konaným — duchovenstvo i lid — dosahuje odpustků jako
ti, kteří se účastní bohoslužeb o Božím těle a v jeho oktávě. — (28. června 1889
Congr. R.). — A již Pius VII. 7. července 1815 povohl plnomocné odpustky těm,
kdo by o slavnosti nejsv. Srdce Ježíšova se vyzpovídali a nejsv. svátost přijali, kostel
nebo kapli, v niž se slavnost koná, navštívili a tam se zbožně pomodhili na úmysl
svatého Otce.

Měsícčervenzasvěcenjestnejsv.SrdciJežíšovu:
(Kurr. 1902, č. 6.

1. Kdo nejsv. Srdce Ježíšovo veřejně nebo soukromě zvláštními medlhibami a
službami duchovními v měsící červnu zkroušeným srdcem ctí, dosahuje cdpustky 7 let
a 7 guadragen jednou denně. — 2. Kdo soukromě pobožnost koná po celý měsíc,
anebo kdo veřejné pobožnosti se účastní aspoň 10 dní, získá plnomocných odpustků
v jeden den června nebo prvních osmi dnech července; podmínky : zpověď, přijímání,
návštěva kostela nebo veřejné kaple a tam modlitba na úmysl sv. Otce. — Veškeré
odpustky lze přivlastmtí duším v očistci. — Lev XIII. 30. května 1502.

V červnu jsou předepsány litanie k nejsv. Srdci Ježíšovu při odpoledních
službách Božích. — Kurr. 1899, č. 8.PiusX.8.srpna1906povolilodpustky© 1.Plnomocnépokaždé,iproze
mřelé, 30. června, v kostelích, kde se pobožnost nejsv. Srdce Ježíšova konala po celý
měsíc. 2 Privilej oltáře Řehořského v týž dem kazatelům a zpovědníkům té slavnosti
celoměsíční. 3. 900 dmí za každý skutek učiněný ku zvelebení té slavnosti; a plno
mocné těm, kdo v jednotlivé dni června přijmou nejsv. svátost ollářní (lyto 1 pro
duše v očistci).

Odpustky platí pro vždy. Acta Curiae Epp. Brunensis 1907, č. 8.

C.
Dále jsou zasvěcenynejsv. Srdci Ježíšovu první pátky všech měsíců.

Kde se dává sv. požehnání ve všední dny, má se v ty dny vzíti litanie k nejsv.
Srdci Ježíšovu s modlitbou smírnou ; kde nejsou ve všední dny zavedeny od
polední bohoslužby, vezme se litanie ta v neděli. Litanie konejte se před vysta
venou nejsv. svátostí. (Kurr. 1899, č. 5, 6, 8; 1906, č. 10). Ano! Úcta k neisv.
Srdci Ježíšovu rozšířená jest na všecky pátky v roce.

O prvních pálcích měsíčních lzezískati odpustky plnomocné, o cstatních rátcích
odpustky 7 let a 7 guadragen. Podmínky : zpověď, přijímání, rozjímání o nekonečné
lásce Srdce Ježíšova a modlitba na úmysl sv. Otce. — Lev XIII. 7. září 1897.

/
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Z přenášení pobožnosti prvního pátku v měsíci na neděli stalo se, že na ně
kterých místech v diecesi o prvních nedělíchv měsící konají se pobožnosti a kázání
ke cti nejsv. Srdce Ježíšova. Jest si přáti, aby tak dělo se všude, ráno nebo od
poledne. (I. Brunensis Syn. Dioee. 1909, p. 121.) Modlitba smírná konati se má
buď ráno po mši sv. nebo odpoledne po sv.Épožehnání.

Obraz Pána Ježíše Krista s jeho nejsv. Srdcem neměl by scházeti v žádném
kostele a v žádné rodině.

O slavnostech nejsv. Srdce Ježíšova buďtež obrazy a oltáře jeho ozdobeny
rostlým kvítím a hojně osvětlovány. (I. Brun. Syn. dioec., p. 123—124.).

Apoštolát modlitby ve spojení s nejsvětějším Srdcem Ježíšovým.

Spolek založen od Tovaryšstva Ježíšova r. 1844. Papež Lev XIII. mu dal
r. 1879 nové stanovy, jež r. 1896 zdokonalil. Z nich vyjímáme :

Apoštolát modlitby jest zbožný spolek, konající úřad apoštolský — povznesení
cti Boží a spásy duší — vnitřní i vnější modlitbou a jinými skutky zbožnosti, které
jsou způsobilé, aby nám vymohly milosti, a Srdce Ježíšovo nám naklonily k do
sažení toho účele.

Jsou tři stupně apoštolátu a dle toho i trojí členové. K prvnímu stupni,
jenž je společný a nutný všem stupňům, patří, kdo každodenně všechny své
modlitby, skutky a útrapy nějakou modlitbou Bohu obětují v jednotě s nejsv.
Srdcem Ježíšovým na všechny účely, za které Pán náš neustále k našemu pro
spěchu oroduje a sebe obětuje.

Způsob, jakým lze spojiti úmysly své s úmysly Srdce Ježíšova, schválený
od sv. Otce Lva XIII. (Kurr. 1896, č. 11), zní takto :

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým
bb ALd

Ty sám na zemi nejsvětějším Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával,
a nyní v nejsvětější svátosti oltářní po vší zemi bez přestání vzdáváš
a vzdávati budeš až do skonání světa, obětuji Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částečky jeho nevyjímaje, za příkladem nejsvě
tějšího Srdce blahoslavené a vždy neposkvrněné Panny Marie, všeliké
úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti, všeliké skutky 1slova svá.

Ke druhému stupni náleží, kdož mimo to prosí bl. Pannu Marii o pomoc
ke spáse duší, a modlí se denně jeden Otčenáš a deset Zdrávasů na úmysl, který
bývá každý měsíc od sv. Otce určen.

Ke třetímu stupni přičteni jsou, kdo plní povinnosti stupně prvního a mimo
to se vynasnažují, aby odstranili překážky, které se staví v cestu snahám našim,
čelícím ke spáse duší. Ti každý týden nebo měsíc přijímají nejsv. svátost oltářní
„na usmíření“ Srdce Ježíšova.

Každý stupeň má povoleny své odpustky a členové mohou se za jistých pod
mínek státi i účastníky spolku „Smírného svatého přijímání“ a „Spolku svatě ro
diny““ (této též na usmíření nejsv. Srdce Ježíšova).

Lze se dáti zapsati do stupně prvního samotného.
Ústředním ředitelem pro brněnskou diecesi jest vsdp. kanovník Antonín

Adamec ; pro členy jazyka českého P. Petr Hlobil, benediktin v Rajhradě. — Časo
pisem spolkovým je „Der Sendbote des góttlichen Herzens Jesu“ v Innomcestí, jenž
vychází v 22 řečích ; česky „Škola Božského Srdce Páně“ v Benediktinské knih
tiskárně v Brně.

Viz Kurr. 1866, č. 11; 1866, 15; 1879, 15; 1892, 3; 1898, 12; Beringer: „„Die
Ablásse““, str. 628—635.

Associatio perseverantiae sacerdotalis
VPA

je spolek kněží, jenž pěstuje také pobožnosti k nejsv. Srdci Ježíšovu (viz při svá
tosti svěcení kněžstva).
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Litanie o nejsvětějším Srdci Ježíšově.

Nápěv od F. X. Haberla; harm. K. E.
Odpustky 300 dní. Lev XIII. 2. dubna 1889. — Kurr. 1899, VI.

Pa one,smi uj se onad ná mi! Kri-ste, smi luj se
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nad ná mi! Pa-ne, smi luj se nad ná mi!p | p |4 4 | l 4 4 .
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Otče s nebes smi-luj se nad ná- mi!

Synu, Vykupiteli světa, Bo - že,
Duše svatý, Bo že,
Svatá Trojice, jeden Bo že,

Oh — iM2 i Ji NA- 3|6+= LP—E— $$ 4I8 88 W: PLT E DET
1. Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce, smi-luj se nad ná- mi!| [I | NA
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Srdce Ježíšovo, v lůně
panenské Matky od Duchasvatéhovy| tvo-ře-né,smilujsenadnámi!

3. Srdce Ježíšovo,. se Slovem
Božím podstatně spo- je né,

4. Srdce Ježíšovo, srdce
neskonalé ve leb- no- sti,5.SrdceJežíšovo,svatýchrá-meBo- ží,

6. Srdce Ježíšovo, stánku Boha nej-vyš-ší-ho, »
7. Srdce Ježíšovo, dome Boží

a bráno ne - be - ská,
8. Srdce Ježíšovo, ohnisko láskou pla-nou-cí,
9. Srdce Ježíšovo, schránko

spravedlnosti a lá-sky,
10. Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lá-sky,11.SrdceJežíšovo,hlubino© všechctno-stí,

6 U . o i i MLA —5“ |< DT](yb ==-9
| BTÍT E $IPTVV12.SrdceJežíšovo,všíchválynejhod-něj-šíí© smi-lujsenadná-mi'
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13. Srdce Ježíšovo, králi a ústředí všech srdcí, smiluj se nad námi!
14. Srdce Ježíšovo, v němž jsouvšeckypokladymoudrostia© umě-ní,
15. Srdce Ježíšovo, v němž všecka

plnost božství přebý-vá,
16. Srdce Ježíšovo, v němž se

Otci dobře zalí bi - lo.
17. Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti

my všichni jsme obdr že - li,
18. Srdce Ježíšovo, žádosti pahrbků věčných,
19. Srdce Ježíšovo, trpělivé a mnohého slitování,
20. Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem,

kteří Tě vzýva - jí,
21. Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
22. Srdce Ježíšovo, smíření pro hříchy na -še,4- EBGha= LEE VECEB TIT-ET T3 Too r

23. Srdce Ježíšovo, potupami na-sy-ce-né, smiluj se nad námi!
O1 8 LL NON NÍ |© ZL LL ST TE%
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24. Srdce Ježíšovo, potřené pro hříchy naše, smiluj se nad námi!
25. Srdce Ježíšovo, posluš né až k smrti,
26. Srdce Ježíšovo, kopím pro-bo-de-né,
27. Srdce Ježíšovo, prameni všelikého po-tě - še-ní,
28. Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříše-ní,
29. Srdce Ježíšovo, poko ji a smíre náš,
30. Srdce Ježíšovo, oběti hříšní-kův,
31. Srdce Ježíšovo, spáso v Tebe dou-fa-jí-cích,
32. Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě u - míra-jí-cích,
33. Srdce Ježíšovo, rozko ši všech svatých,
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1. Beránku. Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
| 2. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vy-slyš nás, Pane!= 111122p po
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] 3. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námiIII ZADGT,JS mJem pí$—2Š—1P EA
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V. Ježíši, tichý a pokorný srdcem !
R. Učiň srdce naše podle Srdce svého!
Modleme se Všemohoucí,věčný Bože, pohlédni na srdce

svého přemilého Syna a na chvály a dostiučinění, které Ti jménem
hříšníkůpodává, jim pak, kdykoli o milosrdenství Tě vzývají, jménem
téhož Syna svého, Ježíše Krista, milostivě odpouštěj, jenž s Tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh po všecky věky věkův.
Amen.

Touto modlitbou skončena je litanie. O hlavní slavnosti nejsv. Srdce Ježíšova
přidají se následující modlitby za papeže, za zeměpána a za všeobecnépotřeby křesťanstva.

Za papeže.

Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad služebníkem svým,
nejvyšším pastýřem naším N., a řidiž jej dle dobrotivosti své na
cestu spasení věčného: aby s milostí Tvou to, co Tobě se líbí, žádal
a ze vší síly konal.

Za zeměpána.

Prosíme, všemohoucí Bože, aby služebník Tvůj N., císař a
král náš, jenž z Tvého slitování obdržel vládu řříše, také ve ctnostech
všech prospíval, kterýmiž slušně ozdoben mohl by se všeliké zrůdy
hříchu vystříhati, nad nepřáteli zvítěziti a k Tobě, jenž cesta,
pravda a život jsi, v milosti Tvé se dostati.

Modlitba za všeobecné potřeby křesťanstva.

Všemohoucí, věčný Bože, Pane a Otče nebeský! shlédni okem
svého neskončeného milosrdenství na naši bídu, nouzi a soužení.
— Smiluj se nade všemi pravověřícími, za které Tvůj jednorozený
Syn náš, Pán a Spasitel, Ježíš Kristus, v ruce hříšníků se milerád
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vydal a svou předrahou krev na dřevě svatého kříže vyliti ráčil.
Skrze téhož Pána Ježíše odvrať od nás, nejmilostivější Otče, za
slouženou pokutu, vezdejší a budoucí nebezpečenství, škodlivou
bouřlivost, války, drahotu, pád dobytka, nemoci a truchlivé bídné
časy. — Osvěť též a posil ve všem dobrém duchovní i světské vrch
nosti a ředitele, by ke všemu nápomocni byli, což Tvé božské slávě,
našemu spasení a všeobecnému pokoji a štěstí celého křesťanstva
prospěšno jest. Uděl nám, ó Bože, pokoje. náležité sjednocenosti
u víře beze všeho rozkolu a odpadlictví. — Obrať srdce naše k pra
vému pokání a polepšení života našeho. — Zažehni v nás oheň lásky
své. — Dejž nám lačněti a horliti po všeliké spravedlnosti, abychom
Tobě jakožto poslušné dítky v životě a po smrti příjemní a líbezni
byli. — Prosíme Tě také, ó Bože, jakž Ty chceš, abychom Tě pro
sili: za naše přátele a nepřátele, za zdravé a nemocné, za všecky
zarmoucené a nuzné křesťany, za živé i za mrtvé. — Tobě, Pane,
ať jsou na vždycky poručený naše práce a utrpení, naše počínání
a jednání, naše živobytí a smrt.
Žijeme, a potom se všemi vyvolenými v radosti a blahoslavenství
věčném Tebe ctíme a chválíme. — Popřej námtoho, Pane, Otče
nebeský, skrze Ježíše Krista, svého přemilého Syna, Pána a Spa
sitele našeho, kterýž s Tebou žije a kraluje Bůh požehnaný na věky
věkův. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

„K božskému Srdci Páně modlitka zásvětná.
Nejsladší Ježíši, Spasiteli pokolení lidského, pohlédníi na más,

jižto v nejhlubší pokoře před oltářem Tvým klečíme. Tvoji jsme,
Tvoji chceme býti; abychom však s Tebou pevněji mohli býti spo
jeni, hle, dnes nejsvětějšímu Srdci Tvému každý z nás ochotně se
zasvěcuje. — Mnozí Tebe ovšem nikdy nepoznali; mnozí zase přiká
záními Tvými pohrdli a Tebe od sebe zapudili. Smiluj se nad obo
jími, nejlaskavější Ježíši, a všecky k Srdci svému svatému přiviň.
— Ó Pane, budiž králem, a to nejen věřících, kteří nikdy od Tebe
neodstoupili, nýbrž i synů marnotratných, kteří Tě opustili; učiň,
aby se do otcovského domu rychle vrátili a bídou a hlady nezhy
nuli. — Budiž králem těch, jež buď bludné mínění oklamalo, nebo
rozkol odtrhl; zavolej je zpět do přístavu pravdy a k jednotě víry,
aby brzy byl jeden ovčinec a jeden pastýř. — Králem budiž ko
nečně všech těch, kdož dlí ve staré pověře pohanské, a nezdráhej
se vyvésti jich z temností na svobodu světla a království Božího.
— Uchovej, ó Pane, církev svou vší pohromy a propůjč jí bezpečné
svobody; propůjč všem národům klidu a pokoje; učiň, aby se všech
stran zazníval jeden hlas: Pochváleno budiž božské Srdce Páně,
skrze které věčnou spásu máme; jemu čest a sláva na věky. Amen.

Modlitba smiřující k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

Nejsvětější Srdce Pána Ježíše! V pokoře se Ti klanějíce při
cházíme, bychom se ti znovu obětovali, s pevným úmyslem, že
napravíme urážky, jakéž Ti od lidí činěny bývají.
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Ano, to slibujeme. *)
Čím více Tajemství Tvá se hanobí:

tím více v ně budeme věřiti, o Srdce Pána Ježíše, Ty posvěcování
srdcí našich.

Čím více nevěra usiluje, aby nás zbavila naděje naší
tím více budeme naději svou skládati v Tebe, o Srdce, jediná na
děje lidí smrtelných.

Čím více srdce odporují Tvé lásce božskétím.víceTěbudememilovati,oneskonalákráso,© nekonečného
milování hodné Srdce Pána Ježíše.

Čím více na božství Tvé útoky se činí
tím více se mu budeme klaněti, © božské Srdce Pána Ježíše.

Čím více božská přikázání Tvá z mysli vycházejí a přestupo
vána bývají
tím více je budeme zachovávati, o nejsvětější Srdce Pána Ježíše.

Čím více svátostmi Tvými opovrhují a je opouštějítímvícejebudemesláskouauctivostípřijímati,© onejštědřejší
Srdce Pána Ježíše.

Čím více se úcty nejhodnější ctnosti Tvé vyhošťují
tím více a tím snažněji je budeme konati, o Srdce, vzore všech
ctností.

Čím více pracuje peklo o záhubu duší :
tím více ať se v nás rozněcuje žádost po jejich spáse, o Srdce Pána
Ježíše, po spasení duší nanejvýš horlící.

- Čím více smyslnost a pýcha o to usilují, aby zapírání sebe Sa
mého a láska k povinnosti zmařeny byly :
tím více se budeme přemáhati - a duchem obětavosti vázati, - o Srdce
Pána Ježíše, kteréž jsi pohaněním naplněno.

Čím více se pohrdá Tvou svatou církví
tím více se chceme snažiti, - abychom věrnýmidítkami jejími byli,
o sladké Srdce Pána Ježíše.

Čím více pronásledují svatého náměstka Tvého
tím více se ho chceme přidržovati a za něho se modliti, o Srdce
Pána Ježíše, kteréž jsi kopím prohnáno bylo.

Ó Srdce Boha našeho, popřejž nám tak mocné, silné milosti,
abychom byli Tvými apoštoly uprostřed světa a Tvou korunou
v blažené věčnosti. Amen.

VOVObětováníse. nejsv. Srdci Ježíšovu.
Ó můj láskyplný Ježíši, na důkaz své vděčnosti a v náhradu

za svou mnohonásobnou nevěrnost věnuji Ti já N. N. své srdce a
zasvěcuji se Ti celý a umiňuji si, že s milostí Boží Tě již nikdy
neurazím.

Race.: Odpustky 100 dní jednou denně, obětujeme-li se tak před obrazem Srdce
Ježíšova. Plnomocné, činíme-li tak denně po celý měsíc; podmínky: zpověď, přijímání
a modlitba na úmysl sv. Otce. Odpustky lze přivlastniti 1 duším v očistei. Pius VII.
9. června 1807. 

* Čo v této modlitbě vytištěno tučněji, říkají všichni. Značky znamenají
místa oddechu.
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Modlitba sv. Gertrudy k nejsv. Srdci Pána Ježíše,

Nejsladší Ježíši, do moci Tvého svatého kříže dnes i vždycky
se poroučím, zavři mne do hlubokosti svých požehnaných ran a do
lásky božského Srdce svého ! Ó skryj mne tuto v Tvém nevyvaži
telném milosrdenství přede všemi nepřáteli, a ochraň mne mocí
věčného božství svého, abych nezraněný z boje tohoto života k Tobě
se dostal, a Tvé nejsladší lásce věčné chvalozpěvy zpíval.

Poručení se Kristu Ježíši a jeho nejsv. Srdci.
Modlitba ranní.

Ó nejdobrotivější Ježíši! V jednotě s onou láskou, s kterouž
jsi na kříži ducha svého Otci nebeskému poručiti ráčil, obětuji a
poroučím Tobě dnes i po všecky dny života svého tělo i duši svou,
všecka myšlení, slova i skutky své; obzvláště pak vůli svou, poní
ženě žádaje, abys Ty jí vládnouti, ji podle vůle své svaté vésti a
spravovati ráčil, aby se proti Tobě nikdy pozdvihnouti nemohla ;
všecky své modlitby, dobré činy a pobožnosti, kteréž dnes vykonati
míním, obětuji a poroučím Tvému nejsladšímu Srdci, žádaje, abys
každé vzdechnutí a modlitbu, kterou ze srdce svého neb z úst svých
vypustím, ihned milostivě do něho přijmouti a Otci svému nebeskému
k jeho věčné cti a slávě obětovati ráčil. Odevzdávám. se docela do
Tvé božské vůle, račiž se mnou podle své libosti činiti a nakládati.
Amen.

ADAJiné poručení se Pánu Ježíši.

Poroučím se Tobě, ó dobrý Ježíši, do medotekoucího Srdce
Tvého, skryj mne a nedopouštěj, abych na věčnost odloučen byl
od Tebe. Budiž mi na cestě útěchou, ve smrti cestným, na věč
nosti odměnou. O to prosím Tě pro sebe, všechny přátele své, skrze
slzy, pot a krev Tvou. Amen.

Pozdravení nejsv. Srdce Ježíšova.

(Novissimum Vade mecum pro kněze. V Innomostí 1887).

Zdrávo buď Srdce Ježíšovo nejsladší, nejlíbeznější nástroji nej
světější Trojice! Zdrávo buď Srdce Ježíšovo medotoké, živý proude
veškeré dobroty a milosti. Zdrávo buď Srdce Ježíšovo nejlaskavější,
všeho Božího bohatství nejvznešenější pokladno. Tisíckrát a tisíckrát
dobrořečím Tobě a pozdravuji Tě pro božskou dobrotu, která Tě
činí pramenem a zdrojem, z něhož veškerá dobrota a milosrdenství
prýští. Ó vznešené a drahocenné Srdce Ježíše Krista, za Fvé spoje
ní se ctihodnou Trojicí pozdravuji Tě a klaním se Ti pro nadbytek
všech milostí, které vytekly a bez konce vytékati budou na všechny
svaté a zbožné duše, jež jsi tisíckráte zavlažilo a opojilo bystřinou
božské rozkoše své.

Ó Srdce Ježíšovo, Srdce sladké ! Ó Srdce Ježíšovo, Srdce lí
bezné! Ó Srdce Ježíšovo, Srdce milováníhodné! Ó Srdce, kanoucí
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sladkosti, přeplněné dobrotivostí, přetékající láskou! Do Tvého nej
hlubšího nitra nořím ducha svého, a v hlubokosti Tvého milosr
denství pochovávám dýku bezbožnosti a nedbalosti své. Tobě obě
tuji všechny své práce a námahy : Tobě věnuji všechny své úzkosti
a svízele Tobě poroučím život i konec života svého. Ó Srdce, ka
didlo nejsladší, kouřidlo nejpříjemnější, oběti nejvzácnější: obětuj
se na zlatém oltáři smíření lidského, v náhradu všech dní, jež jsem
prožil, aniž bych byl Bohu přinesl užitek.

Dobrořečím Ti, Srdce Ježíšovo nejšlechetnější, pro onu lásku,
kterou jsi Duchem svatým z nejcudnější krve Panny Marie bylo
stvořeno. Slavím Tě, Srdce Ježíšovo nejsladší, pro onu lásku, kterou
jsi od nejsvětější Trojice všemi božskými dary bylo ozdobeno. Ve
lebím Tě, Srdce Ježíšovo nejlaskavější, pro onu lásku, kterou jsi
vždycky pro pokolení lidské hořelo. Uctívám Tě, Srdce Ježíšovo
nejdobrotivější, pro onu lásku, kterou jsi na kříži umírajíc pukalo.
Chválím Tě, Srdce Ježíšovo nejvěrnější, pro onu lásku, kterou jsi
kopím probodeno býti, a krev a vodu roniti chtělo.

Tebe tedy, ó přenejhodnější Trojice, ono za přepožehnané Srdce
chválím, slavím a žehnám, jelikož jsi mohla, uměla a chtěla tomuto
nejvznešenějšímu Srdci tak četné dary a nadbytek milostí uděliti:
a s největší jakou mohu láskou a úctou obětuji Tvé nejvyšší veleb
nosti 'totéž Srdce nejsladší a jedině nejdůstojnější v té důstojnosti
a dokonalosti, jakou plno jest božské veleby a vyniká na věky náplní
všemožné blažénosti : prose, abys skrze ně doplniti a dokonale na
praviti ráčila, cožkoliv jsem spáchal zlého a v dobrém opomenul.
Amen.

Povzdechy.
Milováno budiž všudy nejsvětější Srdce Ježíšovo !
Race.: Odp. 100 dní jednou denně (i pro duše v očistci). Přus I X. 23. září 1860.

MPV
Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň, aby srdce mé Srdci Tvému

se podobalo !
Odpustky 300 dní pokaždé. Pius X. 13. září 1905. (Ber.).
Sladké Srdce Ježíšovo, buď láskou mou !
Race.: Odp. 300 dní jednou denně (i pro duše v očistei). Lev XIII 21. května 189%.
Srdce Ježíšovo, planoucí láskou k nám, rozžehni srdce naše

láskou k Tobě !
Race. Odpustky 100 dmí jednou denně (i pro duše v očista). Lev XIII.

16. července 1898.

Chvála, sláva a velebení božskému Srdci Ježíšovu !
Odp. 50 dní jednou denně (i pro duše v očistci).— Lev XIII. 14 června 1901.
Svaté Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe !
Odpustky 300 dni jednou denně; — plnomocné jednou za měsíc, modláme-lisetakdenně.Podminky© zpověď,přijímáníamodlitbazaobráceníhříšníků.

Pius X. 27. května 1905. (Ber.).
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a

více !Race.:Odpustky300dnípokaždé.—© Plnomocnéjednouzaměsícvden
libovolný pro všechny, kdož vzdechu užívají každodenně. Podmínky zpověď, přijí
mání, návštěva kostela a při ní modlitba na úmysl sv. Otce. — Pius IX. 26. listo
padu 1876. (I pro duše v očistci).
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Výkony lásky k nejsv. Srdci Ježíšovu.
1. Milosrdný Ježíši, uslyš mne! — 2. Milost Srdce Tvého obraťmne!© —3.BolestSrdceTvéhozkrušižmne!—4.LeskSrdce

Tvého osviť mne! — 5. Voda Srdce Tvého očisť mne! — 6. Krev
Srdce Tvého posvěť mne! — 7. Kříž Srdce Tvého posil mne ! —
8. Trnová koruna Srdce Tvého ozdob mne! — 9. Rána Srdce
Tvého zavři mne! — 10. Duch Srdce Tvého oživ mne! — 11. Žár
Srdce Tvého zapal mne! — 12. Plamen Srdce Tvého ztráviž mne!
— 13. Láska Srdce Tvého oblaž mne! — 14. Sláva Srdce Tvého
ozař mne! — 15. Pohled Srdce Tvého proměň mne! — 16. Radost
Srdce Tvého utěš mne! — 17. Dosažení Srdce Tvého nasyť mne! —
18. Dej mi v něm žíti i umříti, 19. abych Tě vždy více miloval
20. zde časně a tam věčně. Amen.

Chvála Srdce a Jména Ježíše a Marie.
Požehnáno budiž Srdce lásky nejhodnější a nejsladší Jméno

Pána našeho Ježíše Krista a přeslavné Panny Marie, Matky jeho,
na věky a stále.

Odpustky 300 dní jednou denně ; plnomocné jednou za měsíc za obyčejných
podmínek, modlíme-h se tak každodenně. — Pius X. 30. listopadu 1905.

Modlitba k Srdci Ježíšovu za obrácení hříšníků.

Modleme se: Pane Ježíši, nejmilostivějšíSpasiteli světa,
Tebe pro nejsvětější Srdce Tvé pokorně prosíme, aby všechny blou
dící ovce nyní k Tobě, pastýři a biskupu duší svých, se navrátily.
Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
Bůh po všechny věky věkův. Amen.

Odpusťtky 300 dní pokaždé povohl Pius X. Viz Kurr. 1905, č. 12.

Modlitba k Srdci Ježíšovu, í
schválená papežem Piem IX. dne 13. června 1876 pro bratrstvo zvané „Čestná

stráž nejsv. Srdce Ježíšova“.
1. Ježíši, můj nejmilejší a nejsladší Spasiteli, dovol, abych

Tobě a skrze Tebe věčnému Otci obětoval nejdražší krev a vodu,
které vyšly z rány, Tvému božskému Srdci na dřevě kříže zasazené.
Račiž krve své a vody pro duše, a zvláště pro duše ubohých hříš
níků a pro duši mou účinně použiti. Očisť, obroď, spas všechny lidi
pomocí svých zásluh. Konečně propůjč nám, Ježíši, abychom do
Srdce toho milujícího vešli a tam vezdy zůstali. Amen.

2. Otče svatý, přijmi jako obět smírnou, za potřeby svaté církve
a za nápravu hříchů lidských, nejdražší krev a vodu, která vyšla
z rány božského Srdce Ježíšova, a smiluj se nad námi!

Korunka ke cti nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
1. Ó můj nejlaskavější Ježíši ! Když rozjímám o Tvém dobro

tivém Srdci a vidím je plné lásky a sladkosti ke hříšníkům, naplňuje
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se srdce mé radostí a nezvratnou důvěrou, že mne milostivě přijmeš.
Ach, jak mnoho hříchů jsem spáchal! Avšak nyní je oplakávám
a v ošklivosti mám jako Petr a kající Magdalena, poněvadž jsem
-jimi urazil Tebe, nejvyšší dobré. Ó popřej i mně odpuštění všech
hříchů mých! Ó kéž, o to Tě prosím pro Tvé nejsvětější Srdce, ra
ději umru, než abych Tě zase urazil; žil bych však rád jediné proto,
abych mohl Tvou lásku opětovati.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd. í
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a více!
2. Velebím, ó Ježíši, Tvé nejpokornější Srdce a děkuji Ti, že

dávaje mi je za příklad nejen mocně mne vybízíš, abych ho ná
sledoval, nýbrž 1 svým tolikerým pokořením mně cestu k tomu
ukazuješ a urovnáváš. Ó jak jsem byl nemoudrým a nevděčným!
Ó jak daleko jsem zabloudil! Odpusť mi! Pryč se vší pýchou! Chci
Tebe od této chvíle s pokorným srdcem a pokořován následovati,
abych nalezl pokoj a spásu. Posilni mne a budu Tvé nejsvětější
Srdce věčně chváliti a velebiti.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a více!
3. Podivuji se, Ó můj Ježíši, Tvému nejtrpělivějšímu Srdci a

děkuji Ti za tak mnohé podivuhodné příklady nepřemožitelné trpěli
vosti, jež jsi nám zanechal. Lituji, že mně tyto příklady až dosud
marně vytýkaly mou neobyčejnou choulostivost, kteráž i nejmenší
utrpení snášeti se zpěčuje. Ach, můj laskavý Ježíši, vlij do srdce
mého horlivou a stálou lásku k protivenství, ke kříži, k sebemrtvení
a k pokání, abych následuje Tě na horu Kalvarskou došel s Tebou
radosti nebeské.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a více!
4. Před Tvým nejmírnějším Srdcem, ó můj laskavý Ježíši,

hrozím se svého Tvému tak nepodobného srdce. Jediným slovem,
jediným posuňkem, jediným stínem nějakého odporu jsem rozčilen
a běduji. Ach, odpusť mi výbuchy náruživosti a propůjč mi milosti,
abych budoucně v každém protivenství Tvé stálé tichosti následoval
a tak ustavičného svatého pokoje požíval.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a více!
5. Buďtež pěny chvály, ó Ježíši, Tvému velkomyslnému Srdei,

jež nad smrtí a peklem zvítězilo a všech chval zasluhuje. Já však
jsem více než kdy zahanben, vida srdce své tak malomyslné, že
se bojí každé zpozdilé řeči a zastrašeno bývá bázní lidskou. Avšak
od nynějška tak nebude. Prosím Tě vroucně, dej mi zmužilosti a
síly, abych s Tebou bojoval a zvítězil na zemi a pak radostné ví
tězství s Tebou slavil na nebi.

Otče náš a 5krát Sláva Otci atd.
Ó přesladké Srdce mého Ježíše, dej, abych Tě miloval víc a více!
Obraťtme se k Marii, víc a více se jí zasvěcujíce, a důvěřujíce

v její mateřské Srdce, rceme jí
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Prosím Tebe, ó vznešená Matko Boží a Matko má, Maria, pro
veliké -přednosti svého nejsladšího Srdce vyžádej mi pravé a stálé
pobožnosti k nejsvětějšímu Srdci Ježíše, Syna svého, abych se
všemi myšlenkami a city svými do tohoto Srdce ukryt všecky po
vinnosti své plnil a povždy, zvláště však tohoto dne, Ježíši ochotně
a pilně sloužil.

-V Srdce Ježíšovo, planoucí láskou k nám,
R. Rozžehni srdce naše láskou k Tobě.
Oním ohněm, prosíme, Pane, Duch svatý nás rozněť, jejž Pán

náš, Ježíš Kristus, z hlubokosti Srdce svého poslal na svět a chtěl,
aby mocně se zapálil. Jenž s Tebou žije a kraluje v jednotě téhož
Ducha svatého Bůh po všecky věky věkův. Amen.

Race. Odpustky 1. 300 dní pokaždé, kdykohv' tato pobožnost se koná. —
2. Plmomocné odpustky jednou za měsíc v libovolný den, koná-li se po celý měsíc
jednou za den. Podmínky : zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.
— Pius VII. 20. března 1815.

Hodinky k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Hymny přeložil Alois Dvořák, prósu Karel Eichler.

Hymny se říkají. Kdyby se měly zpívati, lze k nim použiti nápěvů hymny
„Jesu dulcis memoria““ č. 125. — buď všech sedmi, nebo pouze pátého pro celé
hodinky.

K jitřní.

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou k nám, rozžehni srdce naše
láskou k sobě !*)

V Pane, rty mé otevřeš.
R. A ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu, * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův.

Amen. —
Hymna

1. Ty, nebeského dvoru Král, bych mohl Srdei Tvému pět
Ty nadehvězdných sídel výš i zpěv důstojný Tvé svatosti.
božskou slávu opouštíš, bys 3. Ó Srdce jedno s Otcovým, našíobětísestal. ježsrdcečistámiluješ,© býtod

2. Ó Jezu, srdcí radosti, mé nich milováno chceš, vždy
srdce ohněm svatým vzněť, vládní srdci všech 1 mým.**)

Antifona. Ó svaté Srdce Ježíšovo, vůle Otcovy nejposluš
nější, nakloň k sobě srdce naše, abychom, co Tobě se líbí, konali
vždycky.

*) Race.: Pro povzdech ten odpustky 100 dní jednou denně i za zemřelé. —
Lev XIII. 16. července 1898.

**) Ježíš Kristus má dvojí vůli, — jako Bůh božskou, jako člověk lidskou;
lidská však vždy byla v souhlasu s božskou a tedy i v jednotě s vůlí Otce, což
se nejlépe zračí v modlitbě Kristově na hoře olivetské : „„Otčemůj, jest-li možné,
ať odejde ode mne kalich tento, ale však ne jak já chci, ale jakž Ty““. Po příkladu
Kristově i naše vůle má vždy souhlasiti s vůlí Boží, má býti jí poslušna a k dob
rému ochotna.

Cesta k věčné spáse. Úplné vydání. 39
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V. Hotovo jest srdce mé, Bože srdce mého, abych činil vůli Tvou.
R. Bože můj, chtělť jsem to, a zákon Tvůj byl jest uprostřed

srdce mého.
Modleme se Pohlédni, prosíme, přemilosrdný Bože, do

srdce nejmilovanějšího Syna svého, v němž se Ti dobře zalíbilo,
a jeho nejsvětějšího Srdce utrpením, které pro nás snášel, a dů
stojným zadostučiněním, které za nás vykonal, usmířen jsa, propůjč
nám ze srdce zkroušeného prosícím odpuštění hříchů našich; a takovou
láskou ke Kristu srdce naše rozžehni, abychom milostmi jeho svatého
Srdce celí jsouce zaníceni, podle Srdce Tvého shledání býti zaslou
Žili. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista. Amen.

K primě ( k první).SrdceJežíšovo,planoucíláskou.© (ažpohymnujaksvrchu).
Hymna *

1. O Srdce, lásky oběti,
radost nebe od věků
útěchou se člověku
v smrti objetí.

2. Ty Trojice jsi božské čest:
Bůh Syn se s Tebou sjednotil,

Ty
stals

a čákou

Antifona. Ó svaté Srdce

Duch svatý v Tebe sestoupil, i
Otci v Tobě milo jest.

3. Ó Srdce jedno s Otcovým, 
jež srdce čistá miluješ, být od
nich milováno chceš, vždy
vládní srdci všech i mým.
Ježíšovo, po spáse naší nejžízni

vější! Zavolej nás, přestůpitele povinností, k Srdci, abychom ne
zemřeli ve hříších svých.

V. Hotovo jest srdce mé. (atd. jako svrchu).
K terci (k třetí).

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou... (atd. jako svrchu).
Hymna :

1. Tě jasu slunce čistější,
v němž Slovo-Bůh má svatyni,
jež každý palác zastíní, Tě
chráme nebes hodnější,

2. Tě, božství sídlo milené,zpřečistékrvestvořila,© jež
v život Panny vproudila, - oplod
ná síla Plamene.

3. Ó Srdce jedno s Otcovým, ježsrdcečistámiluješ.© býtod
nich milováno chceš, vždy
vládní srdci všech i mým.

A ntifona. Ů svaté Srdce Ježíšovo, vzore čistoty nejdokona
lejší, učiň, abychom byli čistého srdce, a podle Srdce Tvého shle
dáni býti zasloužili.

V. R. a modlitba jako svrchu.
K sextě (k šesté).

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou
Hymna:

1. Ó Srdce hodné lásky všech,
- k nám lásky touhou vadnoucíanašíláskyžádoucí,© zdemi
losti mne dojít nech.

2. Bůh na zlé hněvem zaplane;
- však na Tebe když pohlédne,

(atď. jako svrchu).

žár hněvu. jeho pobledne a
Soudce trestat ustane.

3. Ó Srdce jedno s Otcovým,
jež srdce čistá miluješ, být od
nich milovánó chceš, vždy
vládní srdci všech i mým.
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Antifona. Ó svaté Srdce Ježíšovo, k nepřátelům nejvlíd
nější, vítěziž pokoj Tvůj v srdcích našich, abychom pronásledujícím
a osočujícím nás odpouštěli ze srdcí svých.

V. R. a modlitba jako svrchu.

K noně (k deváté).

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou. (atď. jako svrchu až po
hymnu).

Hymna :

1. Hle, láska Tvá nám přístupu v nitru jež jsi jednou skryl,
zjednala ránou hlubokou, a vždy zachovej tam ukryté.

otevřevši bránu Tvou zve vlíd- 3. Ó Srdce jedno s Otcovým,
ně všechny ke vstupu. jež srdce čistá miluješ, být od

2. Nás krví svojí obmyté nich milováno chceš, vždy
proudivší z otevřených žil, nás vládní srdci všech i mým.

Antifona. Ó svaté Srdce Ježíšovo, v bolestech nejtrpěli
vější, dej nám srdce zkroušené, a ponížené, abychom užitky hodné
milosti přinášeli.

V R. a modlitba jako svrchu.

K nešporám.

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou (atd. jako svrchu).
Hymna :1.Vtajemstvínovémlásky| sklánítvář,sestávákrmízdroj:| svétěloskrvípředra-sluhůmmdlým.hou© Bůhhostinudalpřeblahou3.ÓSrdcejednosOtcovým,námzapokrmazanápoj.ježsrdcečistámiluješ,© býtod

%.Zde pod závojem tajemným, nich milováno chceš, vždyjenžmírníbožstvíprudkou| vládnísrdcivšechimým.
zář, ten, před nímž anděl

Antifona. Ó svaté Srdce Ježíšovo, chudoby nejmilovnější,
polož nás jako pečeť na sebe, aby v Tobě, jediném pokladě našem,
bylo srdce naše.

V R. a modlitba jako svrchu.

Ke kompletáři (k závěrce).SrdceJežíšovo,planoucílátkou.— (atď.jakosvrchu).
Hymna :

1. Matčino srdce ŠSynovu budí v zápolu - vzájemným žárem
v záchvatu láský bije vstříc vznícená.
a v touze, sebe nedbajíc, vždy 3. Ó Srdce jedno s Otoovým, 
po něm práhne poznovu. jež čistá srdce miluješ, být od2.Jsouláskypoutemspojena© nichmilovánochceš,vždy-tasrdcepevněpospolu-alásku© vládnísrdcivšechimým.

A ntifona. Ó svaté Srdce Ježíšovo, k milujícím Tě nejdobro
činnější, kéž zhyne v Tobě tělo naše a srdce naše, abys byl Bohem
srdce našeho a podílem naším, Bůh na věky.

V. R. a modlitba jako svrchu.
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Nešpory o nejsvětějším Srdci Ježíšově.
(V pátek po oktávě Božího těla.)

Otče náš. Zdrávas (potichu).
V Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu, * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky, * a na věky věkův.

Amen. Alleluja.
A ntifona L. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný

srdcem.
Žalm 109. na str. 51.

A nt. 2. Posvětil jsem místa tohoto, aby bylo jméno mé tam
na věky, a aby tu byly oči mé, i srdce mé po všecky dny.

Žalm 110. na str. 51.

A nt. 3. I řekl jsem Tedy nadarmo ospravedlňoval jsem srdce
své, a myl jsem mezi nevinnými ruce své, a byl jsem mrskáncelý den.

Žalm 115. na str. 58.

A nt. 4. Podlé množství bolestí mých v srdci mém, potěšování
Tvá obveselovala duši mou.

Žalm 127. na str. 55.

A nt. 5. Polož mne jako pečeť na srdce své, jako pečeť na
rámě své.

Žalm 147. na str. 59.

Kapitola. Aj Bůh, Spasitel můj, doufanlivě činiti budu,
a nebudu se báti, nebo síla má, a chvála má Hospodin, a učiněn
jest mi k spasení. Vážiti budete vody s radostí z studnice Spasitele.

R. Bohu díky.
Hymna : (Auctor beate saeculi, O Tvůrce světa přeblahý !)

238. Auctor beate saeculi.

Církevní hymna z XVIII. století na svátek nejsv. Srdce Ježíšova.
Překlad F. S. (a J. P.) Hudba J. B. 1906.

1. Ó Tvůrce svě ta pře-bla-hý, náš Spa-si- te - li předra1. = NENENÉNÍBH PEHA
hý,ósvět-lo,Ot-ce| o-bles-ku,óBo-žeBohavnebesku'2.ŽártakéláskyTebevzňal,© vinnašichotcůlituje,© pout

žes tělo lidské na se vzal, bys, zděděných nás zbavuje.
Adam nový, navrátil, co Adam 4. Kéž ve Tvém Srdci nehasnestarýutratil. žártétoláskypřejasné,| by3.Taláskamilávůdkyně,zněhovšichnisradostí| brát
hvězd, země, moře tvůrkyně, mohli spasné milosti.
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5. Je proto kopí proklálo a
by krví,

nás od vin na
proto ranou strádalo,
kterou prolilo,
šich obmylo.

6. Buď Otci, Synu sláva, čest,
1 Duchu nechať vzdána jest,

jichž nad vším světem království
se po vše věky věků stkví.

Amen.

V. Vážiti budete vody s radostí
R. Z studnice Spasitele.
Ant. k Magnificat. Když pak přišlik Ježíšovi, jakž

uzřeli ho již mrtvého, nezlámali hnátů jeho ; ale jeden z vojáků
otevřel bok jeho kopím, a hned vyšla krev a voda.

Magmficat na str. 59.
P. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba. Propůjč, prosíme, všemohoucí Bože, abychom

my, kteříž nejsvětějším Srdcem milovaného Syna Tvého se chlu
bíce, nejhlavnější dobrodiní jeho lásky k nám slavíme, stejně
z jejich skutku se radovali i z užitku. Skrze téhož Pána

R. Amen.
V Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. Duše věřících

v pokoji.
R. Amen.

skrze milosrdenství Boží ať odpočívají

Antifona mariánská „„Salve,Regina“ č. 30., 31., 32. nebo 33. na str. 63 až 67.

V Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

239, En uf superba.

Hymna církevní z XVIII. století k jitřní. — Nápěv jako k Auctor beate saeculi
při nešporách č. 238. — Přel. F. 8.

1. Aj, tlupa hříchů urputnáaspoustazlobyukrutná| hruď
poranila nevinnou, - jež nám jest
spásy příčinou.

2. Když vojín vháněl kopí
v bok, - že vyšel krve, vody tok,
- hrot, jenž byl v srdce pohrou
žen, byl hříchem naším na
broušen.

3. Hruď Páně dýka probila
a církev z ní se zrodila; tavbokuránadvéřejsou,© kam
národové k spáse jdou.

4. Z ní milost Boží všeliká
nám sedmi proudy vyniká,
z ní Beránkova teče krev nám
na obmytí pro oděv.

5. Již hanba — hřešit na novoaranitSrdceKristovo;| lečkohněPáněpodobě| serozně
cujme v útrobě.

6. Rač, Otče, Synu, rač to dát,
tím ohněm dej nám, Duchu,

vzplát, - jimž čest a věčně sálavá
se vezdy vzdávej oslava.
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240. Cor arca.

Hymna církevní k chválám z XVIII. století.
Nápěv I. Slova dle F. S. a J. P — Hudba J. Ch.bod—AN-FZ HE Pr
E =

2
se zákon spá-sy cho-vá,

zákon lásky, božských ctností, ne již sta -ré
2. Nové smlouvy svatý Stane,
Srdce božské, jímž mír vane,

staréhos chrám velebnější, - clona
trhlé prospěšnější.

3. Láska věčná stanovila, byTváránazřejmabyla,| bys,
když lásky nelze zříti, - ránu její
mohl ctíti.

4. Jeví Kristus ranou svojí,
že dal za nás obět dvojí: tělem

Nápěv II.n

oP E A
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slu-žeb-no-sti.trpělmukykříže,© vdušinesl
žalu tíže.

5. Kdož by toho nemiloval, jenžsezanásobětoval!© Kdož
by nechtěl bez ustání v srdet
tom mít přebývání*

6. Otci, Synu, Duchu sláva 
necht se od všech tvorů vzdává,

již moc svrchovanou májí,
nebe, zemi ovládají !

Slavíček 1609. — Plesy duchovní č. 57.

V ©

80
E =H===HGI

1. Srd-ce Pá-ně, archo nová, v níž se zákon spásy chová,

V.6 3 IEA I I RTyZA+ ; 4—) i ——Čs: PPTVVIZC UE E EDcy EFj -T s | © WATT
zákon lásky, božských ctností, ne již sta-ré slu-žeb-no-sti.

241. INešní píseň k nejsvětějšímu
WOwa Srdci Páně.

Hudba R. Bauera, učitele hudby v ústavu slepců 1906. — Slova J. P. 1905.

Před pozdvihováním.I LZE T 73E—3<Iau jjfe8g ef 81T |<1516812 wg1p „I
V Tvém Srdci svatém, Pa-ne, žár lá - sky věčně plál. Z té

DO bh NN — —A —paira |<<1c1oc
m — J i—k a. s —A a FA i E- A | © „ — re;E ws1 « i“ C-C LIE CI € o sj
lá-ský po-že-hna-né hřích náš jsi na se vzal. Slyš naše prosby

mt FZ E TLHA2c T Tm 3—ELA =|= Z ění
vrou-cí a rač se smi-lo - vat, rač mi-lost ne-hy - nou-cí nám
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Gloria. Čest Tobě, dík a sláva,
ó Srdce milostné, - nechť odevšechsevzdává© dnesvpísni

radostné, žes sešlo s nebesstanů© námkspáse,pokoji,-akaždounaširánu© Tvámilost
zahojí.

Graduale. Den, Pane, pravdy
jasné Tvým slovem zasvitl,
jež z nebes brány krásné Tvůj
Otec poskytl. Ó Srdce, pravdyzdroji,násvěrouposiluj,| ať
věrni pravdě Tvojí cíl v Tobě
najdem svůj!

Credo. Moc Tvoji vyznáváme
- 1 lásku velikou, - v Tvém Srdci
spásu máme i pomoc všelikou;

nebdušenezahynou| actíse
zastkvějí, jež k němu se vždyvinou,| vněkladounaději.

K obětování. Ů Srdce nejsvětějšíí© Tyvzácnáoběti,| ježzláskýnejvroucnější| vSvět
přišlos trpěti; rač přijmout
obět naši, jež sice chuda jen, 
s ní však se k Tobě vznáší - duch
láskou zanícen.

Sanctus. Ó Srdce třikrát svaté,
buď vroucně uctěno, buď

v písni láskou vzňaté všímsvětemslaveno!© Ježslavínanebesích© svýmzpěvemandělé,
my chceme v zbožných plesích
zde ctíti vesele.

Po pozdvihování.keFE FLEXHSC | e——-T910s -|< E$—T-T -1-= és- |<$4 W —ko
Jest má-lo Šrd -ci Tvé - mu, že jsi nás vy-kou-pil, žes,= ===Zee

r
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Pane, k lidu svému v chrám ještě sestoupil? Vzněť srdce na.- še
nh H k 1 t 1 == | ani.VRH i „I AE „I , „AKL I., „I A pa e | I.I ReyIT41TT111 o-AeE—1 F 11-807pF

v plamen, ať hod-ně u- ví-tá Tě, mi-lo-stí všech pramen, jenžob. <
„U su M- I „| , — A JE(aV J TilSŽ o BOS

spá su opo-ský tá.
Agnus. Tvé Srdce probodeno, mne sytí a Krví napájí,
krev za nás prolilo, a láskou bych mohl svatě žíti, spět

zaníceno - hřích s duše omylo.Vnoř,Beránku,jimilý| vten
spasitelný tok, a v smrti těžké
chvíli ji na svůj přiviň bok!

K přijímání. Dík, Srdce Páně,Tobě| buďzavšedaryTvé,
zvlášť že mne nyní k sobě Tvá
láska vlídně zve, - a Tělem Tvým

ctností ku ráji.
Ke konci. Své svaté požeh

nání - nám uděl, Ježíši, jež
neštěstí nás chrání, bol všechen
utiší. V Tvém Srdci račiž dáti 
nám klidně přebývat a v nebi
slávou pláti a štěstím oplývat.
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242. Píseň zásvětná.

Slova Vl. Šť. („Obzor“ 1907, číslo 1.) — Hudba Milana Smolky (choralisty
na Petrově v Brně).EGEEE ei

1. K nebesům se or-la vzletem, na-še písni, vznášej dnes, slavně0+
1 r- -NG-O

an eDce-m5 svě-temdu - šÍ na -šich slib a ples
—4-1 EEE

Srdci Tvému, Je-ží- ši, Ty náš Králi nejvyš- ŠÍ,
VV

po Tvé

vů -li pře-sva- té
2. Pro nás žilo, pro nás bilo

ode svého zrození, na kříži
krev vycedilo za všech lidíspasení.© SrdciTvémuatd.

3. V Boží věčné slávě sídlínanebeskévýsosti,© plnolásky
s námi bydlí v nejsvětější svátosti.| SrdeiTvémuatd.

4. Jeho láska sluncem svítívpustousvětatemnotu,| budíctnostíjarékvítí,| dušekřísí
k životu. Srdci Tvému atd.5.Neustálezjehorány© pra
men lásky vyvírá, smývá hřích
a nebes brány - kajícímu otvírá.
Srdci Tvému atd.

6. „Pojďte, kdož jste obtíženi!““
hlasem láský volá k nám,

„poskytnu vám občerstvení,
pokoj svůj i sílu dám.“
Tvému atd.

okLu= E MA p

Srdeai.

TALF =FE
za-svě - tí- me srd-ce své.

7. Srdce Páně, budiž s námi,
ctnostem svým nás vyučuj,veďnászeměpustinami,| ve
všech bídách přinás stůj. - Srdci
Tvému atd.

8. Divoká se bouře blíží, boj
se zdvihá se všech stran, proticírkvi,protikříži© zuřípekelnýchvztekbran.| SrdciTvé
mu atd.

9. Nedej zvítěziti zlému,
pomoz přemáhat nám hřích,
dědictví vždy žehnej svému, neopouštějdíteksvých.© Srdci
Tvému atd.

10. V službu Tvou dnes oddá
váme - sebe i své rodiny, Toběvěrnostpřísaháme| doposlední
hodiny. Srdci Tvému atd.

243. Jiná píseň zásvětná nejsv. Srdci Páně.

„Slova J. tááák Pe VI.Šť. 1908.— NápěvI.
— Hudba Fr. Musila 1905.

] EP TTCTÝEIK = ILL Nika——yu0ET II— Ib CTÍLe s—0
Vzhůru srd--ce, vla-st1 má, k nebi zpěv at za-lé tá Spasi6ELEE
te| lichvá-luvzdej,věčnouvěrnostpří-sahej A-no,
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Srd-ci Je - ží - šo-vu sli -bu-je-me věrnost znovu, a- no,

ml
A » 3 j z Z ) EŇ „M| J 1 ]J j < — - -+Čy 3 r i n—=jaaT | s>4 reSrd-ciJe-ží| šo-vusli-bu-je-mevěrnostznovu.

Nápěv II. Ign. Mitterera.

AEs EE:
1. Vzhůru srdce, vla-sti má, k nebi zpěv ať za-lé-tá Spasi

6ge ELE
tellchváluvzdej,věčnouvěrnostpřísahej| A-no,(SrdaiJe-ží

nLI — -AuA-|—Ea A©-nA EEE
.“ -©

šo- vu sli-bu je-me věr-nost zno-vu ; a-no, Šrd-ci Je- žÍLL | FGN NEcH
JJ č € * * S ď s

šo- vu sli-bu - je- me věr-nost zno -vu.

2. Divotvorná Boží moc víry základu, nejdražšímu po
spěla nám vždy na pomoc, kladu. [: Proto Srdci atd.:]vlasticírkevchránila,© když4.Povšemsvětaobzorupřijimzhoubahrozila.[:Proto© družmesekesboru© Pánavěr
Srdci Ježíšovu atd.:] ných křesťanů, On nám skytne

3. Nebudem se hany bát, ochranu. [: Proto Šrdoi atd. :]
vždy jen vůle Boží dbát, věrni

244. Zněj Srdci Ježíšovu.

(Dem Herzen Jesu singe oď Alotsa Schlóra 1882.) — Přel. J. P. 1900.bela;===E
1. Zněj Srd-ci Je - ží-šo-vu, zněj pí- seň já-sa vá, jež,

a
„ir —9——0 © 2 ©-—Ea===FE

věrno je-ho slo-vu, všem milost roz-dá-vá! Ó Srdce nej-svě

al. TÍ0
1
oall
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Bin v
harhrýnd
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Mm v

těj ší, dík bu- diž 'To-bě vzdán! Zdroj lá-ský nejvrouc
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m t-9—e ir sePIET pněj-šíbuďv To-běu-cotí-ván!| Zdrojlá-skynej-vrouc
2.Tyjsinásmilovalo,| než

jsme Tě poznali, Tys obětí sestalo,© nežjsmeTěvzývali.
Ó Srdce atd.

9. Tys kopím probodeno,
z Tvé rány proudí krev, - Jíž,
Spásy naší ceno, nám hasíš
Boží hněv. Ó Srdce atd.

4. Byť sebe větší vina, přec
nám se otvírá, kdo důvěrně sevina,— vnězrakyupírá.Ó
Srdce atd.

5. Ó Srdce, sladkým žárem
jež láska spaluje, Tys nejvzác
nějším darem, jejž nebe věnuje.

Ó Srdce atd.
6. Slyš, Jezu, prosby moje,

vždyť mnoho nežádám, rač

vzítmnevSrdcesvoje,| ať
v něm vždy přebývám. Ó
Srdce atd.7.Mádušeposkvrněná| jestovcezbloudilá,| lká,toužízarmoucena,© byvToběožila.
Ó Srdce atd.

8. Rač v lásky svojí zdroji
ji, Pane, obmýti a za choť věr
nou svoji ji mile zvoliti.
Ó Srdce atd.

9. Dej k Tobě láskou pláti - a
světem pohrdat, - jen Tebe, Pane,
znáti - a Tebe milovat!
Srdce atd.

10. Až oko mése zkalí - a život
dohoří, kéž plno Tvojí chvály 
mé srdce hovoří: Ó Srdce atd.

240. Píseň ranní o nejsv. Srdci Páně.
Poutní kniha 256.

1. Ranním ji- trem
Vnoř Se,E
Jj IZ

N ==“
má být vzdá na

2. Hvězda jitřní viz jak pro
bleskuje, svojím svitem tebe
poučuje, komu máš dík vzdátizrána:© přejasnémuSrdciKri
sta Pána.

3. Poslyš vání libodechých
hájů, mluvu plesnou jako z ne
bes krajů: nás to slunce oži
vilo, že nám vůní dýchat jest
tak milo.

4. Pohleď vůkol po té širé
zemi, co tu hlasů, které byly

br-zy za sví-tá-ní
du - še, v zbož-né roz- jí- má-ní,

pře-sva-té-mu Srdci Krista Pá

ja-ká chvá-la

1
l [I 1 Z —5—

na.
němy, v radostný ples ozýváse© potomtmavénocismut
ném čase.

5. Pohleď vzhůru, kam jenokostačí,© všudeToběmocseBožízračí,© kterářídívesmír
Šširý, ani nezná konce, času,
míry.

6. Čím jest slunce hvězdnatým
těm světům, čím zář jeho vonnýmzeměkvětům,| tímjest
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tobě nejen z rána,
Srdce Krista Pána.

7. Ano, duše, více, mnohem
více - jest ti Ježíš, než ta slunce

ale povždy

svíce,© onŮtvůjživot,pramenspásy© vesvémSrdci,plném
lásky, krásy.

8. Či jak's toho sobě zaslou
žila, - když tvá vina tebe od
soudila, že to Srdce přelaskavé
- vytrhlo tě z noci hříchu tmavé!

9. Že to Srdce ze všech nejsvětější© vzpomnělotvévelkébídy
zdejší, - že se za tě v obět dalo,

a tě hříšnou ve svou milost
vzalo *

10. Že se za tě dalo kopím
skláti, že ti s kříže přemilost
nou Máti - dalo v odkaz nejvzácnější| SrdceKristaPánanej
světější *

11. Žetéž z lásky ku tvé velkémdlobě© ukrývásechlebave

způsobě| atuposvěcujetebe,
abys mohla vejít v radost nebe

12. Ó můj Pane, Pane nebes,
země, za tu lásku nevýslovnou
ke mně já se Tobě vděčně kořím,© TvémuSrdcivšeceklá
skou hořím.

13. Za ty dary lásky Srdce
Tvého zříkám já se slasti světavšeho© ajentoužím,aťjest
vzdána věčná chvála Srdci
světů Pána.

14. Za tu lásku, Ježíši můj
milý, já Ti dávám v tuto ranníchvíli© všecko,comámzlásky
Tvojí, tělo, duši, všecku bytost
svoji.

15. Jen mi dopřej, Ježíši můjdrahý,© aťTvouláskoujsemvždytadyblahý,| pozdejšímpakputování| milujiTěazřím
bez ustání. Amen.

246. Popěvek I. po službách Božích.

Zpívá se třikrát po druhé a po třetí o tón výše.

íd I. Hudba J. Bádala.

BEE HEF==|EE8EEFH?RE
Chvále--no buď, ve-le - be - no božské Srd-ce Je - ží

Nápěv II.

ŠO- vo.

Hudba Fr. Musila.
AH ] m IEESE =3=

Chvá-le-no buď, ve-le-be-no božské Srdce Je - ŽÍ - ŠO- vo.

247. Popěvek II. po službách Božích.
Slova 1 hudba J. B. 1905.

Srdce Krišta nej-svě-těj-ší, du-še na-še spas,

= EEE
du-še na-še

okI FELuELY L= ===
spas! Matko Krista nej -či-stěj-ší,

m
o-ro-duj za nás,
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o ro-duj za nás!

248. Popěvek III. po službách Božích.

Slova upr. J. P. 1905. — Nápěv z Orgb. 133.n L- 1 —] HILLHZ J
EEE

< — 1 a d > 4 - (- i |- J- -| - „
1. Je-ží ši, Ma-ri a, zá-šti-ty mé, V o-chra-nu

po - rou-čím du - ši vám s tělem svým, srdce též své.

2. Do srdce, do boku, do jizev 4. V radostech nebeských účastTvých| skrývámse,Ježíši,jídej,abytamplesala,díkypřístavenejtišší,© zachraňmneTizpívala,| laskavěpřej!
v nich! 5. Ježíši, Maria, budiž vám3.Dušiažporučíšnasoudčest,| zalásku,ochranu,— jížTvůjjít,| Ježíši,tohodnesevslastdostanu,| vnebijež
račiž ji ode mne do nebe vzít. jest. Amen.

Nešpory na neděli III. až poslední po sv. Duchu.

O neděli III. po sv. Duchu.
Otče náš. Zdrávas. |. (potichu).
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen. Alleluja.
Ant. 1. Řekl Hospodin ku Pánu mému : seď na pravici mé.
Žalm 109. na str. 51.
Ant. 2. Velicí (jsou) skutkové Hospodinovi: vyhlédám ke všem vůlem jeho.
Žalm 110. na str. 51.
Ant. 3. Kdo se bojí Hospodina, v přikázáních jeho chtivý bude velmi.
Žalm 111. na str. 51.
Ant. 4. Budiž jméno Hospodinovo požehnáno na věky.
Žalm 112. na str. 92.
Ant. 5. Bůh zajisté náš jest na nebi: všecko, cožkoliv chtěl, učinil.
Žalm 113. na str. 52.
Kapitola. Požehnán (buď) Bůh, a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milo

srdenství, a Bůh všelikého potěšení, kterýž těší nás ve všelikém soužení našem.
R. Bohu díky.
Hymna „„Lucis Creator optimae““, věz č. Za na str. 16. nebo na str. 239.
V. Vznášej se modlitba má.
R. Jako zápal (kadidla) před obličejem Tvým.
Antifona k Magnificat. Která žena, majíc deset peněz, ztratí-li jeden peníz,

zdaliž nezazže svíce, a nemete domu, a nehledá pilně, dokudž nenalezne ?
Magmficat na sir. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modleme se: Ochránce v Tebe doufajících, Bože, bez něhož nic není zdra

vého, nic svatého: rozmnož nad námi milosrdenství své: aby chom za Tvého řízení,
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za Tvého vedení tak prošli statky časnými, abychom neztratili věčných. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista Syna Tvého, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha
svatého Bůh po všechny věky věkův.

Amen.
. Pán s vámi.

I s duchem tvým.
« Dobrořečme Hospodinu.
. Bohu díky.
. Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
. Amen.

Antifona mariánská „„Salve, Recina“, č. 30., 31., 32. nebo 33. na str. 65—67
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.

ZV

29

O neděli IV. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508., mimo antifonu a modlitbu, jež znějí :
Ant. k Magnificat : Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme nepopadli:

ale k slovu Tvému rozestru síť.
Modlitba : Dej nám, prosíme, Pane, aby i běh světa pokojně nám Tvým po

řádkem byl řízen, i církev Tvá z klidné zbožnosti se těšila. Skrze Pána

O neděli V. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat : Přinášíš-li dar svůj na oltář, a tu se rozpomeneš, že bratr

tvůj má něco proti tobě, nechejž tu daru svého před oltářem, a jdi prvé, smiř
se s bratrem svým : a potom přijď a obětuj dar svůj, alleluja.

Modlitba : Bože, kterýž jsi milujícím Tebe neviditelné statky připravil: vlej
srdcím našim své lásky žár; abychom Tebe ve všem a nade vše milujíce, za
slíbení Tvých, která všechnu touhu překonávají, dosáhli. Skrze Pána

O neděli VI. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magnificat : Lítost mám nad zástupem: nebo aj, již tři dni trvají se

mnou, a nemají. co. by jedli: a rozpustím-li je lačné, zhynou na cestě, alleluja.
Modlitba : Bože mocností, jehož jest celé, co jest nejlepší: vštěpuj našim srdcím

lásku jména svého, a propůjč v nás vzrůst zbožnosti: abys, co jest dobrého, živil,
a snahou dobrotivosti, co živeno bylo, zachoval. Skrze Pána

O neděli VII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magmficat: Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý

ovoce dobrého vydávati: všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťtat bude,
a na oheň uvržen bude, alleluja.

Modhiba : Bože, jehož prozřetelnost ve svých úmyslech nechybuje: Tebe

pokorně prosíme, abys vše škodné odvrátil a vše nám prospěšné povolil. Skrzeána
O neděli VIII. po sv. Duchu.

Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magmficat : Co učiním, nebo pán můj odjímá ode mne vladařství? Ko

pati nemohu, žebrati se stydím; vím, co učiním, aby, když budu složen s vladařství,
přijali mne do domů svých.

Modlitba : Uštědřuj nám milostivě, prosíme, Pane, vždy ducha, jenž by po
mýšlel na to, co pravé jest, a je konal: abychom my, kteříž bez Tebe býti ne
můžeme, podlé Tebe žíti mohli. Skrze Pána

O neděli IX. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat : Nebo psáno jest: dům můj, dům modlitby jest všem ná

rodům; vy pak jste jej učinili peleší lotrovskou; i učil na každý den v chrámě.
Modlitba : Otevřetež se uši milosrdenství Tvého, Pane, modlitbám o pomoc

volajících: a abys žádajícím, po čem touží, povolil, učiň, aby o to, co Tobě milé
jest, prosili. Skrze Pána našeho — AR.Amen.
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O neděli X. po sv. Duchu.
Jako o 'neděh III., str. 506.
Ant. k Magmficat : Tento sstoupil do domu svého ospravedlněn nad onoho;

nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen: a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Modlitba : Bože, kterýž všemohoucnost svou šetřením nejvíce a smilováním

ukazuješ: rozmnož nad námi milosrdenství své; abys ty, kteří k Tvým zaslíbením
chvátají, nebeských statků učinil účastnými. Skrze Pána našeho... — R. Amen.

O neděli XI. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.Ant.kMagmificat© Dobřevšeckyvěciučinil:hluchýmrozkázalslyšetia

němým mluviti.
Modlitba : Všemohoucí věčný Bože, jenž hojností milosti své převyšuješ i zá

sluhy pokorně prosících i jejich žádosti, vylij nad námi milosrdenství své; abys
odpustil, čeho svědomí se bojí, a přidal, čeho prosba se neodváží. Skrze Pána na
šeho — A. Amen.

O neděli XII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat : Člověk jeden sstupoval z Jerusalema do Jericha, a upad

mezi lotry, kteříž i obklopivše ho i zranivše odešli, odpolu živého nechavše.
Modlitba : Všemohoucí a milosrdný Bože, z jehož daru pochází, aby Tobě

věřící Tvoji hodně a chvalitebně sloužili: propůjč nám, prosíme; abychom k Tvým
zaslíbením bez úrazu spěchali. Skrze Pána — R. Amen.

O neděli XIII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magmficat : Jeden pak z nich, když uzřel, že očištěn jest, navrátil se,

hlasem velikým velebě Boha, alleluja.
Modlitba : Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož nám víru, naději a lásku: a

abychom zasloužili dosíci toho, co slibuješ, učiň, bychom milovali, co přikazuješ.
Skrze Pána našeho. — R. Amen.

O neděli XIV. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magmficat : Hledejte nejprv království Božího, a spravedlnosti jeho,

a toto všecko bude vám přidáno, alleluja.
Modlitba : Ostříhej, Pane, prosíme, svou církev laskavostí neustálou: a jelikož

bez Tebe klesá lidská křehkost, Tvou povždy pomocí buď odvracena od škodlivých
věcí a ke spasitelným řízena. Skrze Pána našeho... — R. Amen.

O neděli XV. po sv. Duchu.
Jako o neděh III., str. 508.
Ant. k Magmficat : Prorok veliký povstal mezi námi, a Bůh navštívil lid svůj.
Modhiba : Církev Tvou, Pane, smilování stálé očišťuj a ochraňuj: a jelikož

bez Tebe nemůže neporušena zůstati, Tvým povždy přičiněním budiž řízena. Skrze
Pána našeho — R. Amen.

O neděli XVI. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magnificat: Když budeš pozván na svatbu, nesedej na přední místo,

aby řekl tobě, kterýž tebe pozval: Příteli, posedni výše: tehdy budeš míti slávu
před spolustolujícími, alleluja.

Modlitba : Tvá nás, prosíme, Pane, milost vždycky předcházej i doprovázej,
a propůjč, abychom k dobrým skutkům stále směřovali. Skrze Pána našeho
— AR.Amen.

O neděli XVII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magnificat : Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu všichni:

Davidův. Dí jim Ježíš: Kterakž pak ho David v duchu nazývá Pánem, řka: Řekl
Pán Pánu mému: seď na pravici mé?
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Modlitba : Dej, prosíme, Pane, lidu svému ďábelských vystříhati se nákaz:
a pouze Tebe, Boha, čistou myslí následovati. Skrze Pána... — R. Amen.

O neděli XVIII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magnificat : Vzal tedy šlakem poražený lože své, na němž ležel, velebě

Boha: a všechenlid, jak to viděl, vzdal chválu Bohu.Modlitba© Rídižsrdcenaše,prosíme,Pane,účinekTvéhomilování:neboť
Tobě bez Tebe líbiti se nemůžeme. Skrze Pána... — R. Amen.

O neděli XIX. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat: Tedy všel král, aby pohleděl na hodovníky: a uzřel tam

člověka neoděného rouchem svatebním, i řekl jemu: Příteli! Kteraks sem všel,
nemaje roucha svatebního ?

Modlitba : Všemohoucí a milosrdný Bože, všechny nám škodlivé věci milo
stivě vzdal: abychom na mysli i spolu na těle volní jsouce, co Tvého jest, svobod
nými myslemi konali. Skrze Pána — R. Amen.

O neděli XX. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 508.
Ant. k Magmficat : Tedy poznal otec, že to byla ta hodina, v kterouž jemu

řekl Ježíš: Syn tvůj živ jest; a uvěřil on i všecken dům jeho.
Modlitba: Uštědři, prosíme, Pane, věrným svým odpuštění smíření a pokoj:

aby rovněž ode všech očištěni byli hříchů, i bezstarostnou Tobě myslí sloužili.
Skrze Pána . — A. Amen.

O neděli XXI. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat : Služebníče nešlechetný, všecek dluh odpustil jsem tobě,

neb s mne prosil: zdaliž jsi i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým,
jakož i já smiloval jsem se nad tebou ?

Modlijba : Rodinu svou, prosíme, Pane, stálou dobrotou opatruj: aby ode
všech protivenství Tvou ochranou byla osvobozena ; a v dobrých skutcích Tvému
jménu byla oddána. Skrze Pána — R. Amen.

O neděli XXII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat: Dávejtež tedy, co jest císařovo, císaři: a co jest Božího,

Bohu, alleluja.
Modlitba : Bože, útočiště a sílo: buď při zbožných prosbách církve své, jenž

sám jsi zbožnosti původcem, a popřej: abychom, oč Tebe důvěrně žádáme, sku
tečně obdrželi. Skrze Pána « — R. Amen.

O neděli XXIII. po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magnificat : Ježíš pak obrátiv se, a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra

tvá tě uzdravila, alleluja.
Modlitba : Odpust, prosíme, Pane, provinění svého lidu; abychom od svazku

hříchů svých, kterých jsme se ve své křehkosti dopustili, Tvou dobrotivostí byli
osvobozeni. Skrze Pána — AR.Amen.

Kdyby bylo potřeba přidati neděle, viz neděle IIT. až VI. po Zjevení Páně na
straně 235.

O neděli XXIV., poslední po sv. Duchu.
Jako o neděli III., str. 506.
Ant. k Magmficat Amen pravím vám, že nepomine pokolení toto, až se všecky

ty věci stanou :, nebe a země pominou, ale slova má nepominou, praví Pán.
Modlitba : Povzbuď, prosíme, Pane, vůle svých věrných: aby božského díla

ovoceDorivěji vydávajíce, tím větší pomoci milosti Tvé dosahovali. Skrze Pána...„ Amen.
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Výroční den Posvěcení chrámu Páně.

(Slavnost Páně.)

Již od dob císaře Konstantina Velikého (MV. stol.) vešlo v obyčej, slaviti
výroční den posvěcení chrámů Páně. Během časů ustanovili k tomu biskupové pro
své dioecese den, kdy byl biskupský chrám posvěcen. V Rakousku nařízeno, aby
slavnost posvěcení chrámu Páne konala se o třetí neděli v říjnu.

Na den ten si máme zvláště připomínati milosti, jichž se nám dostává ve
chrámu Páně.

Dle sv. Karla Boromejského.

Pozdrav ke cti svatého patrona kostelního.

(V den posvěcení chrámu, anebo o svátku sv. patrona.)

Ó náš svatý patrone, svatý N., věrný příteli a bedlivý vůdce
naší (farní) obce ! Ze srdce pozdravujeme tebe v den tento tobě
zasvěcený a díky vzdáváme ti vroucí za dobrodiní veliká a pře
četná, která jsi nám svou přímluvou u Boha již vymohl. — Přijmi
milostivě naši vděčnou úctu, ty náš milý ochránce, a neustávej
prositi za nás u Boha, abychom také, jako ty zde na zemi, všechno
konali k větší cti Boží a ke spáse duší svých, a tak dosáhli nebe
ského cíle.

Ó svatý patrone ochranný ! Ty nejlepší vůdce našeho života
a nejvěrnější příteli duší našich, odvracej od nás útoky zlého ducha
a nedovolené žádosti; povzbuzuj nás vždy ke ctnosti a křesťan
skému životu ; pomáhej nám, abychom neupadli do hříchů.

Všechny své žádosti a potřeby poroučíme ti dnes i navždy,
abys nám svou přímluvou dosáhl všeho, čeho nám jest potřeba a
co užitečno pro čas i věčnost.

Zvláště však zjednej nám u Boha tyto tři milosti
1. Abychom z tohoto žití neodešli, dokud nebudeme zaopatřeni

úplně a důstojně svatými svátostmi umírajících.
2. Abychom v posledním boji neochabli, nýbrž posilněni jsouce

tvou přímluvou a pomocí, přemohli všechny nepřátele duše své
1 strach před smrtí.

3. Abychom po smrti na soudě nebyli zatraceni, nýbrž po roz
sudku milostivém od tebe uvedeni byli do nebe k trůnu Boha vše
mohoucího, jehož bychom s tebou a všemi vyvolenými chválili a
velebili na věky.

R. Amen.

347. Alto ex Olympí vertice.

Hymna církevní k chválám. — Nápěv jako při nešporách: „„Orajské město
Salemské““, č. 346. — Překlad J. P 1907.

1. Hle, s nebes jasné výšiny 2. Vždy onen nebešťanů stanSynBohaOtcevznešený,jakznípochvalamivjásotě,| Bůh,balvanshorysvržený©knámTrojicejenžvjednotě,© tam
sstoupiv v zeměnížiny,-dva úhly věčnýmzpěvem uctíván; s nímpojípospolu— důmnebeskze-kezpěvusedružíme,snímzá
mě údolu. vodit se snažíme.
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3. Náš, Králi nebešťanů, chrám
svým milým světlem naplniž,

hlas lidu prosícího slyš, - zde ku
pomoci přispěj nám - a naše srdce
hojností svých zaplavit rač
milostí.

4. Nechť vyplnění dosáhnou
zde vroucí prosby věřících, dar
domu Tvého majících nechť ra

dostí se prsa dmou,- a těla jsoucesproštěni© nechťvejdouvsídlo
spasení.

5. Buď sláva Otci, jenž jestBůh,© znějzhlubinyasvý
šiny,- buď slaven i Syn jediný 
1 blahý Utěšitel Duch, zněj
sláva jejich k výsosti, hřmi od
věčnosti k věčnosti.

348. [la posvěcení chrámu Páně.

Slova Fr. 8. Hudba dle Svatoj. kancionálu č. 765.

1. Po-svě-ce-ní chrámu Pá-ně
svatých sbor se v nebes bráně

bp==HLE n
tento den k nám za-ví-tá,

u nás mi-le o- cí-tá.AFF
+

S nimi Bohu v zemskémdolu

2. Chrám — to jesti Boží sídlo,
Bůh v něm bydlí sám a sám,

v něm se prýští spásy zřídlo,
Božím palácem jest chrám; tu
trůn Páně, tu ráj slasti, tu je
brána pravé vlasti.

3. Z věčné lásky ku člověkusvětaPántupřebývá,| darůsvojichvalnouřeku© odtadnasvětvylívá;| tuseobětlibo
vonná, tu se spása světa koná.

4. Pamatujme stále na to,hořmecelouútrobou,© ustrojmesevrchovato© ctnostívšechněch
zásobou, očistme hruď, zdobmesebe,© jdoucevchrám,jdem"
v samo nebe.

5. Však Duch Páně duši samu
- za chrám sobě zasvětil, - pravduSvoji,prostouklamu© zaznak

HS
chva-lo-pís-ně pějme spo-lu.

a vlil do nído ní vpečetil;
aby stála pevnělásku svoji,

v boji.
6. Jsme chrám Boží, nechaťvskutku© duchnášvBohuspo

čívá, nechať Pán nám beze
smutku uvnitř duše přebývá;
plamen čistý jak ty hvězdy
v srdci našem hárej vezdy.

7. Skvějme v kráse svrchované
- před Boží se před tváří, - nechat
obět Pánu plane pořád na tomoltáři;© zevšechnašichútrobtísně© znětePánuchvalopísně!

8. Bože svatý, posvěť znova zachrámsvatýnašihrud!© Vpišnámvsrdcesvojeslova,© myslsvatouunásvzbuď!| Akdyž
přejde život mroucí, přijmi nás
v chrám věčně skvoucí!

Litanie na den posvěcení chrámu Páně.
(Pro soukromou pobožnost.)

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj
se nad námi!

Kriste, uslyš nás ! Kriste, vyslyš nás!
Cesta k věčné spáse, Úplné vydání. 33
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Otče s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, jenž jsi sobě chrám za svůj stánek vyvoliti ráčil,
Ježíši, jenž jsi v chrámě jako útlé dítě Otci nebeskému obě

tován býti ráčil,
Ježíši, jenž jsi jako dvanáctileté pachole do chrámu na

slavnost velikonoční putovati ráčil,
Ježíši, jenž jsi v chrámě od svých rodičů po třídenním hledá

ní nalezen býti ráčil,Ježíši,jenžjsiřekl© Důmmůjdůmmodlitbyjest,
Ježíši, jenž jsi poskvrnitele svého chrámu trestati ráčil,
Ježíši, jenž chceš, abychom se ve chramě Tvém shromažďovali,
Ježíši, jenž chceš, abychom se v chrámě Otci Tvému klaněli,
Ježíši, jenž S námi zde v nejsvětější svátosti oltářní podivu

hodně skrytý přebývati ráčíš,
Ježíši, jenž se zde za pokrm duším našim podávati ráčíš,
Ježíši, jenž sezde na oltářizahříchynašekaždého dneobětovatiráčíš,
Ježíši, jenž nám zde nehodným tolikerých milostí prokazovati ráčíš,
Ježíši, jenž jsi nás na křtu svatém chrámem Ducha svatého

učiniti ráčil,
Ježíši, žádosti duší našich,
Ježíši, Spasiteli náš nejlaskavější,
Milostiv nám buď — odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď — uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého
Od všelikého hříchu
Od náhlé a nenadálé smrti
Od úkladů ďábelských
Od ducha nekajícnosti
Od vlažnosti k chrámu Tvému
Od neuctivosti v chrámu Tvém
Od časného i věčného zahynutí
Pro svou tajuplnou přítomnost v nejsvětější svátosti oltářní,
Pro svoulásku,s kterou v té svátosti snámi po všecky dni přebýváš,
Pro milosti, kterých nám zde z nestihlé dobroty své uděluješ,
My hříšníci — Tě prosíme, uslyš nás!
Abys nám odpustiti ráčil,
Abys nám milostiv býti ráčil,
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys v nás uctivost a pobožnost k chrámu Tvému rozhoj

niti ráčil,
Abys všecky ctitele svého svatého chrámu v své milosti za

chovati ráčil,
Abys nepřátele svého svatého chrámu ponížiti ráčil,
Abys nám v hodinu smrti milostiv býti ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dáti ráčil,
Abys nás vyslyšeti ráčil,

smilujsenadnámi!

|

]

|

vysvoboďnásPane!

Šnás!

ěprosíme,uslyvT
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Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — odpusť nám, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchysvěta, — uslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, — smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi. — Kriste, smiluj se nad námi. — Pane,

smiluj se nad námi.
Otče náš.

Žalm 88. (Blaze v domu Páně).

1. Jak milí jsou stanové Tvoji, Hospodine mocností; * touží
a omdlévá duše má po síních Hospodinových.

2. Srdce mé a tělo mé * plesají k Bohu živému.
3. Nebo vrabec nalezl sobě dům * a hrdlička hnízdo sobě,

kdežby složila mladé své.
4. (Já nacházím) oltáře Tvé, Hospodine mocností: * králi můj

a Bože můj. :
5. Blahoslavení (jsou), kteříž přebývají v domu Tvém, Hospo

dine: * na věky věkův chváliti budou Tebe.
6. Blahoslavený muž, kterýž má pomoc od Tebe * vstupo

vání (k stánku Tvému) v srdci svém spořádal, údolím slzí, na místo,
kteréž uložil.

7. Neboť požehnání dá ustanovitel zákona, přijdou z síly k síle,
* (až) vidín bude Bůh bohů na Sionu.8.Hospodine,Božezástupů,vyslyšmodlitbumou| *ušima
pozoruj, Bože Jakobův.

9. Ochránce náš, popatř, Bože * a vzhlédni na tvář pomaza
ného svého.

10. Nebo lepší jest den jeden v síních Tvých * nad tisíce.
11. Zvolil jsem sobě raději opovrženým býti v domu Boha

mého : * nežli přebývati v stáncích hříšníků.
12. Nebo milosrdenství a pravdu miluje Bůh * milost a slávu

dá Hospodin.
13. Neodepře dobrých věcí těm, kteříž chodí v nevinnosti: *

Hospodině zástupů, blahoslavený člověk, kterýž doufá v Tebe.
Sláva Otci i Synu, * i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věkyvěkův.

Amen.
V. Jak milí jsou stanové Tvoji, Hospodine mocností.
R. Touží a omdlévá duše má po síních Hospodinových.
V. Kteříž stáváte v domu Hospodinovu.
R. Chvalte Hospodina, neboť dobrý jest.
V Hospodine, uslýš modlitbu mou.
R. A volání mé přijdiž k Tobě.
Modleme se Bože, jenž nám každoročně den posvěcení

tohoto svatého chrámu svého obnovuješ, a nás zachováváš, bychom
svatým vždy tajemstvím ve zdraví přítomni byli vyslyš prosby
lidu svého a uděl, aby, kdokoliv do tohoto chrámu o milost prosit
vejde, radoval se, že všeho dosáhl. Skrze Pána našeho
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Nešpory na slavnost Posvěcení chrámu Páně.

Otče náš. Zdrávas (potichu Je
V. Bože, ku pomoci mé vzezři.
R. Hospodine, ku pomoci mé pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky

a na věky věkův. Amen. Alleluja.
Antifona 1. Na dům Tvůj přísluší svatost, Hospodine, na dlouhé časy.
Žalm 109, str. 51.*)
Ant. 2. Dům můj dům modlitby slouti bude.
Žalm 110, str. 51.
Ant. 3. Tentoť jest dům Páně pevně ustavěný, dobře založen jest na pevné

skále.
Žalm 111, str. 51.
Ant. 4. Dobře založen jest dům Páně na pevné skále.
Žalm 112, str. 52.
Ant. 5. Kamení drahocenné jsou všecky zdi tvé a věže Jerusalema z draho

kamů vystavěny budou.
Žalm 113, str. 52.
Kapitola: Viděl jsem město svaté: Jerusalem nový, sstupující s nebe od

Boha, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému.
R. Bohu díky.
Hymna : „„Coelestis urbs Jerusalem““.

346. Coelestis urbs Jerusalem.

Hymna církevní k nešporám na posvěcení chrámu Páně.
Překlad Dostála—Lutinova, Nápěv (zkrácený) ze Svatoj. kanc. č. 395.beun ==iy ===

1. Ó raj-ské mě-sto Salemské, ty bla-hé mí-ru vi-dě-ní, jež
8GjeA Sr EE

ze ži-vé-ho ka-me-ní čníš do hvězd ří-še nad-zem-ské, jak
Ab T DOJÍTje

=== 4
ne-vě-sta v den ve-se -lý jsouc ob-klo-pe-na

2. Ty Panno šťastně snoubená,
- jíž Otec věnem slávu dal, a
Ženich milost uchystal, - ó kněžnokrásouzdobená:© KrálKristus
tvojím chotěm jest, a zářící ty
město hvězd !

3. Tvá brána z perel probleská,
- všem smrtelným se otvírá ;
jen před kým ctnost se ubírá,

an-dě -ly!
kdo
rád

ten vchází v sídla nebeská,
nadšen láskou Kristovou,
snáší trpkou muku svou.

4. Tu hřmějí dláta, kladiva,
a rána duní na ránu, - až z uhla
zených balvanů - se vznáší stavba,
zářivá, - a skála, nitrem spoutaná,

se štítu jásá hosanna!

*)"Nápěvy žalmů dle způsobu medicejského : VII., 3; I. 5; I. 1; VIII, 2; II;
k Magnificat VL.
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5.BuďslávaOtci,jenžjest| blahýUtěšitelDuch,-znějsláva
Bůh, - zněj z hlubiny a s výšiny, jejich k výsosti, - hřmi od věčbuďslaveniSynjediný© i nostikvěčnosti!

V. Na dům Tvůj, Hospodine, přísluší svatost.
R. Na dlouhé časy.
Antifona k Magmficat : Jak hrozné jest místo toto ! Neníťt tu jiného, jediné

dům Boží a brána nebeská. :
Magnificat, str. 59.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
Modlitba : Bože, který nám každoročně den posvěcení tohoto svatého chrámu

svého obnovuješ a nás zachováváš, bychom svatým vždy tajemstvím ve zdraví pří
tomni byli, vyslyš prosby lidu svého a uděl, aby, kdokoli do tohoto chrámu o milost
prosit vejde, radoval se, že všeho dosáhl. Skrze Ježíše Krista, Pána našeho. —

R. Amen.

Vzpomínka na neděli III; v říjnu vezmese ta, která na ná toho roku připadne.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.
V. Dobrořečme Hospodinu.
R. Bohu díky.
V. Duše věřících skrze milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.

Antifona mariáňskáů,,Salve Regina“ na str. 65.—67., č. 31.—39.
V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
R. Amen.
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Z úplného kancionálu

»Česta k věčné spáse«

vydala papežská knihtiskárna==© svýmnákladem:-
„Výtah pro střední školy“

v plátěné vazbě K 1:80

„Výtah pro školy národní
a měšť.“ v plátěné vazbě K 2-20

„Výtah menší pro lid“ v plá
těné vazbě K 2-86

„Zvláštní otiskpašijí dle
svatého Matouše“ K —50

„Zvláštní otisk pašijí dle
svatého Jana“ K —40
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