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Návod
k modlitbě malych hodinek.

„Ničemu nebudíž dávána přednost před
službou Boží.“ Řehole sv. Benedikta.

I. Rozdělení hodinek.

]. Římský breviář rozděluje malé hodinky nei
blahoslavenější Panny Marie na tři doby:

A) hodinky v roce,
B) hodinky adventní,
C) hodinky vánoční.

2. Hodinky v roce se modlí od Hromnic až
do první neděle adventní. Donejprv se modlí při
„Iitřní“, připadající na den 3. února a naposled při
hodince deváté v sobotu před I. nedělí adventní.
V této době jest třeba dbáti období ——od neděle
Devítníku do Bílé soboty — a doby velikonoční.

3. V období od neděle Devítníku do Bílé so
boty se vynechává „alleluja“. Při kompletáři v 50—
botu před nedělí Devítník ponejprv a při hodince
deváté na Bílou sobotu naposled říká se na za—
čátku každé hodiny po „Gloria Patri“ místo „alle
luja“ vždy „Laus tibi Domine, Rexaetémae glóriae“.

4. V této době — ve 3. bodě jmenované —
nemodlí se „Te Deum“, ale místo něho třetí respon
sorium.

O svátcích P. Marie a sv. Ioseta modlí se „Te
Deum“ vyjimečně.
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5. V postě — počínaje sobotou před první nedělí
postní a konče na Bílou sobotu — lze se modliti
Nešpory již před polednem (hromě neděli).

6. V poslední tři dny Svatého týdne nemodlí
se malé hodinky společně, nýbrž pro sebe.

7. Vehfonoční' doba počíná nešporami na Bílou
sobotu a končí hodinhou devátou v sobotu před
Nejsvětější Trojicí. V této době se shoduje vše
s hodinkami v roce, až na to, že se modlí anti
fona „Regina caeli“ při třech chvalozpěvech: ve
Chválách při„Benedictus-“,v Nešporách při „Magni
ficat“ a v hompletáři při „Nunc dimíttis“. Na Bí
lou sobotu modlí se teprve po hompletáři žávě
rečná antífona „Regina caeli“.

8. Při hodinkách v roce jsou tři závěrečné anti
fony: a) „Ave Regina caelorum“ modlí se od
hompletáře 2. února až do Bílé soboty; b) „Re—
gina caeli“ modlí se od hompletáře Bílé soboty
až po hodinlzu devátou v sobotu před Nejsvětější
Trojicí včetně; c) „Salve Regina“ modlí se při
nešporách před Nejsvětější Trojicí ponejprv a po
hodině deváté v sobotu před první nedělí adventní
napoáed.

9. B) Hodinhy adventní modlí se _ponejprv
přiNešporách v sobotu před první neděli adventní
a naposled při „Nonč“ na Štědrý večer. lnvitato
rium čili výzva he chvále Boží, žalmy, hymny,
absoluce, požehnání (Benedictio) a veršíhy až po
čtení jsou jako v roce, rovněž antífony při „litřní“,
vyjma třetí antifonu při třetím nohturnu, hdež jest
místo antifony „Post partum“ antifona „Angelus
Domini“ Vše ostatní jest přizpůsobeno této době.

10. O „Te Deum“ platí v adventě totéž, co bylo
řečeno v bodě 4.
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11. Adventní hodinky se modlí též na svátek
Zvěstování Panny Marie 25. března. Připadne-li
tento svátek v postě, nemodlí se „alleluja“. Zá
věrečná antifona jest : příslušné doby -'-—bud
„Ave Regina coelorum“ nebo „Regina coeli-“..

12. C) Hodinky vánoční modlí se přl Neš—
porách dne 94. prosince ponejprv a při komple
táři dne 2. února naposled. Při kompletáři na
svátek Očištování P. Marie modlí se závěřečná
antifona „Ave Regina coelorum“. Antitony při
„Chválách“, Nešporách a ostatních malych hodin—
kách jsou pro tuto dobu zvláštní, rovněž modlitby
k těmto hodinkám. Vše ostatní jest jako v roce.
0 slavnosti Mláďátek modlí se místo „Te Deum“
třetí responsorium, připadne-li tento svátek na
všední den.

13. Závěrečná antifona Mariánská jest v době
vánoční táž jako v adventě, jen příslušná k ní
modlitba s veršíkem jest jiná.

14. Znamení .W. kříže. Všude, kde se má dělat?
znamení sv. kříže, jest 1“v textč poznačen.

Maly kříž —-palcem pravé ruky — se dělá:
a) na rtech — při slovech přípravné modlitby

.,Aperi Domine“ a na počátku „litřní“ při „Do
mine lábia mea apéries“,

b) na prsou — na začátku „kompletáře“ “přít
slovech „Convérte nos Deus salutáris noster“; *

VIV
Velky čili latinský krlz děláme:
a) při slovech „Deus in adjutórium meum :inf

ténde“ na začátku každé hodinky,
b) na počátku chvalozpěvů „Benedictus“, „Mag—

nificat“ a „Nunc dimíttis“ při „Dominus det nó—'
bis“ a „Divínum auxilium“,
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c) při požehnání na konci kompletáře „Bene—
dícat ef custódiat atd.“, při slovech „Pater et
Pílius et Spíritus Sanctus“.

-15_;Maiíce zřetel na jednotlivé hodinky (hóry)
máme si pamatovati

&) „litřní s Chválami“ mohou se modliti ráno
anebo iiž v předcházeiící večer ve sboru od čtvrté
hodiny.

Pro sebe se mohou modliti v době střední mezi
polednem a západem slunce, coz jest asi.

Od 20. ledna o 2“ hod.
Od 13. února o 21!, hod.
Od 1. března o 2% hod.
Od 18. března o 3. hod.
Od 4. dubna o 3'!. hod.
Od 20. dubna 0 3%. hod.
Od 10. května 0 ?]4 hod.
Od 8. června o 4. hod.
Od 1. srpna o 3314hod.
Od 21. srpna o 3'/2 hod.
Od 7. září o 3*/. hod.
Od 9.4. září 0 3. hod.
Od 11. října o 93!* hod.
Od 30. října 0 Q'l2 hod.
Od 18. listopadu 0 ?]4 hod.
Od 15. prosince o 9. hod.

Kdo se „litřní“ a „Chvály“ modlí v předvečer
(anticipuie), iest povinen říkati ty žalmy, které
isou předepsány na příští den, na př. v pondělí
večer žalmy předepsané na úterý, v úterý na
středu atd.

„Te Deum“ se nemodlí od neděle Devítníku
až do velikonoc a v adventě; výjimečně se modlí
o svátcích P. Marie a sv. losefa i v těchto do
bách. Tyto svátky jsou: 8. prosince Neposkvrně
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ného Početí P. Marie, 10.prosince Přenesení domku
do Lorety, 18.prosince Očekávání narození Páně,
93. ledna Zasnoubení P. Marie, 2. února Očišfo
vání P. Marie, 25. března Zvěstování P. Marie,
pátek před Květnou nedělí Sedmibolestné P. Marie,
19. března sv. losefa.

V tyto dny se po druhém čtení po responsoriu
připojí „Gloria Patři“, opakuje druhá polovice
responsoria a místo třetího responsoria modlí se
„Te Deum.“

Nepřípojí-li se „Chvály“ ihned po „litřní“,ukončí
se „Iitřní“ podobně jako „Chvály“, ale bez vzpo
mínky7 svatých. Po třetím responsoriu nebo po
„Te Deum“ se řekne veršík:

V „Domine exaudi orationem meam“.
R „Et clamor meus ad te véniat“.
Pak se říká příslušná modlitba : Chval a po

ní veršíky:
V „Domine exaudi . . .“
R „Et clamor . . .“
V „Benedicamus Domino“.
R „Deo gratías“.
V „Fídélíum ánímae . . .“
Následuje potichu „Páter nostcr“
Chvály se pak začínají „Ave María“. linak ná

sleduje po lítřní hned „Deus ín adjutoríum.“
b) Malé hodinky ve sboru se modlí: Prima a

terce přede mší sv., sextaanona před polednem.
c) Nešpory a doplněk se modlí po poledni

nebo až při_litřní. V obou případech zakončí se
doplněk čilí kompletář mariánskou závěrečnou
antifonou „Páter noster, „Ave Maria“ a „Credo“.
litřní však počíná opět „Ave Maria“. Vše ostatní
modlí se dle textu.
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2. Pravidla pro modlitbu ve sboru.
Společná modlitba rychleji bývá vyslyšena,

poněvadž více zmůže než soukromá.
Sv. Antonín.

Kromě toho, co bylo iiš řečeno, iest dbáti:
1. Sestry se rozdělí ve dva sbory (chóry) či kůry.

V každém sboru jest předčítatelka (choristka). Heb
domadaria mění se každý týden. Sbor, kde je
hebdomadaria, sluíe první kůr; strana druhá sluje
druhy' kůr a proto se říká příslušným předčítatel
kám: první choristka, druhá choristka (předčíta
telka). Představené., nebo za jeií nepřítomnosti
sestra po ní následuiící, se jmenuje představenou
nebo superiorkou sboru.

2. První předčítatelka se modlí sama „ín
vitatoríum“ ažalm „Veníte exultémus“, pak verše
\7. po žalmech při ]itřní, po hymnech ve Chvá
lách a Nešporách a po kapitole ostatních hodin.
Rovněž čtení a předchás-ející „lube domne bene—
dícere“ náleží ji.

3. Antifony před žalmy při Iitřní, Chválách a
Nešporách říká střídavě 1. a 2. předčítatelka; při
primě, tercii, sextč a noně, jakož i při chvalozpě
vech: „Benedictus“, „“Magnificat a„Nunc dimitis“
:anoti antifony 1. předčítatelka.

4.Hebdomacla1ía či sestia, která má ty
d en, modlí se sama „Domíne'l'lábia mea apéries“ na
počátku litřní a „Convérte nos DeuS'I'salutáris no
ster“ na počátku kompletáře; pak „DeusTín adiutó
ríum meum inténde“ na začátku všech hodin;
mimo to říká „Pater noster“ &„Et ne nos indúcas
in tentatiónen“, absolucí a požehnání před čte
ním, při Iilřni 3anotí„Te Deum laudámus“; modlí
se kapitoly a verše před modlitbami, modlitby a
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verše- po nich. Tyto verše jsou po antifonách při
vepomínce:

a) sv. Iosefa ve Chválách „Os iusti meditábitur
sapientíam'; a v Nešporách „Gloria et divítiae ín
domo eius“.

b) sv. otce Františha ve Chválách a po Nešpo
rách „Ora pro nobis, beáte Pater noster Francisce“.

c) sv. Alžběty ve Shválách „Diffusa est gratia
in lábus tuis“ & v Nešporách „Specie tua et pul
chritúdine tua.“.

d) všech svatých v roce a po vánocích —-ve
Chválách a Nešporách „Laetámíni in Dómino et
exultátc iusti“; v adventě ve Chválách a Nešpo
rách „Ecce apparébit Dominus supei nuben cán
didam“. Dále „Dómine exaudi orationem meam“
„Benedícámus Dómino“, „Fidélium ánimae atd.“
„Divínum auxilium atd.“, „Dominus det nobis suam
pacem“. Dal: verše po marianshých závěrečných
antifonách a po nich následující modlitby; při
„Sacrosanctae“ verše: „Beáta viscera Mariae Vír
ginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium“.

5. Na všechny tyto modlitby a verše V sestry,
která má tyden, jakož i na veršíhy první předčíta
tellzyodpovídá (responsorium 12)celý sbor. Rovněž
cely sbor opalzuíe lnvitatorium „Ave Maria, gratia.
plena: 'Dominus teum“ zcela neb částečně po
každém verši žalmu „Veníte exultémus“. Konec
tohoto žalmu modlí se takto:

Choristha l.: „Gloria Patri et Fílio et Spiritui
sancto. * Sicut erat in principio, et nunc, ct sem—
per et in s'aecula saeculorum. Amen.“

Všichni: „Dominus tecum“.
Choristha l.: „Ave Maria, gratia plena“
Všichni: „Dominus tecum“.
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Dři všech hymnách modlí se poslední sloku je
den kůr, kdežto druhy odpoví „Amen“. — Po
žalmech říká cely sbor celou antifonu a rovněž
antifony při vzpomínce sv. Iosefa, sv. Františka,
sv. Alžběty a všech svatých, rovněž závěrečnou
mariánskou antifonu. — Cely sbor říká „Deo
gratia's“ po čtení; následující responsoria modlí
se oba kůry střídavě. První kůr je počíná. —
Před modlitbami praví první kůr „Kyríe eléison“.
druhy kůr „Kriste eléison“, všichni „Kyrie eléison“.
Cely sbor modlí se „Sacrosánctae“, když sestra,
která má tyden, začne.

6. „Dater noster“, „Ave Maria“ a „Credo“ modlí
se celý sbor tiše. Slova „Pater noster“ vysloví
hebdomadaria jen tehdy hlasitě, když se pak
ke konci musi říkati hlasitě: „Et ne nos índúcas
in tentationěn“ Tento případ se v hodinkách vy
skytuje jen po žalmech při litřní.

7. Představené sboru dává znamení ku povstání,
když zaklepe na lavici; jakmile všichni povstali,
zaklepne sestra, která má tyden, což značí ža
-čátek hodinek; pak se všichni modlí „Ave Maria“'

8. Při žalmech ve všech hodinách a při čtení
\" matutinu sbor sedí. Na začátku každé hodiny
až po první žalm stojí. Sbor stojí též při „Dater
noster“ před prvním čtením při litřní a to až
k začátku prvního čtení. „Te Deum“ se modlí
rovněž stoje. Od „Gloria Patri“ posledního žalmu
každé hodiny zůstane sbor státi až do konce této.

Sestra, která má tyden, povstane k požehnání a
první předčítatelka čte lekce stojíc.

Po celou dobu velikonoční, jakož i každou ne
děli, počínaje vždy již při sobotních Nešporách
modlí se závěrečná antifona mariánská stoje, jindy
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však kleče. Při modlitbě po této antifoně sestra,.
která má týden, stojí.

9. Poklony. Malá poklona (hlavou) dělá se při
„Gloria Patri“, ]ežíš &při jménech neibl. P. Marie,
sv. ]osefa, sv. otce Františka a sv. Alžběty.

10. Choristka ie hluboce skloněna a obrácena
k hebdomadarii při slovech „lube d'omne bene
dícere“ a zůstává skloněna, dokud říka hebdo
madaria požehnání.

11. Při slovech invitatoria _.,Venite exultémus“
kleknou všichni a zůstanOu se sepiatýma rukama
klečeti při slovech „Venite adorémus et procidá
mus ante Deum“. Totéž děje se (ve chvalospěvu
„Te Deum“) při slovech „Te ergo quaesumus“.

12. V nešporách při první sloce hymnu „Ave
maris stella“. Po „Deo gratias“ kleknou všichni
a 1. kůr se modlí celou sloku kleče.

13. Ke konci hodinek modlíme se klečíce obč
tování „Sacrosánctae“. Po amen modlí se hebdo—
madaria veršíky „Beáta víscera Mariae Vírginis.
atd.“ a pak se všemi společně říká responsorium:
„Et bea'ta úbera atd.“. Po té se všichni modlí tiše
„Dater noster" a „Ave Maria“, načež hebdoma
daria saklepne, což značí konec hodinek.

Mimo uvedených všeobecných poklon konaií
sestry sv. Kříže v lngebohlu se schválením po
svátné kongregace obřadů v Římě tyto poklony:

Troji poklona.
a) malá, ukloníme-li se jen hlavou (v textu o—

značena 1),
b) střední, ukloníme-li mírně tělo s hlavou (0—

Enačena 9,
c) ňluboka', sklání-li se tělo s hlavou hluboce

v pravém úhlu (označena 3).
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1. a) Malá poklona hlavou se dělá při jménech:
Maria, při vzpomínce sv. losefa, sv. otce Fran
tišha & sv. Alžběty.

2. b) Střední poklona při jménu Iežíš, při Neš
pora'cň v š. 112 při slovech: „laudáte nomen Dó
mini“—,„laudábile nomen Dómini“; při „Magnificat“:
„et sanctum nomen eius“; při jilřní v š. 8. „ad—
mirábile est nomen tuum“; při„Te Deum“: „Sanc
tus, sanctus, sanctus“, Ve Cb'Va'la'cíž v ž.—99. „lau—
dáte nomen eíus“; ve chvalozpěvu 3 mládenců
v poslední sloce: „Benedictus es Domíne“; v ž.
148. „laudent nomen Dómini“; ve chvalozpěvu
Zachariášovu při slovech 1. slohy: „Benedictus
Dómínus Deus“; V primě v ž. 53.: „confitébor
nómini tuo Dómine“, V tercii v ž. 121: „ad con
fiténdum nómini Dómini“, V sexté v ž. 123.: Ad
iutóríum nostrum in nómine Dómini“. Dříhaždém
„Orěmus“.

3. c) Hluboce .seklaníme při „Dater noster“, „Ave
Maria“ ; při slovech „Gloria Patri et Fílio, et Spi
ritui Sancto“ & „Laus tíbi Dómine, Rex aetérnae
glóríae“. Při Nešporácň v š. 112. při slovech: „Sit
nómen Dóminí benedíctum“, což se říká stoje;
na konci doplňku při slovech „Benedícat et cu
stódiat nos omnipotens et miséricors Dóminus,
Dater et Filius, et Spiritus Sanctus“, pří CňVa'Ia'có
ve chvalozpčvu tří mládenců při slovech poslední
slohy: „Benedicámus Patrem et Fílium cum sancto
Spíritu“, modlí se stoje & v hymně při slovech:
„O gloriósa Virginum“. V primě, tercii, sextě,
noně a V doplňku při slovech hymny: „Maria
Mater graciae“ &při poslední sloce každé hymny
až hu „Amen“.

Celý sbor, vyima hebdomadarií, ie hluboce shlo
něn při první modlitbě ve chválách &nešporách;
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při modlitbách po ostatních hodinách až po slova:
„per omnia saecula saeculorum“.

Dři modlitbě po vzpomínce všech svatých se
stoií, až hu konci se shlání hluboce při slovech:
„Der Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus
sancti Deus“; v adventě při „Qui teCum vivít et
regnat in unitáte Spiritus sancti Deus“.

Hebdomadaría a chorísthý se uhloní hluboce po
antifoně, čtení, požehnání, kapitole atd., jež samý
předčítalý.

4. Choristha jest hluboce shloněna & obrácena
h hebdomadarii při slovech „lube domne bene
dicere“ a zůstává shloněna, dohud říhá hebdo
madaria požehnání.

5. Prosťracio. „Prostracio“ snačí „vrhnouti se“
Klehneme a polibíme lavici, neb hlečíme-li na
zemi, polibíme zem. To se koně:

a) V z'nw'taforíu při třetím verši žalmu „Veníte
exultémus“. Přislovech: „fundavérum manus eius“
hlehnou všichni a zůstanou se sepiatýma ruhama
blečeti při slovech: „Veníte adorémus et proci
dámus ante Deum“, pah políbí lavici neb podlahu
a povstanou.

Drvní choristha však čte celý verš stoje, až po
slovech: „oves pascuae eius“ pohlehne na jedno
holeno.

b) Při „Te Deum“ za verše: „Te ergo guesu
mus“. Děie se to takto: při slovech předcházejí
cího verše: „esse v'entúrus“ pohlehne celý sbor
a druhý hůr modlí ce celý verš hleče sám a te
prve na konci políbí lavici nebo sem a povstane.

První hůr políbí lavici nebo zem při slovech:
,.quos pretióso sánguine“ a povstane.
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c) V Nešporcícfž při první sloce hymnu „Ave
maris stella“. Do „Deo gratias“ kleknou všichni
a první kůr se modlí celou sloku kleče; na konci
ní políbí při slovech „Atque semper Virgo“ lavicí
neb zem a povstane.

d) Pří závěrečné modlitbě „Sacrosánctae“. Tuto
modlitbu řikajívšichni společně klečíce. Do„Amen“
políbí všichni lavicí neb zem vyjma hebdomadarii,
která se modlí: „Beáta viscera Mariae Virginis
atd.“ a pak se všemi společně říká responsorium:
„Et beáta úbera atd.“. Poté se všichni modlí tiše
„Dater noster“ a „Ave Maria“, načež hebdoma
daria tleskne rukama, což značí konec hodinek.
Při „Sacrosánctae“ při slově „peccatórum“ bijí se
všichni v prsa.

Recitování čili přednes hodinek.
1. „Neimilejší,napomínám vás, abyste vždy

s čistým úmyslem a horlivě chválu Boží pěli.
Modlete se horlivě, stůjte uctivě před Pánem,
s radostnou svěžestí nikoli lenivě a ospale.
Nešetřte příliš hlasu, netrhejte slov, nepřeska—
kujte je, ale modlete se jasným, stejnym a
žvučným hlasem. Modlete se dobře, abyste
totiž při pční žalmů také na to mysleli, co
se modlite.“ Sv. Bernard.

Q. Nejsou pouee velké věci velkymi. Věrnost
v malých a skrytých věcech je vždy velká, ko
ná-lí se jedině pro Boha. Totéž platí i o přesnosti
a věrnosti při posvátných hodinkách. Pří větších
skutcích, zevnějších cvičeních, skutcích kajících
bývá často něco samolásky. jestliže se však při
hodinkách přičiníme a slova správně vyslovujeme,
mizí jednotlivec ve sboru, Pán Bůh však o tom
ví — slyší vše. lsme-liunaveni, ospalí, ve špatném
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rozmaru &přirozenost chce zvitězitj, tehdý právě
jest vhodná příležitost, abychom se přemohli. Ne
deime znáti zmalátnčlostí, ale právě k větší cti
a slávě Boží zvyšme hlas — povznesme se nad
slabou přirozenost, řkouce: „Pro D. Boha není
nic těžkým“

3. Damětlivy Slova Večného, iež se pro nás
stalo člověkemnvyrslovuime správně slova po
svátných hodinek.

4. Svatí andělé tvoří sbor jeden, řeholnice sbor
druhý ke cti Boží. Prepůičme proto svých hlasů
5 pílí, pečlivostí, zbožnosti a pozorností církvi
svaté, napodobujíce věčně znějící: „Svatý, svatý,
svatý.“ Co se někomu uloupí, nutno navrátiti.
D. Bohu chceme každým slovem hodinek vrátiti
zcela vše, oč isme ho připravili malou pozornosti
při modlitbě.

5. Každé slovo a každou slabiku Výslovuime
dobře, aby vše bylo rozuměti a slyšetí.

6. Hodinky se modlí zpěvným tonem, asi „es“,
nikoli obýčeiným hlasem, jak se mluví.

7. Hlas budiž jasný, přirozený, čistý.
8. Dbeime správného přízvuku. Ve dvousla

bičných slovech ie přízvuk na první slabice;_ při
víceslabičných slovech ie přízvuk naznačen. Ctýř
a víceslabičná slova mají také vedlejši přízvuk:
lůbiláte, introíte, misericórdia, gěnerátiónem.

9. le-li třetí slabika od konce přízvučné a po
ní nepřízvučná, pak je na poslední slabice ved—
leiší přízvuk na př.: in príncípióvet núncvet —
Dóminčvin lóngitúdinemdíémm.

10. Krátká iednoslabičná slova na počátku verše
neb po“ buďtež Výslovována krátce jako před
takt; na př. ex ore nevýslovuí éx ore, nýbrž 233:
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óre, . . nc aut Íílius, nýbrž aůt filius — tedy
ex, aut scela krátce.

lsou-li dvě iednoslabičná slova na počátku,
jest zpravidla na prvním vedlejší přízvuh: Quíd
est homo ——Nón sunt loquélae.

11. Při „Benedicite“ budiž slabika „dí“ sesílena;
nebudiž však prodlužována, což by bylo na újmu
následující slabiky a vyznělo by nepěkně „Be—
nedícte“.

12. Zvláštní pozorností saslouší zvláště verše:
š. 86.: Ecce álienígenae, et Tyrus . . ; š. 95.:
Cantáte Dómino . . . annuntiáte de'díe in diem . . .
a: Afférte Dómino . . . ž. 96. Qui dilígitis Dómi
num odíte malum ; š. 23.: Hic accipiet bénedicti
ónem & Dómino; -— š. 18.: Lex Dómini ímmácu
láta convértens; -—126.:Vanum est. .. súrgite...
a: Sicut sagíttae in manu . ne sagittvin! -—
„Domine“ po Deus in adiutorium má takový
rytmus: Dóminěvadvádiuvándum me festina.

13. Nepřizvuhují se hráthá slova jaho: et, qui, in.
14. Veršihy se říhaii bez pomlčhy. Díffúsa est

grátiavin lábíis túis. Proptérea benedíxit te Déusv
in aetérnum.

V hymnech se spojují dva a dva verše.
[. Quem térra pontus sídera,

colunt, adórant práedicantf
ll. Trinám regentem máchinam

claustrum Mariae báíulat.
15. Uprostřed slohy se dělá u hvězdičky po

mlčha, takže by bylo možno zatím vysloviti
neisv. jména „lešíš, Maria“. Mezi jednotlivými
slohami, kde se střídaií sbory, budiž hráthá po
mlčha (vylevte potichu „Ave“). Na každé straně
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Návod.

sboru dbejte alespoň dvě, aby se udržel ton ve
stejné výši!

16. Každá hlediž se přizpůsobit, dávej pozor,
abys nepředbíhala, mírní se! Nikoli jak ty chceš,
ale jak toho vyžaduje jednota. Tak se docílí har:
moníe a krásného sboru.

17. MariánskOu závěrečnou antířonu, jakož i
Sacrosanctae začíná hebdomadaría, sbor pak po
kračuje:
Hebd.: „Ave“ Sbor: „Regina coelórum . . .“

„Salve Regina“ „mater . . .“
„“Alma „ „Redemptóris
„Sacrosánctae“ „ „et individuae .“

18. Kdykoli se sb01 rozchází, zakončí hodinky
vždy mariánskou závěrečnou antiíonou a mod
litbou „Sacrosanctae“.

]e-li po hodinkách konventní mše sv., zakončí
se: „Fidélium ánimae“ a „Dater noster“. Zatím
co se modlí „Fídélium ánimae“, přistoupí kněz
k oltáři.

IV. Poznámky o soukromé modlitbě.
1. Přisoukromé modlitbě zachovává se všechno,

jak řečeno v bodech l..—15 lest chvályhodno,
dělají-li se také poklony; avšak před světskymi
lidmi se nemají konatí. Úklony hlavy možno však
dělati vždy.

2. Modli-li se tři sestry spolu, jest jedna 1. cho
ristkou, druhá 9. choristkou a 3. hebdomadaríí.
— Modli-lí se dvě sestry spolu, jest jedna 1. cho—
ristkou, druhá 9. choristkou a současně hebdo—
madaríí. Kdo se modlí sám, říká vše, jak jest
psáno v textě.

5. jednotlivé hodinky čili hóry lze při modlitbě
sloučiti, anebo možno modliti se každou zvlášt.
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Obyčejně se však Iitřní a Chvály neodděluíí. Do
Chválách a po kompletáří modlí se sávěrečná
mariánská antífona; ostatní hodiny se zakončí
„Fidélium ánimae“ a „Pater noster“. Sv. Otec
Lev X. udělil prominutí všech nedostatků, které
se staly roztržitostí a nepozorností ž křehkosti
lidské, pomodlíme-li se po církevních hodinkách
„Sacrosánctae“ alespoň po kompletáři kleče,vyjma
na cestách.

4. Hodinky se' možno modliti na kterémkoliv
vhodném místě, v kapli, doma, v přírodě, při
procházce. Možno se modliti jakkoliv: kleče, stoje,
sedě, chodě a nemocní i leže. — Není třeba,
abychom se při modlitbě slyšeli; stačí, pozoru
jeme-li, že slova správně vyslovujeme. Bez roz
umné příčiny nemá se hodina přerušiti.

Vše koneime ke cti Boží, ku chvále neiblaho
slaveněiší P. Marie a k uctění sv. otce Františka
a sv. Alžběty.

V. Odpustky za modlitbu malých hodinek
neíblahoslaveněiší P. Marie.

(Dle Beringera „Odpustky“ 13. vydání 1906 a Be
ringera Hilgera „Přídavek“ ke 13. vydání 1910.)

Posvátná kongregace pro odpustky vyjádřila
se 7. dubna 1888 představeným camalduenských
poustevníků v Toskáně, že ve společnostech,
v nichž řehole obyčejně nezavasuie pod hříchem,
mohou modlitby a_zbožné cvičby řeholí přede
psané sloužiti ku získání odpustků s nimi spoie—
ných. Stačí, aby úmysl byl učiněn. (Beringer, str. Sl.)

Posvátná kongregace pro odpustky rozhodla
6. května 1887 a 13. září 1888, že malé hodinky
nejbl. P. Marie nutno se modliti latinsky, maií-li
se získati odpustky.
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Dle dekretu této kongregace ! 28. srpna 1905
možno sískati odpustky, i když se modlí hodinky
v mateřské řeči. Toto platí však pouze při sou
kromé modlitbě, nikoli v kůru_ (Beringer str. 114
a 198.)* — Odpustky jsou:

1. Od sv. Otce Pia V. (Raccolta str. 302)
1. 100 dní odpustků získají ti, kdož jsou po

vinni modliti se hodinky, když seje modlí zbožně,
jak jsou římským brevířem předepsány pro jed—
notlivé dni.

2. 50 dní ——pro věřící, kteří se modlí hodinky
jen ze zbožnosti.

3. 15 dní — pro věřící, kteří se zbožně po
modlí některou část hodinek.

II. Odpustky, udělené sv. Otcem Lvem XIII.
1. Plnomocné odpustky jednou za měsíc zí

skají věřící v libovolný den, když se zbožně
modlí po celý měsíc denně Malé hodinky (Iitřní
s příslušnou nokturnou toho dne i ostatní hodiny
s kompletářem). Podmínky: sv. zpověď, sv. při
jímání a modlitba na úmysl sv. Otce.

2. 7 let a 7 kv'adragen jednou denně pro všechny,
kdož se pomodlí tyto hodinky zbožně a alespoň
s kajícím srdcem.

3. 300 dní jednou za den pro ty, kteří se zbožně
a s lítostí pomodlí Iitřní a Chvály (dekret posv.
kongregace 17.1istop. 1887).

Všechny odpustky možno přivlastniti duším
v očistci. (Beringer, str. 103.)
llI. Kdo přináleží škapulířovému bratrstvu P. Marie

Karmelské, může nabytí sobotního privilegia.
Kdo se chce státi účastným sobotního privi

legia, t. j. brzkého vysvobození : očistce, dle
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zbožného podání v sobotu po smrti, musí stále
nositi škapulíř, zachovávati čistotu stavu přimě
řenou a umí—ličísti, musí se denně modliti malé
hodinky nejbl. P. Marie dle římského breviře.
(Beringer, odpustky str. 659 ff.)

1: s.
Krásně di dr. lan Hejčl v úvodu k hodinkám

Mar.: „Láska naše k hodinkám Mariánským vy
šlehne novým plamenem, když povážíme, z ja—
kých součástek se skládají. Nejsou to pouhá slova
lidská, je to slovo Boží, Písmo svaté, ze kterého
vybrány jsou tyto složky. Modlice se je, opaku
jeme to, co vnuknul Duch svatý svatopiscům a
co opakovaly před námi již miliony jazyků nej
světějšich. Platí to jmenovitě o žalmech.

Isout žalmy vzácné květy básnické, které vy
pučely v teplých, zbožnosti zanícených srdcích,
v jasných paprscích milosti Ducha svatého již
bez mála před třemi tisíci lety ve vlasti Kristově.
Poněvadž ze srdce láskou teplého vytryskly,
proto též srdce jiných hřály tak, že se staly po
stupem doby lidovými modlitbami ipísněmi. Svatý
leroným svědčí, že za jeho časů v okoli Betléma
pisně tyto pěl rolník za pluhem, ženci že si žalmy
práci svou sladili, vinař pak že za jejich zvuků
na vinici se potil. Tisícové, ano miliony duší jimi
projevovaly city svých srdci a mezi nimi vyniká
jmenovitě srdce Kristovo, které často hýbalo jeho
svatými rty, by šepotaly slova žalmů . Du
chovní tyto básně hlaholily v domku nazaretském
a později v nesčetných rodinách křesťanských.
limi vzdáván byl hold Nejvyššímu, jimi se těšili
trpící, jimi jásali ti, jichž duše překypovaly ra
dostí, se slovy žalmů na rtech umírali jedni na
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lůžku, jiní kráčeli na popraviště, se slovy žalmů
na jazyku skláněli hlavu pod sekeru katovu") . ..

Které jiné písně se mohou se žalmy měřiti?
Střed, jasné slunce bohoslužby křesťanské jest

čistá, každodenní obět mše sv. Obřady různé &
modlitby mešní jsou nádherným věncem, jenž
ovíjí tuto oběť. Podobným věncem, ovšem poně
kud vzdálenějším, jsoui Mariánské hodinky, jimiž
možno se buď na oběť tuto a na sv. přijímání
vzdáleně připravovati, neb jimi za pohoštění, jehož
se nám dostalo u stolu Páně, děkovati. Hodinky
od „Iítřnich“ až po hodinu „Devátou“ jsou ja
kousi předehrou, předžpěvem ke sv. přijímáni,
Nešpory pak a kompletář jsou dohrou, dozpě
vem, kterým projevujeme svoji vděčnost za to,
že jsme byli hostmi Iežišovými."') lak sladce se
bude umirati tomu, kdo rád tyto hodinky se
modlíval, dle pravd v nich obsažených smýšlel,
cítil. a jednal! Maria Danna ukáže svému ctiteli,
že jest jmenovitě v této tak rozhodné chvíli matkou
milosti, sladkosti, dobrotivosti & milosrdenstvíl“

') Sám král mučedníků. Iežíš Kristus, umíral se slovy
žalmů na rtech. Slova: „Bože můj. Bože můj, proč jsi mne
Opustil?“ (Mat. 27, 46.) jsou vzata že žalmu 21. (v. 2.).
Rovněž slova: „Otče, v ruce tvé poroučim ducha svého“
(Luk. 23, 46.), jsou ozvěnou ž. 30: v. 6.

“)K tomu, abychom se Mar. hodinky mohli modlili
s náležitým porozuměním a abychom jich mohli užíti za
přípravu a ke vzdání díků po sv. přijímání, doporučuje se
bráti jednotlivé jejich součástky za předmět denního ros—
jlmáni; jsou vzácnou osnovou k rozjímánim.
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Úmysly
při modlitbě hodínetz

pro všechny dní v týdní.

Početí P. Marie.

|| Modli se he ctí:
! __ „_ ___ _.

Nedele % nejsv. Trojice,

!".—"sv. Andělů, zvláštěPondělí svého Anděla
Í strážného,

! sv. otce Františka
Uterý ! a sv. Alžběty,

__ | ._

. sv. Iosefa, sv. apo
Streda | štolůasv. patronů,

.!____a__ „„

neisv. Svátosti
Čtvrtek oltářní,

_ ...„!_.___.______ _ _
. ! utrpení Páně a

Patch | neisv. Srdce Páně,

__!___ .,. __ __ _

Sobota \ Neposkvrneneho

Modli se:

za potřeby círhvc
sv.

za šťastnou smrt a
sa duše v očistci.

zapředstavenérá
du, spolusestry, ro

diče atd.

za sv. Otce, ducho
venstvo a věrící.

za nevěřící,mládež
a sestry učitelky.

za hříšníhy, za pra
vou láshu h Bohu

a bližnímu.

' za nemocné a umí
raiící a za sestry

ošetrovatelhy.



Úmyslv
při modlitbě hodinek>

pro jednotlivé hodiny (hórv).
Modli. se:Roziimei : Modli se ke cti

litřní zaietí Kristal Neisvětěiší za círhev sv.
Pána, Trojice, a duchoven.

za víru, na—
děíí & láshúChvály b*ggšgm VtěleníPáně,

za ducha po
slušnosti &
chudoby

Hodin'laa trním horu— Neisv.Svá
prvm nováníDáně, tostioltářni,

P. lezns Neibl. p; za dokonalou cnstotu
a pokorutreti k smrti Marie,odsouzen

uhřížovánía svatých a; 122323“
smrt Páně Andělu, , ,v povolani.

za rodiče,P. Iežiš ho
pl sv. Iosefa, příbuzné, do

brodince atd.

šestá

'm probo—devátá
den

_ . , “sv. patronů za kongre
Neš 5531315; řeholních gaci a její
pory ' a svých, představené

Daplnčh pohřeb Páně. Vš. Svatých. gad-3333:
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Matutinum.

Znamení sv. kříže.
In nomine Patris et- 'Filii et Spiritus

Sancti" Amen.

Otče náš.
Pater noster, qui es in coelís, sancti

ficétur nomen tuum. Advéniat regnum
tuum. Fiat volúntas tua, sicut in coelo et
in terra. Danem nostrum quotidiánum da
nobis hódíe. Et dimitte nobis débita no
stra, sicut et nos dimíttimus debitóribus
nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:
sed libera nos a malo. Amen.

Zdrávas Maria.
Ave Maria, gratia plena, Dóminus te

cum; benedicta tu in mulie'ríbus, et be—
nedíctus fructus ventris tui Iesus. Sancta
Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecca
tóríbus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Apoštolské vyznání víry.
Credo in Deum, Patrem omnipoténtem,

Creatórem coeli et terrae. Et in Iesum
Christum, Fílium eíus únicum, Dominum
nostrum, qui concéptus est de Spiritu
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Matutinum.

sancto, natus ex María Vírqíne, passus
sub Dóntío Pílato, crucífíxus, mórtuus, et
sepúltus; descéndít at ínřeros; tértía die
resurrexít & mórtuís, ascéndít ad coelos,
sedet ad déxteram Dei Patris omnipo
téntís; inde ventúrus est iudícáre VÍVOS.
et mórtuos. Credo in Spíritum sanctum,
sanctam Ecclésíamcathólicam,sanctórum
communiónem, remíssíónempeccatórum,
camís resurrectíónem, vitam aetérnam.
Amen.



Matutinum.

Přípravná modlitba.
Aperi, T Dómine os meum ad bene-—

dicéndum nomen sanctum tuum, munda
quoque cor meum ab omnibus vanís,
pervérsís et aliénis cogítatíóníbus, intellec—
turn íllúrnina, attéctum ínťlámma,ut dígne,
atténte ac devote hoc offícíum recitáre
Váleam, et exaudírí rnérear ante cons
péctum divínae Majestátís tuae. Der Chris
tum Dominum nostrum. R. Amen.

Dómine, in unióne illíus divínae inten—
tiónís, qua ípse in terris laudes Deo per
solvísti, has tíbí horas persólvo.

Modlitba hu honci hodinek.
Sacrosánctae et individuae Trinitátí *

crucífíxí Dómíní nostri lesu Christi huma
níta'tí, * beatíssímae et gloríosíssímae
sempérque Vírgínís Mariae foecúndae
íntegritátí, * et ómníum Sanctórum uni
versitáti * sit sempítérna laus, honor, Vír
tus et glóría ab omni creatúra, * nobis—
que remíssio ómníum peccatórum, *per
infíníta sa'ecula saeculórum. Amen.

V. Beáta víscera Mariae Vírginís, quae
portavérunt aetérní Patris Fílium.
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lítřní.

Přípravná modlitba.
Otevři, Pane, ústa má, bý blahořečíla

tvému-svatému jménu; očisti též srdce
mé ode všech. neužitečných, převráce
ných a nepřístojných mýšlenek. Osvět
rozum, roznět cít můj, abých důstojně,
pozorně a nábožně mohl(a) se týto ho
dinky7 modliti a zasloužíl(a) býti Výslý
šen(a) před tváří tvé božské velebnosti.
Skrze Krista, Pána našeho. R. Amen.

Dane, ve spojení s oním božským
úmýslem, s kterým jsi sám na zemi Bohu
chválu vzdával, chci týto hodinký ke
cti tvé konati.

Modlitba ku konci hodinek.
Svatosvaté a nerozdílně Trojici, lidské

přirozenosti ukřižovaného Pána našeho
]ežíše Krista, požehnané neporušenosti
blahoslavené, přeslavné a vždý panen
ské Maríe, jakož i sboru všech svatých
budiž věčná chvála, čest a mocná sláva
ode všeho tvorstva vzdávána; nám pak
dostaniž se odpuštění všech hříchů —
po nekonečné věký věkův. Amen.

V. Blahoslavené lůno Marie Panný,
které nosilo Sýna věčného Otce!
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Matutínum.

R. Et beáta úbera, quae lactavérunt
Christum Dómínum.

Pater noster. Ave Maria.

Matutinum.
Rozíímeí zajetí Krista Pána. Modli se ke cti nejsv.

Trojice, za círbev sv. & její duchovenstvo.

3) Ave Maria etc.
V. Dómíne, “|"labía mea apéríes.
R. Etos méum annuntíabít laudem tuam.
V. Deus, 1"in adjutórium meum inténde.
R. Dómíne, ad adiuvandum me festína.
3) Gloria Patri, etFílio, et Spt'rífuisancfo.
Sicut erat in prineípío, et nunc, et sem

per, * et in saéeula saeeulórum. Amen.
Allelúia.
3)Lau: fíbz'Dómíne,Rex aefémae glóriae.

Invitatoriu'm čilívýzva hu chvále Boží.
Ave Maria, 1) grátía plena * Dómínus

tecum.
Ave Maria, 1) grátía plena * Dómíňus

tecum.



Iitřní.

R. A blahoslavená prsa, která napá
jela Krista Pána!

Otčenáš Zdrávas Maria

Koná se hleče. Leo X. odpouští těm, hdož se
tuto modlitbu po hodinhách zbožně modlí, časné
tresty za pochybení, jichž se dopustili z lidské
křehkosti při modlitbě hodinek.

Iitřní.
Rozíímeí zajetí Krista Pána ; modlí se ke cti nejsv.

Trojice, za cirhev sv. a její duchovenstvo.

Zdrávas Maria . .
V. Hospodine, 'l' otevři mé rty!
Ř. Aby ústa má mohla zvěstovatítvoií

chválu.
V. Bože, na pomoc mou pomn'il
R..Pane, hu pomoci mé pospěš!
V. Sláva Otci i Synu i Duchu sva

tému... Alleluja. oa devitníhudo Zeleného
čtvrtku říká se místo Alleluia: Chvála tobě,
Pane, Králi věčné slávy!

Invitatorium čili výzva hu chvále Boží.
V. Zdrávas Maria. milostí plná, Pán

s tebou. R. opahuie: Zdrávas Maria mi
losti plná, Dán s tebou.



Matutinum.

Zalm 94..
Na počátku posv. hodineh af nás provane radost

a vděčnost.

Veníte, exultémus Dómínol iubílémus
Deo salutárí nostro; * praeoccupémus
fáciem ejus ín confessíóne, et in .psalmís
iubílémus ei.

Ave Maria, 1) gratia plena: * Dómí
nus tecum.

Quóníam Deus magnus Dómínus, et
Rex magnus super omnes deos: * quo
níam non repellet Dóminus plebem su
am, * quia in manu eius sunt omnes
tines terrae, et altitúdines móntium ipse
cónspicit.

Dóminus tecum.
Quóniam ipsíus est mare, et ipse fecit

íllud, et áridam fundavérunt manus eíus:
* Veníte ádorěmus,.—et procidámu-s ante
Deum: * plorémus coram Dómíno, qui
fecít nos, * quia ipse- est Dóminus Deus
noster * nos autem pópulus eíus, et oves
páscuae eíus.

Ave María, 1) gratia plena: * Dómí
nus tecum.

Hódie si vocem eius audíérítis, nolíte
obduráre corda vestra, * sicut in exa
cerbatióne secúndum diem tentatiónis in

8



Iitřní,

Zalm 94.
Na počátku posv. hodíneh af nás provane radost

a vděčnost.

V. Pojdte, chvalme s radostí Pána,
s jásotem slavme Boha, svou spásu;
předstupme před tvář jeho 5 díhy,
písně plesu pějme jemu.

Ř. ZdrávasMaria,mílostíplná,Pánstebou.

V. Neboť Bůh veliby' jest Hospodin,
a hrál nade všechy bohy.
Isout v jeho ruce všechy hlubiny země,
temena hor jsou majetelczjeho.

R. Pán s tebou.
V. Iehof jest moře, neb on je učinil;

í souš je dílo jeho rukou.
Pojdte, hlanějme se, padněme,
blehněme před Pánem, svym tvůrcem.
Ief on Pán, náš Bůh, a my jsme
lid,. jejž on vodí a ovce, jež pase.

R. Zdrávas Maria,milostíplná,Pánstebou.

V. Kéž byste poslechlí dnes hlasu jeho:
„Nezatvrzujte svy'ch srdcí
jak v Hádce, jak v Pokušení na poušti,

9



Matutinum.

desérto: * ubí tentavérunt me patres ve—
strí, probavérunt, et vidérunt ópera mea.

Dómínus tecum.
Quadragínta annís próxímus fuí gene

ratíóní huíc, et dixi: * Semper hi errant
corde: * ípsí vero non cognovérunt vías
meas, quíbus juráví in ira mea, * sí ín
troíbunt in réquiem meam.

Ave Maria, ') gratia plena, * Dómí
nus tecum.

3)Glória Patri, efFílio, ef Spirífui sancfo.
* Sicut erat in princípío, et nunc, et sem
per, * et in sáecula saeculórum. Amen.

Dóminus tecum.
Ave Maria, 1) gratia plena.
Dómínus tecum.

Hymnus.
Quem terra, pontus sídera, Colunt,

adórant, práedicant, * Trinam regentem
máchínam, Claustrum Mariae 1) báíulat.

Cui luna, sol et ómnía, Desérvíunt per
.témpora, * Derfúsa coeli gratia, Gestant
puéllae víscera.

Beáta Mater múnere, Cuíus supérn-us
Artifex, *Mundum pugíllo cóntínens, Ven
tris sub arca clausus est.

10



Iitřní.

kde vaši otcově pokoušeli mne,
zkoušeli mne, ač vídali skutky mě.
Rán s Tebou.
Ctyřícet roků mrzel jsem se
na to pokolení & řekl jsem:
„Lid je to myslí stále bloudícíl“
Oni však nechtěli znáti mé cesty,
takže jsem přisáhl ve svém hněvu:
„Nedojdou odpočinku méhol“

R. Zdrávas Maria,milostiplná, Pán stebou.
V. Sláva Otci i Synu i Duchu sva

tému . .
Ř. Pán s tebou. Zdrávas Maria, mi—

losti plná, Pán s tebou.

ŠPU

Chvalozpěv.
Toho, jenž řídí trojí říš',
jejž země, hvězdy, oceán
ctí, slaví, hlásá, 'velebí,
Maria skry'vá pod srdcem.

Ten, jemuž slunce, měsíc, vše
jen slouží každy' okamžik,
v životě dívky skropeněm
nebeskou rosou, nést se dál.

Iak štastná's důstojnosti svou,
ó matko! Tvůrce nejvyšší,
jenž v dlani třímá cely' svět,
v tvém nitru dal se věznití.

[]



Matutinum.

Beáta coeli núntio, Foecúnda sancto
Spiritu, * Desiderátus géntibus, Cuius per
alvum fusus est.

3)jesu, iibi sit glória, Qui notas es de
Virgine, * Cum Patre ei almo Spiritu, ln
sempitěma .saecula. Amen.

Prvni nohturnum.
Následujicí tři žalmy s příslušnými antífonami

modlí se v neděli, v pondělí a ve čtvrtek.

Aniifona. Benedicta tu.
Žalm 8.

Podivuhodné jest jméno Páně, jeho všemohouc—
nost, moudrost, lásha !: Marii Panně.

1. Dómine Dóminus noster, * quam
admirábile est nomen tuum 2)in universa
terra.

2. Quóniam eleváta est magnificéntia
tua: * super coelos.

3. Ex ore ín-tántium et lacténtium per
tecisti laudem propter inimícos tuos, *
ut de'struas inímicum et ultórem.
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]itřní.

Nebeskou zvěstí blažené,
kterou Duch Boží zastínil,
národy očekávaný,
tvým lůnem k lidstvu zavital.

Bud sláva tobě, Iežíši,
jenž z Panny jsi se narodil,
Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věků čas.R. Amen.

První nokturnum.
Následující tří žalmy s příslušnými antifonamí

modlí se V neděli, V pondělí a ve čtvrtek.

Ant.: Požehnaná tv.
Žalm 8.

Podivuhodné jest jméno Dáně,jeho všemohoucnost,
moudrost, láska k Marii Panně!

1. Hospodine, Pane náš,
jak podivuhodné je tvé jméno
po veškeré zemi!*

9. let vysoko na nebi tvoje sláva.
3. Se rtů nemluvňat & kojenců

vyvozuješ si mocnou chválu
na vzdory svým nepřátelům,
bys umlčel odpůrce, protivníky.

13



Matutinum.

4. Quóniam v-idébocoelos tuos, ópera
digitórum tuórum;*1unam et stellas, quae
tu iundásti.

5. Quid est homo,quod memor es eius?
*aut fílius hóminis, quóniam vísitas eum?

6. Minuísti eurn paulo minus ab Ange—
lis, qlória et honóre coronásti eum: *et
constituisti eum super ópera mánuum
tuárum.

7. Omnia subiecisti sub pe'dibus ejus,
oves et boves univérsas: ínsuper et

pécora campi.
8. Vólucres coeli, et pisces maris: *

qui perámbulant sémitas marís.
9. Dómine, Dóminus noster: * quam

admira'bile est nomen fuum 2)in universa
terra.

3) Glória Patri etc..
[. Ant. Benedicta tu in muliéribus,* et

benedíctus iructus ventris tui.
11.Ant. Sicut myrrha.

Žalm 18.
Chci milovatL svého nebeského Ženicha shuthy.

——Zalm ob'rafme na Marii P.

1. Coeli enárrant glóriam Dei, * et
ópera mánuum ejus annúntiat firma—
méntum.

*
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litřní.

. Hledim-li „na,nebesa tvoje,
jež jsou dilo tvojich prstů,*
na měsíc, na hvězdy, které jsiupevnil,

. co je človělz, že si ho všimáš,
nebo smrtelnih, že o něj pečuješ?

. Učinils rovna ho bezmála andělu,
slávou a cti jsi ho korunoval.

. Ustanovíls ho nad dilv- ruhou svých,
všecko jsi podřídil jeho nohám:
všeceh brav a hovězí shot,
ano i zvířata polní;

. nebeshé ptactvo a ryby mořslzé,
coholi prochází cestami moře.

. Hospodine, Pane náš, *
jah podivuhodné je tvé jméno
po vešheré zemi!

Sláva Otci i Synu íDuchu Svatému . ..
]. Ant.: Dožehnaná tv mezi ženami a

požehnaný plod života tvého.
11.Ani.: Iaho mvrha.

Žalm 18.
Chci milovati_svého nebeského Ženicha shuthy.

— Zalm obraťme na Marii P.

1. Nebesa vypravují slávu Boží
a díla ruhou jeho hlásá obloha.
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Matutínum.

*2. Dies diéí erúctat verbum, et nox
nocti índícat _scíéntiam.
_ 3. Non sunt loquélae, neque sermónes,
"“quorum non audiántur voces eórum.

4. In omnem' terram exívít sonus eó
rum: * et in fín'es orbís terrae verba
eórum.

5. In sole pósuít tabern'áculum suum:
*"et ípse tamquam sponsus procédens
de thálamo suo.

6. Exultávít ut gigas ad curréndam
víam; 'a summo coelo egréssío eíus.

7. Et occúrsus ejus usque ad summum
eius: * nec est, qui se abscóndat & ca
lóre ejus.

8. Lex Dóminí imma-culáta convértens
ánímas: * testimóníum D'ómíni fidéle, sa
píéntíam praestans párvulís.

9. Iustítiae Dómíní rectae, laetífícantes
corda: * praecéptum Dómíní lúcidum,
illúminans óculos.

10. Timor Dómíni sanctus, pérmanens
in sáecutum sáeculí: *íudícía Dómíni vera,
justificáta in semetípsa.

11. Desiderabílía super aurum, et lá
pidem pretíósum multum: * et dulcíóra
super mel et favum.
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litřní.

. Dendni vymluvně podává tu zprávu,
a noc noci dává to poučení.

. Není to mluva, aniž jsou to řeči,
jejíchžtohlasůbylobymožnoneslyšet.

. Po celé zemi rozléhá se žvuk jejich,
a až na kraj světa jejich slova,

. tam, kde postavil slunci stánek jeho. *
To jest jak ženich, jenž 2 ložnice vyšel,

. plesá jak rek, když se do běhu dává;
na jednom konci nebes jevychod jeho,

. běžído kola až dojde druhého konce,
a nic nemůže skrytise předjeho žárem.

. Zákon Páně je dokonaly,
občerstvuje duše.
Zjevení Páně je spolehlivě,
moudrost skýtá dětem.

. Ustanovení Páně jsou správná,
obveselují srdce.
Přikážání Páně jsou skvělá,
osvěcují oči.

. Bohoslužba Páně je svatá,
potrvá na věky věkův.
Výroky Páně jsou jen právo,
všecky jsou spravedlivé.

. VžáCnější jsou nežli zlato,
než množství drahokamů.
Ano, sladkost jejich je nad med,
ktery vytekl ž plástu.
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Matutinum.

12. Etenim servus tuus custódit ea: "“
in custodiéndis illis retribútio multa.

13. Delicia quis intélligit? ab occúltís
meis munda me: * et ab aliénis parce
servo tuo.

14. Sí mei non iúerint dominátí, tunc
immaculátus ero: * et e'mundábor &de
lícto máximo.

15. Et erunt, ut compláceant elóquia
oris meí: * et meditátio cordis meí in
conspéctu tuo semper.

16. Dómine adiútor meus, * et redém
ptor meus.

3) Glória Patri etc.
Ám'.Sicut myrrha elécta odórem dedistí

suavitátis, sancta Dei Génitrix.
Ant. Ante torum..

Žalm 23.
Kristův & Mariin příchod do nebe. ——Nevěsta

Kristova v domě Božím & u stolu Páně.

1. Dómini est terra, et plenitúdo eius:
* orbis terrárum et univérsi, qui hábitant
in eo.

2. Quia ipse super mária fundávit
eum: *et super flúmina praeparávit eum.

18



litřní.

19.

13.

14.

15.

16.

Tahě tvůj sluha poslouchá jich,
jet za ně odměna velhá.
Dobleshv, hdo může poznat?
Od těch, jichž nejsem si vědom, mne

očist!
Tahé zpupných ušetří sve'ho sluhu,
nechat nade mnou nevládnou;
i budu bez úhony a prost
velihého hříchu.
Kéž se líbí slova úst mých
i myšleni srdce mého
tobě vždycky, Hospodine,
pomoci má i spáso!

Sláva Otci i Synu iDuchu svatému . . .
II. Ám'. Iaho výborná myrha vydáváš

sladhou vůni, svatá Boží Rodičho.
111.Ánf. U lůžha této Panny.

Žalm 23.
Kristův a Mariin příchod do nebe. Nevěsta

1.

9.

Kristova v domě Božím a u stolu Páně.

Hospodinova souš jesti s tim,co ji plni,
pevnina a všichni, kteří sídlí na ni.
Nebotonnadmořepoložílzáhladyjejí,
a nad proudy pevně ji udržuje.
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Matutínum.

3. Quis ascéndet in montem Dómini?
aut quis stabit in loco sancto ejus?
4. Innocens mánibus et mundo corde,

"' qui non accépít in vano ánimam su—
am, nec iurávít in dolo próxímo suo.

5. Hic accipiet benedictiónem & Dó
míno; * et misericórdiam &Deo salutári
suo.

6. Haec est generátío quaere'ntium eum,
' quaeréntium fáciem Dei Iacob.

7. Attóllite portas, principes, vestras
et elevámini portae aeternáles: " et ín—
troibit Rex glóriae.

8. Quis est iste Rex qlóríae? ' Dómi—
nus fortis et potens, Dóminus potens in
próelio.

9. Attóllite portas, principes, vestras,
et elevámini portae aeternáles: ' et in
troibit Rex glóríae.

10. Quis est iste Rex glóriae? ' Dó
minus virtútum ipse est Rex glóriae.

3) Glória Patri etc.
Ant. Ante torum hujus Virginis ' fre

quentáte nobis dúlcia cántica drámatis.
\7. Diifúsa est grátía in lábiis tuis.
R. Droptérea benedíxit te Deus in ae

těl-num.
3) Pafer nosfer.

*



litřní.

lO.

. Kdosmívstoupítna horu Hospodinovu
a hdo smí státi na svatém místě jeho?

. Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, *
ten hdo nepozdvihuje h nícotám

myslí své,
aniž přísahá lstivě bližnímu svému.

. Tomu se dostane požehnání od Pána,
a milosrdenství od Boha, spásy jeho.

. To je poholení těch, hdož ho hledají,
hledají tváře Boha labobova.

. „Zdvíhněte, knížata, brány své,
zvyšte se, brány věčné, *
by mohl vejít hrál slávyl“
,.Kdo je ten hrál slávy?“*
„Hospodin silný a mocný,
Hospodin mocný v boji.“

. „Zdvíhněte, knížata, brány své,
zvyšte se, brány věčné, *
by mohl vejít hrál slávyl“
„Kdo je ten hrál slávy?“ *
„Hospodin (Bůh) zástupů,
on je ten hrál slávy.“

Sláva Otci í Synu i Duchu svatému . . .
111.Ant. U lůžha této Panny opět a

)pět nám zpívejte sladhé střídavé písně.
V. Rozlit jest půvab po rtech tvojích.
R. Proto ti požehnal Bůh na věky.
V. Otče náš . . .
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Matutinum.

V. Et ne nos índúcas in tentatíónen.
Ř. Sed libera nos a malo.

Rozhřešení, požehnání a čtení.

Druhé nohturnum.
Následující tři žalmy s příslušnými antífonamí
modlí se (na místě předcházejících) 17úterý

a 17pátek

Ani. Spécíe tua.
Zalm 44.

Králi mé shuthy!
1. Eructávit cor meum verbum bonum,

' díco ego ópera mea Regi.
Q. Lingua mea cálamus scribae, ' ve

lócíter scríbéntis.
3. Speciósus forma prae filííshóminum,

dířfúsa est gratia in lábiís tuis: ' prop
térea benedíxit te Deus in aetérnum.

4. Accíngere gládio tuo super femur
tuum, ' potentíssime.

5. Spécie tua et pulchrítúdine tua,
ínténde, próspere proce'de, et regna.

6. Propter veritátem, et mansuetúdi
nem, et justítíam: ' et dedúcet te míra—
bílíter déxtera tua.

7. Sagittae tuae acútae, pópulí sub te
cadent: ' in corda inimícórum regis.
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litřní.

V. A neuved nás v pohušení!
Ř. Ále zbav nás od zlého! Amen.

Rozhřešení, požehnání a čtení.

Druhé nohturnum.
Následující tří žalmý s příslušnými antifonami

modlí se (na místě předcházejících) V úterý
a V pátek.

]. Ant. Výhročiš-li ve své bráse.

Žalm 44.
Králi mé shuthý!

1. Srdce mi hýpí vzácnými cítý,
báseň svoji věnuji hráli —

2. jazyh můj rýchlopíscovým pérem jest.
3. „Krásný jsi podobou nad Sýný lídshé,

rozlít je půvab po rtech tvojích,
proto ti požehnal Bůh na věky.

4. Opaš mečem svá bedra, rebu,
5. ve své hráse a velebě Výjed,

úspěšně táhni v před a panuj,
6. pro pravdu, pro právo utlačované;*

neb tě tvá pravice úžasně povede.
7. Dřeostré jsou střely7 tvoje, *

národové podlehnou ti,
do srdcí brálových nepřátelvnibnou.
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Matutinum.

8. Sedes tua, Deus, in sáeculum sáe
culi: ' virga directiónis vírga regní tui.

9. Dílexísti justítiam, et odístí iníqui—
tátem: proptérea unxít te Deus, Deus
tuus, óleo laetítíae prae consórtíbus tuís.

10. Myrrha, et gutta, et cásía &vesti
méntis tuis, &dómibus ebúmeís: ' ex qui
bus delectavérunt te fíliae regurn in ho
nóre tuo.

11. Astitít régina & dextrís tuís in ve
stítú deauráto: ' circumdata varietáte.

12. Audi filia, et vide, et inclína aurem
tuamz' et oblivíscere pópulum tuum, et
domum patris tui.

13. Et concupíscet Rex decórem tu
um: ' quóniam ípse est Dómínus Deus
tuus, et adorábunt eum.

14. Et fílíae Tyrí in munéribus ' vul
tum tuum deprecabúntur: omnes dívítes
plebís.

15. Omnis glória eius fílíae Regis ab
íntus: ' in fímbriis aúreís circumamícta
varíetátíbus.

16. Adducéntur Regi vírgínes post e
am: ' próximae eíus afferéntur tibí.

17. Afferéntur in laetítía et exultatióne:
adducéntur in templum Regis.

24



jitřni.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

Trůn tvůj, Bože, na věhy věhův,
žezlem práva je žezlo tvé vlády.
Miluješprávo a odpor máš lzneřesti; *
proto tě pomazal Hospodin, Bůh tvůj,
olejem radosti více než tvé druhy.
Sat tvůj pln myrhy je, aloe, hasíe; *
z paláce slonovych hostí tě veselí
dcery hrálů ve tvé slávě.

Po pravici stoji ti hrálovna
oděná v zlatohlav holbolem zpe

střeny.“
„Slyš, dcero, viz a nahloň ucho:
Zapomeň na svůj národ a domov.
aby hrál zatoužil po tvé hráse; *
nebot Pán (a) Bůh tvůj on jest,
jemu dlužno hlaněti se.
Tyrští dary si budou tě předcházet,
všichni velmožové světa.

Všecha hrása je hrálova dcera vnitř,
ve zlatém třepení, v pestrém rouchu.

Vedou he hráli za ni panny.
jeji družky mu přivádějí.
Přivádějí je s plesem a jásotem,
vedou je do paláce králova.“
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Matutinum.

18. Pro pátribus tuis riati sunt tibi fílii:
' constítues eos principes super omnem
terram.

19. Mémores erunt nómínís tui ' ín
omni generatíóne et generatíónem.

20. Proptérea pópuli confitebúntur tib
in aetérnum:' et in sáeculum sáeculí.

3) Glória Patri etc.
Ant. Spécíe tua et pulchrítúdíne tua,

' ínténde, próspere procéde, et regna.
Ant. Adiuvábít eam.

Žalm 45.
Maria pod křížem. ——Důvěra v Boha v našem

povolání.

1. Deus noster refugium, et Virtus: '
adíútor intríbulatíónibus,quae invenérunt
nos nímís.

2. Proptérea non timébímus, dum tur
bábítur terra; ' et transferéntur montes
in cor maris.

3. Sonuérunt et turbátae sunt aquae
eórum: ' conturbáti sunt montes ín for
titúdine eius.

4. Flúmínis ímpetus laetítícat Civítátem
Dei: ' sanctificávit tabernáculum suum
Altíssimus.
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litřní.

18. „Za otce tvé se ti synové zrodí;
vládci je učiníš po vší zemi.

19. Iméno tvoje v paměti bude,
od poholení do poholení;

20. i budou národové tě slavit
po všechy časy, na věhy věhůvl“

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
!. Ant. Vybročíš-li ve své kráse a ve

lebnosti, pah budeš úspěšně hráčeti vpřed
a panovati.„

11. Ani. Casně přispěje ji Bůh na
pomoc.

Žalm 45.
María pod křížem. — Důvěra v Boha v našem

povolaní:

1. Bůh jest naše útočiště a síla,
pomocníhvútrapáchvelmi'osvědčeny

9. Proto se nebojíme, byt země se třásla,
byt i hory se řitily do lůna moře.

3. Ai si ječí a pěni se jeho vody,
at se hory třesou před jeho náporem

4. Hojnost vod obveseluje město Boží,
které si posvětil Nejvyšší za své sídlo.
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Matutinum.

5. Deus in médío eíus, non commo
vébitur: ' adjuvábít eam Deus mane
dílúculo.

6. Conturbátae sunt gentes, et inclínáta
sunt regna: ' dedit vocem suam, mota
est terra.

7. Dóminus Virtutum nóbíscum: ' sus—
céptor noster Deus Jacob.

8. Veníte, et Vídéte ópera Dómini, quae
pósuit prodígía super terram, * aúferens
bella usque ad finern terrae.

9. Arcum cónteret, et confrínget arma:
et scuta combúret ígni.
10. Vacáte, et vídéte, quóníam ego sum

Deus: * exaltábor in Géntibus, et exal
tábor in terra.

11. Dóminus vírtútum nóbíscum: 'sus—
céptor noster Deus Iacob.

3) Glória Patri etc.
Ánf. Adíuvábít earn Deus vulto suo;

“*Deus in medío ejus, non commovébitur.
Ant. Sicut laetántíum.

Zalm 86.
Maria, naše radost.

1. Fundaménta ejus in móntibus sanc—
tis: ' díligít Dóminus portas Sion super
ómnía tabernácula Iacob.
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Iitřní.

5. Bůh v něm sídlí, proto se nebolísá,
Bůhmu spěje na pomoc před svítáním

6. Bouří se národové, říše se bortí,
i vydá hlas a země se zaholísá.

7. Hospodin zástupů je s námi,
ochráncem naším jest Bůh lahobůvi

8. Pojdte a vizte shuthy Hospodinovy,
úžasné divy, lzterě na zemi učinil.

9. Vzdaluje vállzy až na hraj světa, *“
lučiště láme a rozbíjí zbraně,
štíty spaluje ohněm [a říká:)

10. „Ustaňte a uznejte, já že Bůh jsem,
slaveny' mezi národy, slaveny po

světě!“
11. Hospodin zástupů je s námi,

ochráncem naším jest Bůh Iabobův_
Sláva Otcj i Synu i Duchu svatému...
11. Ani. Casně přispěje jí Bůh na

pomoc; sídlí v jeho středu, proto se
nebolísá.

Ill. Ant. Samá radost.

Žalm 86.
Maria, naše radost.

(Žalmista)1. Brány Sionu, které založil
na pahorcích svaty'ch,
miluje Hospodin nade všecha
sídla Ialrzobova.
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Matutinum.

2. Gloriósa dicta sunt de te, * cívitas
Dei.

3. Memor ero Dahab et Babylónís,
sciéntium me.

4. Ecce alienígenae, et Tyrus, et pó
pulus, Aethíopum: ' hi fuérunt íllíc.

5. Numquid Sion dicet: Homo, et homo
natus est in ea: * et ípse fundávít eam
Altíssímus?

Dómínus narrábit in scriptúris populó
rum et príncípum: ' horum, qui fuérunt
in ea.

7. Sicut laetántium ómnium: * habítá—
tio est in te.

3) Glória Patri etc.
Ant. Sicut laetántium ómníum nostrum

habitátio est in te, ' sancta Dei Génítrix.
V. Díffúsa est grátia in lábíís tuis.
R. Droptérea benedíxít te Deus in ae—

témum.
3) Pafer noster.
V. Et ne nos indúcas in tentatíónem.

R. Sed libera nos & malo.

*

Třetí nohturnum.
Žalmys příslušnýmiantífonamí pro středu a sobotu,

Ani. Gaude Maríal) Virgo.
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]ítřní.

9. Slavné Věcí praví o tobě,
město Boží.

(Hospodin.)3. Prohlašuíi Egypt i Babylon
za své ctitele;

4. ejhle, Fílištan, Tyřan i Etiop,
ti se tam zrozují.

5. O Sionu se řekne: „Co člověk,
Vše je tam zrozena“

(Žalmista-.) Ano, sám Nejvyšší jej založil.*
6. Pán dle soupisu národů po

čůah
(Hospodin.) „Ten i ten se tam zrodil.“
(Žalmista)7. Ti pak zpívají a iásají:
(Národové.) „Domov všech jest v tobě.“

Sláva Otci i Synu í Duchu svatému . ..
Ill. Ant. Samá radost jsme my, hteří

přebýváme v tobě, svatá Boží Rodičbo.
V. Rozlit jest půvab po rtech tvojích.
R. Proto ti požehnal Bůh na věky.
Otče náš, (potichu) V. A neuvod'

Ř. Ale zbav nás . . . Roshřešení, požehnání
& čtení s příslušnými odpověďmi.

Třetí nohturnum.
Žalm;7spříslušnými antífonamí pro středu a sobotu.

] Ani. Raduí se, María Panno.
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Matutinum.

Žalm 95.

Píseň Božskému Díthu v ieslíčhách.

1. Cantáte Dómino cántícum novum:
* cantáte Dómíno omnis terra.

2. Cantáte Dómíno, et benedícite nó
mini ejus ' annuntiáte de die in diem
salutáre eíus.

3. Annuntíáte inter Gentes glóríam e
ius; * in ómnibus pópulís mirabílía eíus.

4. Quóníam magnus Dóminus, et lau
dábílís nimís: 'terríbilis est super omnes
deos.

5. Quóníam omnes dií Géntium dae—
mónía: * Dómínus autem coelos fecít.

6. Conféssio, et pulchritúdo in cons
péctu eius: *sanctimónía et magnificéntía
in sanetífícatíóne ejus.

7. Afférte Dómíno pátríae Géntium,
afférte Dómíno glóríam et honórem: '
ařférte Dómíno glóríam nómíni ejus.

8. Tóllite hóstías, et íntroíte in átria
eius: * adoráte Dómínum in átrio sancto
ejus.

9. Commoveátur a fácíe eius universa
terra: ' dícíte in Géntíbus, quia Dómínus
regnávn.
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litřní.

1.

2.

hl

Zalm 95.

Píseň Božshému Díthu v jesličhách.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu všechy země!
Zpívejte Pánu a slavte jeho jméno,
hlásejte den po dni jeho spásu!

.Zvěstujte mezi národy jeho slávu,
mezi všemi lidmi jeho divy!

. Velihytjest Pán a chvály nejvyš hoden;
zaslouží cti nade všechy bohy.

.Isouf všichni bohové pohanů du
chové zlí,

avšah Hospodin je tvůrce nebes.
.Sláva a nádhera je před jeho tváři,
svatost a velebnost ve svatyní jeho.

. Vzdávejte Hospodinu, hmenové po—
hanští,

vzdávejte Hospodínu čest a slávu.
. Vzdávejte Pánu slávu dle jeho jména,
berte dary a vstupujte do jeho síní,
hlaňte se Pánu ve svatém jeho dvoře.

. Třeste se před jeho tváří všechy “země,
říhejte mezi národy: „Hospodin

hralujel“
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Matutínum.

10. Etením corréxít orbem terrae, qui
non commovébitur: ' judícábít pópulos
in aeqítáte.

11. Laeténtur coeli, et exúltet terra,
commoveátur mare et plenítúdo “e-íus:*
gaude'bunt campi, et ómnía quae in eis
sunt.

19. Tunc exultábunt ómnía lígna sílvá—
rum a fácie Dómíni, quia venit: ' quó
níam venít iudicáre terram.

13. ludícábít orbem terrae in aequí
táte: * et pópulos in verítáte. sua.

3) Glória Patri etc.
Ánt. Gaude María') Virgo, ' cunctas

háereses sola interemístí in univérso
:nundo.

Ánf. Dígnáre me.

Žalm 96.
Kristus soudcem světa.

1. Dómínus regnávit, exúltet terra: '
laeténtur ínsulae multae.

Q. Nubes et calígo in círcúitu ejus:
justítía et judicium corréctío sedís ejus.

3. Ignis ante ipsum praecédet, * et ín
flammábít in círcúitu ínimícos eius.

4. llluxérunt fúlgura eíus orbí terrae:
' vídit,_et commóta est terra.
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Iitřní.

10. Neboť on upevnil zemsbý hruh, že
se nehne,

(onf)bude soudíti národy spravedlivě.
11. Veselte se nebesa, plesej země.

zahuč moře, se vším, čeho je plno.
12. Radujte se pole a vše, co je na nich,

tehdy7 at jásá všecho stromoví lesní,
před Hospodinem, že přichází,
protože přichází, bv soudil zemi.

13. Soudit bude hruh zemský spravedlivě,
(soudit bude) národy dle své věrnosti.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..
!. Ant. Raduj se, Panno Maria, neboť

ty sama jsi vvhladila všechy bludy na
celém světě.

11. Ant. Dovol mí chválit tě.

Žalm 96.
Kristus soudcem světa.

1. Hospodin kraluje, plesej země,
množství přímořských krajin se radují

Q.Tmavá mračna jsou kolem něho,
právo a správnost nesou trůn jeho.

3. Oheň jde před obličejem jeho,
a vůhol spaluje odpůrce jeho.

4. Bleshv jeho svět ozařují,
země vidouc to se chvěje.
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Matutinum.

5. Montes sicut cera fluxérunt &fácie
Dómini: ' & fácie Dómini omnis terra.

6. Annuntiavérunt coeli iustitiam eius:
' et vídérunt omnes pópuli glóríam ejus.

7. Conřundántur omnes, qui adórant
sculptília: ' et qui gloriántur in simulácris
suis.

8. Adoráte eum omnes Angeli ejus:*
audívit, et laetáta est Sion.

9. Et exultavérunt Ííliae ]udae, "prop—
ter iudícía tua Dómine.

10. Quóniam tu Dóminus Altíssimus
super omnem terram: " nímís exaltátus
es super omnes deos.

11. Qui diligitis Dómínum, odíte ma—
lum: " custódit Dómínus ánimas sanctó
rum suórum, de manu peccatórís libe
rábit eos.

12. Lux orta e'st justo, " et rectis corde
laetítia.

13. Laetámini iusti in Dómino: ' et con
fitémini memóriae sanctificatiónis eíus.

8) Glória Patri etc.
Ani. Dignáre me laudáre te, Virgo sac—

ráta: ' da mihi virtútem contra hostes
tuos.

Ani. Dost partum.
Amí- v adven/ě: Angelus Dómini.
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litřní.

5. Horyjah voshtehou předHospodinem,
před tváří Pána vešberé země.

6. Nebe hlásá, jah spravedlivý jest,
haždy národ vidí, jalczslavny' jest.

7. Hanbí se všichni sluhové model,
hteři chlubili se bůžby, *

8. hlaní se mu všichni andělé.
Slyší „to a plesá Sion, *

9. veselí se dcery judsbé
pro tvé soudy, Hospodine.

10. ]sít', Pane, nejvyšší v celém světě,
vysoho vyvyšen nad všechy bohy.

11. Dán má rád ty, hteří nevraží na zlo,*
chrání Hospodin duše svych ctitelů,
*z ruhou hříšných je vysvobodí.

19. Světlo vzešlo spravedlivému,
a lidem přímého srdce radost.

13. Těšte se, spravedlíví, z Pána,
a dělzujte svatému jménu jeho!

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
11.Ani. Dovol mi chválit tě, přesvata'

Panno; proti svým odpůrcům uděl mí
sílu!

Ill. Ant. pro celý roŘ: Porodivší.
[I]. Ant. pro advent: Anděl Páně zvě

stoval.
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Matutinum.

Zalm 97.
Píseň díbů za všechny milostí, svláště za milost

povolání & sa sv. přijímání.
1. Cantáte Dómíno cántícum novum:

'quia mírabílía fecit.
2. Salvávit sibí déxtera eíus: " et brá

chium sanctum eius.
3. Notum fecit Dómínus salutáre su

um; ' in conspéctu Géntium 'revelávít
justítiam suam.

4. Recordátus est míserícórdiae suae:
et veritátis suae dómuí Israel.

5. Vídérunt omnes termíni terrae'sa
lutáre Dei nostri.

6. lubiláte Deo omnis terra: ' cantáte,
et exultáte et psállíte.

7. Psállíte Dómino in cithara, ín cithara,
et voce psalmí: ' in tubís ductílibus, et
voce tubae córnae.

8. Iubiláte in conspectu Regis Dómíni:
' moveátur mare et plenitúdo ejus: or
bis terrárum, et qui hábítant ín eo.

9. Flúmína plaudent manu, simul mon
tes exultábunt & conspéctu Dóminí:
quóníam venit iudícáre terram.

10. ludícábít orbem terrárum in íustí
tia, ' et pópulos in aeqitáte.
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litřní.

Žalm 97.
Píseň díhů za všechny milosti, zvláště za milost

l.

2.

10.

povolání a za sv. přijímání.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
nebot věci zázračné učinil.
Na pomoc mu přispěla pravice jeho,
pomáhalo mu svaté jeho rámě.

. Známou učinil Hospodin svou spásu,
před zraky národů zjevil svou spra

vedlivost.
.Rozpomněl se na své" milosrdenství,
jakož i na věrnost domu lsraelovu.

.(Nyní) viděly všechy bončíny světa,
hterah Bůh náš vysvobodil nás.

.Řadostně sla;7 Boha vešberá země,
zpívejte a jásejte a hrajte!

.Hrajte Hospodínu na cíteru,
na cíteru, jahož í hlaholem zpěvu,
trubte na táhlé trouby i zvučné rohy,

.jásejte před tváří hrále Hospodina.
Ať hučí moře a vše, čeho je plno,
ohruh zemslzy' a jeho obyvatelstvo;

.řeby rulzama af tleslzají,
a všechy hory nechat plesají
před Hospodinem, že přišel,
aby nad zemí soud bonal.
Soudit bude bruh zemský spravedlivě,
národy jab sluší se a patří.
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Matutinum.

3) Glória Patri ecf.
Ant. Post partum Virgo invioláta per

mansisti :' Dei.Génitrix intercéde pro nobis.
V adventě:
Ant.Angelus Dómini nuntiávit Mariae, ')

' et concépit de Spiritu sancto. Allelúía.
V. Difiúsa est glátia in lábiis tuis.
12.Pioptéiea benedíxit te Deus in ae

térnum.
3) „Pafer noster.
V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
12. Sed libera nos & malo.
Absolufio: Précibus et me'ritís beátae

Mariae) semper Virginis, et ómníumSanctórum perdúcat nos Dóminus ad
regna coelórum.

Ř. Amen.
V. Iube domne benedícere.
Benedíctio: Nos cum prole pia bene

dícat Virgo Maríal).
R. Amen.

Čtení : Písma sv. pro celý roh:
Čtení první (Sir. 24, 11.—14.)

In omnibus réquiem quaesivi, et in hae—
reditáte Dómini moráborf'" T-unc prae—
cépit, et díxit mihi Cieátor ómníum.
et qui creávit me, requie'vit in taberná
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litřní.

Sláva Otci i Synu í Duchu svatému...
[l]. Ant.pro celý roŘ: Porodívší, pan

nou neporušenou jsí zůstala; svatá Boží
Rodičho, přimlouvei se za nás.

111.Ani. pro advent: Anděl Páně zvě—
stoval Panně Marii a ona počala z Du
cha svatého.

V. Rozlit jest půvab po rtech tvoiich.
Ř. Proto ti požehnal Bůh na věby.
Otče náš...
V. A neuvoď nás v pohušení.
R. Ale zbav nás od zlého.
Roxňr'ešení. Na přímluvu a pro zá

sluhy blahoslavené, neposkvrněné Panny
Marie a všech svatých uvediž nás Dán
do království nebeslzého.

R. Amen.
V. Rač nás, Pane, požehnatí.
Pošeóna'ní. S Božshym Dítlzem žehnej

nás Maria Panna vhaždy čas!
R. Amen.

Čtení z Písma sv. pro celý rok:
Čtení první (Sir. 24, 11—14.)

U těch všech jsem hledala (stálé) bydliště,
kde, v bterěm údělu (Páně) bych mohla

přebývat.
Tehdy mi vyházal Tvůrce vesmíru stáneh,
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Matutinum.

culo meo, et díxit mihi: " In Iacob inhá
bita, et in Israel haereditare, et in eléctis
meis mitte radíces. * Tu autem Dómine,
míserére nobis.

R. Deo Gratias.
12. Sancta et immaculáta vn'gínítas,

quibus te láudibus éňeram, néscío: '
Quía, quem coeli cápere non póterant,

tuo grémio contulísti.
V. Benedicta tu in mulie'ribus, et be

nedíctus fructus ventris t'uí.
R. Quia quem coeli cápere non pó—

terant, tuo grémio contulístí.
V. Iube domne benedícere.
Benedícfz'o: Ipsa Virgo vírginum inter

cédat pro nobis ad Dóminum.
I?. Amen.

Čtení dz'uňe'. (Sir. 24, 15-——16.)

Et sic ín Sion fírma'ta sum, et in civi—
táte sanctificáta simílíter requiéví, * et
in ]erúsalem potéstas mea. * Et radicáví
in pópulo honorífícáto, et in parte Dei
mei haereditas íllíus. * et in plenítúdíne
Sanctórum deténtío mea. * Tu autem
Dómíne, miserére nobis.

R. Deo grátías.
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litřní.

a můj Původce mne usadil v něm.
Řekl mi totiž: „V Iakobovi přebývej,
v Israeli dědičný měj úděl,
a v mých vyvolených kořený zapustl“ —
Tý pak, Hospodine, smiluj se nad námi!

R. Bohu díký!
R. Svaté a neposkvrněné panenství, ne—

vím, jakými chválami měl bých tě vy—
výšovati, neboť v lůně svém nosilo jsi
toho, jehož nebesa obsáhnouti nemohla.

V. Požehnaná's tý mezi ženami, a po
žehnaný plod života tvého.

R. Neboť v lůně svém nosila jsi toho,
jehož nebesa obsáhnouti nemohla.

V. Řač mi, Dane, požehnati!
Poše/žna'ní.Panno panen, zakroč v náš

prospěch u Pána.
R. Amen.

Čtení dra/jé (Sir. 94, 15. 16.):

A býla (jsem) na Sionu tak ubýtována..
\? městě svatém taktéž jsem usadila se,
v Ierusalémě jest moje vláda.
V národ slavný jsem se vkořenila,
v úděl Boha mého, v dědictví jeho,
a mezi sástupý svatých zdržují se. ———
Tý pak, Hospodine, smíluj se nad námi [

R. Bohu díky.
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Matutinum.

Ř. Beáta es Virgo Marial), quae Dó
mmum portásti creátórem mundi;* Ge
nuísti, qui te fecit, et in aetémum pér
manes virgo.

V. Ave Marial), gratia plena, Dómi
nus tecum.

R. Genuistí qui te iecít, et in aetérnum
pérmanes virgo.

Modlíme-Íi se „Te Deum“, následuje „Gloria
Patrí“. ]inah se říká hned: „]ube domne atd.“

V. 3) Glória Patri ef Fílío, ef Spírílui
sancfo.

12.Genuisti, qui te fecit, et in aetérnum
pérmanes virgo.

V. Iube domne benedicere.
Benedicfio: Per Virginem Mattem con—

cédat nobis Dóminus salútem et pacem.

R. Amen.

Čtení třetí. (Sir. 24, 17—90)

Quasi cedrus exaltáta sum in Libano,
et quasi cypréssus in monte Sion: *quasi
palma exaltáta sum in Cades, et quasi
plantátio rosae in Iéricho. * Quasi oliva
speciósa in campis, * et quasi plátanus
exaltáta sum íuxta aquam in platéis. *
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-Iitřní.

.R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, late
rá's Hospodina, Stvořitele světa, pod srd
cem nosi-la;porodíla's Tvůrce svého a na
věby zůstáváš pannou.

V.“Zdrávas Maria, milosti plná, Pán
s tebou.

R. Porodila's Tvůrce svého a na věky
zůstáváš pannou.

Rihá-li se „Te Deum“ po 3. čtení, přidává se
zde ještě:

V. Sláva Otci i Synu i Duchu sva
tému.

R. Porodila's Tvůrce svého a na věky
zůstáváš pannou.

V. Řač mi, Pane, požehnatí.
Požeónání.Prostřednictvím Danny Mat

bv popřejž nám, Hospodine, blaha a po
hoje!

R. Amen.

Čfení třetí (Sir. 24, 17.—QO.)

Iaho cedr na Libanu jsem vyvýšena,
a jako cypřiš na hermonshé hoře.
Ialz palma v Engaddi jsem vyvýšena,
a jabo růže štěpovaná v ]erichu;
jaho spanilá oliva na rovinách,
a jaho javor tam, budy vody se berou.
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Matutinum.

Sicut cinnamómum et bálsamum aroma—
tízans odórem dedi: * quasi myrrha e
lécta dedi suavítátem odoris. *Tu autem
Dómine, miserére nobis.

R. Deo grátias.
Následuje „Te Deum“ (str. 46). Neříká-li se „Te

Deum“, následuje:

R. Felix namque es sacra Virgo Ma—
ríal), et omni laude dignissima: * Quia
ex te ortus est sol justítiae, * Christus
Deus noster.

V. Ora pro populo, íntérvení pro
clero, intercéde pro devóio femineo sexu:
* séntiant omnes 'tuum iuvámen, qui
cúmque célebrant tuam sanctam com
memoratíónem.

R. Quia ex te ortus est sol íustítiae.
V. 3) Glória Patri, et Fílio. ef Spiritu!

sancfo.
R. Christus Deus noster.

Te Deum laudámus.
Chvalospěv sv. Ambrože & Augustina.

1. Te Deum lauda'mus: * te Dómínum
confitémur.

9. Te aetérnum Datrem: * omnis terra
venerátur.
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litřní.

Iabo 'sboříce, jah vonný balšám vonim,
jah mvrha výborná libeznouvůni dávám.
— Tv pata,Hospodine, smilui se nad námi!

R. Bohu díhv.
Pak se řitzá „Te Deum“. Není-lí „Te Deum“,

říká se:

R. ]sí zajisté štastná, svatá Panno Ma
ría, & vší chvály na výsost hodna, nebot
z tebe vzešlo Slunce spravedlnosti, Krn
stus, náš Bůh.

V. Přimlouveí se za lid, oroduj za du
chovenstvo, pros za ženy Bohu zasvě
cené, at citi tvou pomoc všichni, hdož
slaví tvou svatou památku.

R. Neboť z tebe vzešlo Slunce spra—
vedlnosti.

V. Sláva Otci í Svnu- i Duchu sv.!
12. Kristus, náš Bůh.

Tebe, Bože, chválíme.
Chvalozpčv sv. Ambrože & Augustina.

1. Tebe, Bože, chválíme. * tebe, Pane,
slavíme.

2. Tebe, Otče věčný, *celé země velebí.
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Matutínum.

3. Tibi omnes Angeli, * tíbí coeli et
univérsae potestátes.

4. Tibi Chérubím et Séraphím*ínces
sábili voce proclámant:

5. '“)Sanctus, * sanctus, * sondu: * Dó
mínus Deus Sábaoth.

6. Plení sunt coeli et terra*maiestátís
glóriae tuae.

7. Te gloríósus * Apostolórum chorus.
8. Te Prophetárum *ladábílis númerus.
9. Te Mártyrum candidátus * laudat

exércítus.
10. Te per orbem terrárum * sancta

confitétur Ecclésia:
11. Petrem * ímménsae maiestátis:
19. Venerándum tuum verum, * et 11

nicum Fílium:
13. Sanctum quoque *Paráclítum Spí

rítum.
14. Tu Rex glóriae * Christe!
15. Tu Patrís*sempitérnus es Fílius:
16. Tu ad líberándum susceptúrís hó

minem:*non horruísti Vírgínís úterum.
17. Tu devícto mortís acúleo, * ape

ruístí credéntibus regna coelórum.
18. Tu ad déxteram Deí sedes * in

Glória Patris.
_19..Iudex créderís * esse ventúrus.
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3. Tobě všichni andělé, * tobě nebesa
a všechý moci,

4. tobě cherubové i serafové * neutu
chajícím hlasem provolávají:

5. Svatý, ' svatý, ' svatý jest " Ho
spodin, Bůh zástupů.

6. Plná jsou nebesa i země ' tvé slavné
velebnosti.

7. Tebe slavný * sbor apoštolů,
8. tebe ctíhodných ' řada prorohů,
9. tebe chválí bělostné " šihý mučed

nihů.
10. tebe po širém světě *

círhev,
11. tebe, Otče ' nesmírné velebnosti,
12. tebe vší cti hodného, pravého * a

jediného Sýna,
13. jakož i Ducha svatého, ' Utěšitele.

slaví svatá

14. Týs hrál slávy, * Kriste.
15. Týs Otcův ' věčný Sýn.
16. Tý hodlaje se státi člověkem, býs

ho spasil, " nehrozil jsi se lůna Panný.
17. Tý zlomiv osten smrti, ' otevřel jsi

věřicim říše nebesbé.
18. Tý sedíš na pravici Boží *ve slávě

Otcově.
VVI

19. Verime, že přijdeš ' h soudu.
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Matutinum.

20. Te ergo quáesumus, tuís fáma/is
.súbveni: * quos prefióso sánguine rede
místí.

21. Aetérna fac cum sanctís tuís: *ín
glória numerárí.

22. Salvum fac pópulum tuum, Dó
míne, * et bénedic haeredítátí tuae.

23. Et rege eos,* et extólle íllos usque
in aetérnum.

24. Der síngulos dies*benedícímus te.
95. E_tlaudámus nomen tuum in sáe

culum "“et in sáeculum sáeculi.
96. Dígnáre Dómíne, die isto *sine pec

cáto nos custodíre.
27. Míserére nostri, Dómíne;*míserére

nostri.
28. Fiat míserícórdía tua, Dómíne, su

per nos, * quemádmodum sperávimus
ín te.

29. In te, Dómíne, speráví:* non con
řúndar in aetérnum.

Ctení & odpovědi v adventě.
Čtení první. (Luh. 1, 26.—28.):

Missus est Angelus Gábriel a Deo in
civítátem Galíláeae, * cui nomen Náza—
reth, ad Vírgínem desponsátam víro, *
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jitřní.

QO.*)Proto tě prosíme, bys přispěl na
pomoc svým služebnibům, ' bteré jsi pře—
drahou hrví vyhoupil.

21. Dej, bychom b tvym svatým ' ve
slávě věčné byli připočtení.

29. Dej dojíti spásy svému lidu " a že
hnej svému majetbu.

23. Spravuj jej * a vyvyš ho až na
věhy.

24. Každodenně " tí dobrořečíme,
25. a chválíme tve' jméno na věky '

až na věky věhův.
96. Rač nás, Pane, toho dne ' hříchu

chrániti.
27. Smiluj se nad námi, Hospodine, '

smiluj se nad námi.
28. Sestup milosrdenství tvé na nás, '

jalz v tebe doufáme.
29. V tebe, Hospodine, doufám, ' ne—

budu zahanben na věky.
“*)—Tab verš jest modliti se hleče.

Čtení a odpovědi v adventě.
Čtení první (Luh. !, 26.—28.):

Anděl Gabriel poslán byl od Boha do
města galilejského, jemuž jméno Nazaret,
h panně zasnoubená muži, jemuž jméno
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Matutinum.

cuí nomen erat Josepál) de domo Da—
vid, et nomen Vírgínís Maríal) * Et in
gréssus Angelus ad earn, dixít: * Ave
grátía plena * Dómínus tecum, benedícta
tu in mulíéríbus.*Tu autem Dómíne, mí
serére nobis.

R. Deo grátias.
R. Míssus est Gábriel Angelus ad Ma

riam 1) Vírgínem desponsátam ]oseph,
núntians ei verbum: *et expavéscít Virgo
de lúmíne.* Ne tímeas Mariaf) ínvenísti
grátíam apud Dómínum: *Ecce concípíes
et páríes et vocábitur Altíssímí Fílíus.

V. Dabít eí Dóminus Deus sedem Da
vid patrís ejus,*et regnábit in domo Ia
cob in aetérnum.

R. Ecce concípies et páríes, et vocá
bitur Altíssími Fílíus.

V. Iube domne benedícere.
Benedíctio: Ipsa Virgo vírgínum inter

cédat pro nobis ad Dómínum.
Ř. Amen.

Čtení drufže' (Luh, [, 29—33):

Quae cum audísset, turbáta est in ser
móne ejus, et cogitábat, qualís esset ista
salutátio.* Et aít Angelus ei:* Ne tímeas
María, ) ínvenísti ením grátíam apud De
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Iitřní.

bylo Iosef, z domu Davidova, a jméno
panny María. A vešed lz ní anděl řehl:
Zdráva buď, milosti plná, Dán s tebou,
požehnana's ty mezi ženami. — TY pab,
Ho'spodine, smíluj se nad námi!

R. Bohu díhy.
R. Anděl Gabriel byl poslán h Marií

Panně zasnoubená Iosefovi, aby ji při
nesl zprávu. I ulehla se Panna světla.
Neboj se. Maria; nalezla jsi milost u Pána.
Aj, počneš a porodiš toho, jenž bude
sloutí Synem Nejvyššího.

V. Pán Bůh mu dá trůn Davida, jeho
otce, a hralovati bude v domě IabObově
na věby.

R. Aj, počneš a porodíš toho, jenž
bude sloutí Synem Nejvyššího.

V. Rač mí, Pane, požehnati.
Požeňnání. Panno panen, zahroč v náš

'pi'ospěch u Pána.
R. Amen.

Čtení druňe' (Luh. ], 29—33):

Ona palz uzřevší jej, užasla nad řeči
jeho a myslila, jaké by to bylo pozdra
veni. ] řehl ji anděl: Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha. Aj, po
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Matutinum.

um. * Ecce concipies in útero, et páries
Fílium, et vocábis nomen eíus Jesumř)
*Hic erit magnus, et Filius Altíssimí vo—
cábítus.*Et dabít ílli Dóminus Deus Se
dem David patrís eius, * et regnábit .in
domo lacob in aetérnum, et regni eius
non erit finis.*Tu autem Dómine, mise
rére nobis.

R. Deo grátías.
Ř. Ave Mariaf) grátía plena, Dómí—

nus tecum:*Spirítus sanctus supervéníet
in te, et Virtus Altissimi obumbrábit tibi:
*quod enin ex te nascétur Sanctum, vo
cábitur Fílius Dei.

V. Quómodo fiet istud, quóniam vi—
rum non cognósco? — Et respóndens
Angelus, dixit ei:

Ř. Spiritus sanctus supervéníet in te,
et Virtus Altíssimi obumrábit tibi:*quod
enim ex te nascétur Sanctum, vocábitur
Filius Dei.

Modlíme-li se „Te Deum“, následuje „Glória
Patri atd.“ R. „Spiritus Sanctus supervéniet atd.“
Neříká-Iise„Te Deum“ následuie„lube domne atd."

V. 3)Gloria Pam; ef Fílío, ef Spirífuí
sancto.

R. Spiritus sanctus supervéniet in te,
et Virtus Altissimi obumbrábit tibi: *
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litřní.

čneš v životě a porodíš syna a nazveš
jméno jeho Iežíš. Ten bude velihy' a sy
nem Nejvyššího sloutí bude, a Pán Bůh
da' mu trůn Davida, jeho otce, a bude
hra-lovati v domě Iahobově na věky, a
hralovství jeho nebude konce. ——Ty pab,
Hospodine, smíluj se nad námi!

R. Bohu díhy.
R. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán

s tebou. Duch svatý sestoupí v tebe, a
moc Nejvyššího zastíní tě; a protož i to,
co se svatého z tebe narodí, sloutí bude
Syn Boží.

V. Kterah se to stane, poněvadž ne
znám muže? A odpověděv anděl, řehljí:

R. Duch svatý sestoupí v tebe, a moc
Nejvyššího zastíní tě; a protož i to, co
se svatého z tebe narodí, sloutí bude
Syn Boží.

Modlíme-lí se „Te-Deum“, následuje „Sláva Otci
atd.“ 12.„Duch sv. sestoupí atd.“ Neříká-lí se „Te
Deum“, následuje „Pačiž mi atd.“

V. Sláva Otci í Synu í Duchu sva
tému.

R. Duch svatý sestoupí v Tebe a moc
Nejvyššího zastíní tě; a protož i to, co
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Matutinum.

Quod ením ex te nascétur Sanctum, vo—
cábitur Filius Dei.

V. ]ube domne benedicere.
Benedíctío: Per Virgínem Matrem con

cédat nobis Dóminus salútem et pacem.
R. Amen.

Čfem' třetí (Luh. 1, 34—330;

Dixit autem María 1) ad Angelum:
Quómodo fiet ístud, quóníam virum non
cognósco? * Et respondéns Angelus, di—
xi't ei: * Spiritus sanctus supervéníet. in
te. et Virtus Altíssimi obumbrábit tíbi. *
Ideóque et quod nasce'tur ex te Sanc
tum, vocábítur Filius Dei. * Et ecce Eli
sabeth cognáta tua, et ipse concépit
fílium in senectúte sua. * Et hic mensis
sextus est ílli, quae vocátur stérilis, *
quia non erit ímpossíbile apud Deúm
omne verbum. * Dixit autem María: 1) *
Ecce ancilla Dómini, fiat mihi secundum
verbum tuum. * Tu autem Dómine, mi—
serére nobis. _

R. Deo grátias.
O určitých svátcích následuje „Te Deum“ str.

46.1inah se hned říhá:

R. Súscípe verbum, Virgo Maria 1)
quod tibí a Dómino pel Ángelum trans—
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]itřní.

se svatého z tebe narodí, sloutí bude
Syn Boží.

V. Řačiž mi Dane požehnati.
Požeóna'ní: Pro panensbou Mathu pro

půjč' nám Hospodin spasení a pohoje.
R. Amen.

Čtení třetí (Luh. !, 34.—3s.)=

I řehla Maria h andělu: Kterah se
to stane, hdyž muže nepoznávám? A
odpověděv anděl, řehl jí: Duch svatý
sestoupí v tebe, a moc Nejvyššího za
stíní tě; proto tabé to svaté, co se z tebe
narodí, sloutí bude Syn Boží. Aaj,Alž
běta, příbuzná tvá, i ona počala syna
ve stáří svém, a nyní jest již v šestém
měsíci, ta hterá slove neplodná, nebot
nemožná není u Boha nižádná věc. ]
řehla Maria: Aj, já dívha Páně, staniž
se mi podle slova tvého. — Ty pab,
Hospodine, smiluj se nad námi!

R. Bohu díhv.

O jistých svátcích se připojí „Te Deum“. jinak
se říká:

12. Dřijmi s věrou slovo, Panno Maria,
které ti jest posláno od Hospodina po
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Matutinum.

míssum est: * concípíes et páríes Deum
páriter et hómínem: * Ut benedícta di
cáris inter omnes mulíeres.

V. Páries quídem fílium, et Virginítátís
non patiérís detriméntum: *eřfícíéris grá—
vida, et erís mater semper íntácta:

R. Ut benedícta dícáris inter omnes
mulíeres.

V. 3) Glória Patri et Fílio ef Spirílui
sancfo.

Ř. Ut benedícta dícárís inter omnes
mulíeres.
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]itřní.

andělu; počneš & porodíš Boha a spolu
člověha, abys byla blahoslavena mezi
všemi ženami.

V, Porodíš sice syna, avšah panenství
tvé nedozná úhony; počneš, avšak zů
staneš mathou vždychy neporušenou.

R. Abys byla blahoslavena mezi všemi
ženami.

V. Sláva Otci í Synu i Duchu svatému!
R. Abys byla blahoslavena mezivšemi

ženami.
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Laudes.
Rozjímei bičování páně ; modlí se ke cti vtělení

Daně za víru, naději a lashu.

V. Deus in T adiutórium meum ín
ténde.

R. Dómíne ad adjuvándum me festína.
3) Glória Patri, ef Fílio, ef Spírílui

.sancfo.
Sicut erat in princípío, et nunc, et

semper, *et in sáecula saeculórum. Amen.
Allelúía.
3) Lau: fibí Dómíne, Rex aefe'mae

glórz'ae.
Ánf. [7 roce: Assúmpta est.
Ani. v advenfě: Míssus est.
Ani. po Vánocícfž:O admirábíle com

mércium.
Zalm 92.

Kristus sa jitra velikonočního.

1. Dómínus regnávit, decórem índútus
est: ' indútus est Dómínus ortítúdínem,
.est praecínxít se.

9. Etením firmávit orbem terraez' qui
non commovébítur.
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Chvály.
Rosiimei bičování Páně ; modlí se ke cti vtělení

Páně za Víru, naději a lásku.

V. Bože, na pomoc mou pomni!
R. Dane, bu pomoci mé pospěš!
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému!
Iahož . . alleluia. Od devífnížu do

íe/eněňo čtvrtá:: misto Alleluia: Chvála
tobě, Pane, hráli věčné slávy.

]. Ant. 17roce: Vzata jest.

[. Ani. v advenťě: Anděl Gabriel byl
podán.

!. Ani. po Vánocícó: lab podivná to
Výměna!

Žalm 92.
Kristus sa jitra velihonočního.

1. Hospodin kraluje, oděn jestvelebnosti;
oděn jest Hospodin a opásán silou;*

9. upevnil zemi též, že se nebolísá.
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Laudea

3. Paráta sedes tua et tunc: &sáeculo
tu es.

4. Elevavérunt Húmina, Dómínez'ele
vavérunt flúmína vocem suam.

5. Elevavérunt flúmína Huctus suos, '
& vócibus aquárum multárum.

6. Mírábíles elatíónes marís:'mírábílís
in altís Dómínus.

7. Testímónía tua credibília facta sunt
_nimis:' domum tuam decet sanctítúdo
Dómine, in longitúdinem díérum.

3) Glória Patri etc.
Ani. v roce: Assúmpta est Maria') in

coelumz' gaudent Angeli, laudántes be
nedícunt Dóminum.

Ani. María“) Virgo.
Ani. v advenfě: Míssusest Gábríel An

gelus “ad Mariam l) Vírgínem desponsá
tam Josepň l).

Ant. Ave Maria.
Ani. po Vánocícfž:O admirábíle com

mérciuml'Creátor génerís humáni, ani
mátum corpus sumens, de Vírgine nasci
dígnátus est, “et procédens homo sine
sémíne largítus est nobis suam Deitátem.

Ant. Quando natus est.
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3. Pevné stoji trůn tvůj od počátlzu;
od věčnosti jsi ty.

4. Vlny vznášejí vysoho, Hospodine,
5. vlny vznášejí vysoho svůj huhot, '

vlny vznášejí vysobo svůj jebot.
6.Pod1vuhodnej51 nežli hubot spoust

vodnich,
nežli jehot mořshého vlnobití, '
podívuhodnější na výsostech

Hospodin.
7. vyrohy tvé jsou nejvýš spolehlivé, '

domu tvému přísluší svatost,
Hospodine, na věčné časy.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
[. Ánf. Vroce: Panna Maria ' vzata jest

do nebeshych síní, hdež Král brálů ža—
sedá na hvězdném tiůně.

[[. Ant. Za vůní tvych mastí.
]. Ant. 17advenlě: Ánděl Gabiiel byl

poslán lz Panně Malií, zasnoubené Io
seíovi.

ll. Ant. Zdrávas Maria.
I. Ani. po Vánocícfž: Iáh podivná to

výměna! ' Tvůrce lidstva přijav oživené
tělo, ráčil se naroditi z Panny; stav se
bez mužshé součinnosti člověkem„ dá—
roval nám své božství.

[. Ánf. Když jsi se narodil.
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Zalm 99.
Pleseite před tváří Boží. Choďte v přítomnosti

Boží

1. lubiláte Deo omnis terra: " servíte
Dómino in laetitia
, 2. Introite in conspéctu eius,*ín exul
tatíóne

3. Scitóte quóníam Dóminus ipse est
Deus:' ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Pópulus ejus, et oves páscuae eíus: *
introite portas eius in confessióne, átria
ejus in hymnis: confitémini illi.

2) Laudáfe nomen eius: quóniam suá
vis est Dóminus, in aetérnum miserícór—
dia eius: ' et usque in generatiónem et
generatiónem Veritas ejus.

") Glória Patri etc.
Ani. v roce: Maria 1) Virgo assúmpta

est ad aethéreum thálamum, " in quo Rex
regum stelláto sedet sólio.

Ant. In odórem.
Ani. 17 advenfě: Ave Man'af) gratia

plena, Dóminus tecumz' benedicta tu in
muliéribus. Allelúia.

Ant. Ne timeas Mariaf)
Ani. po Vánocícň: Quando natus es

innefřabiliter ex Vírgine, tune implétae
sunt Scriptúrae: ' sicut plúvia in vellus
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Žalm 99.
Dlesejte před tváří Boží. —Chod'te v přítomnosti

Boží.

1.1ásej Bohu Všecha země,
služte Hospodinu s veselim, *

2. předstupujte před něho s plesánim.
3. Vězte, Hospodin že Bůh jest, '

on nás učinil, a ne my sami;
4. jsme lid jeho a ovce pastvv jeho.

Vcházejte do bran jeho 5 díhv,
do jeho nádvoří s chvalozpěvv, *

.slavte ho, chvalte jméno jeho!
Neboť dobrotiv je Hospodin, "
na věky milosrdenství jeho,
a rod od rodu věrnost jeho.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
11. Ani. 17 roce: Panna Maria * vzata

jest do nebeských síní, hdež Král brálů
zasedá na hvězdném trůně.

Ill. Ant. Za vůní tvých mastí.
11.Ani. Vadvenfě: Zdrávas Maria, ' mi

losti plná, Pán s tebou, požehnaná's tv
mezi ženami. Alleluja.

Ill. Ánf. Neboj se María.
11'.Ani. po Vánocícň : Když jsi se narodil '

nevýslovným způsobem 2 Panny, tu se
vyplnila pisma; jaho bohatá rosa na
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descendístí, ut salvum řáceres genus hu—
mánumz'Te laudámus, Deus noster.

Ant. Rubum, quem víderat Móyses.
Žalm 62.

Ranní modlitba V den sv. příjímání.

1. Deus, Deus meus,
vígílo.

2. Sitívit in te áníma mea, ' quam mul
tiplícíter tíbí caro mea.

3. In terra desérta, et ínvia et ínaquó
sa: ' sic in sancto appáruí tíbí, ut vi
de'rem vírtútem tuam et gíóríam tuam.

4. Quóníaum mélíor est mísericórdia
tua super vitas; *la'bía mea laudábunt te.

5. Sic benedícam te in Vita mea: * et
in nómíne tuo levábo manus meas.

6. Sicut ádípe et pinguédine repleátur
áníma mea: * et la'bíís exultatíónes lau
da'bít os meum.

7. Si memor fuí tui super stratum me
um, ín matutínís medítábor in te, “quia
fuísti adjútor meus.

8. Et in velaménto alárum tua'rum exul—
tábo adha'esít a'níma mea post te; ' me
suscépit déxtera tua.

9. lpsi vero in vanum quaesíérunt ání
mam meam, íntroíbunt in ínřeríóra ter

. ad te de luce
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rouno jsi sestoupil, abys spasil lidstvo,
chválíme tě, Bože náš.

1/1. Ani. V neshořuiícím beři.

Žalm 62.
Ranní modlitba v den sv. přijímáni.

. Bože, můj Bože, hned z jitra tě hledám.
Zížní po tobě má duše,

2. nvie po tobě mé tělo
bl. jah pustá, neschůdné, vyprahlá půda.

Proto jsem chodival do tvé svatyně,
abvch spatřil tvou moc a slávu.

.Lepší je milost tvá nežli život;
rtv mé budou tebe chválit.

.Proto tě chválit chci celý život
a v tvém jme'nu zdvihat své ruce.

. Nejsladší lahody7 plna jest duše má,
a rty plesu slaví tě ústa ma',
hdvž natě vzpomínám na svém lůžbu,

. když v noci bdím a na tebe myslím.
Neboť tys bvl mým pomocníkem,

.a já v stínu tvých hřídel plesám.
Na tobě má duše lpí,
tvoje pravice mne drží.

.Kteří všab neprávem život mi vzit
chtějí,

propadnou se do podzemí,
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rae: ' tradéntur in manus gládii, partes
vúlpium erunt.

10. Rex. vero laetábitus in Deo, lau
dabúntur omnes, qui iurant in eo: ' quia
obstrúctum est eos loquéntium iníqua.

3)Glória Patri etc.
Ant. V roce: ln odórem unguentórum

tuórum eúrrimus: ' adolesce'ntulae dile
xérunt te nimis.

Ami Benedicta filia.
Ant. V adventě: Ne tímeas, Maria 1),

invenísti grátiam apud Dóminum:*ecce
concípies et páries filium. Allelúía.

Ant. Dabit et Dóminus.
Ani. po vánocícó: Rubum, quem vi

derat Móyses incombústum, * conservá—
tam agnóvimus tuam laudábilem virgini—
tátem,* Dei Génitríx, intercéde pro nobis.

Ani. Germinávít radix ]esse.

Cňvalogpěv tří mládenců fžoxenýcfž
[ do pece oňnive'.

“ Dan. 3, 57—88):

1. Benedieite ómnia ópera Dómíni Dó—
mino: * laudáte et superexaltáte eum in
sáecula.

2. Benedícite Angeli Dómini Dómino:
* benedicite coeli Dómino.
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budou vydání na pospas meči,
hořistí šahalů se stanou.

10. Výroky tvé jsou nejvýš spolehlivě,*
domu tvému přísluší svatost,
Hospodine, na věčné časy.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
[l]. Ant. V roce: Za vůní tvých mastí

;poběžíme; panenshé duše velice tě míu11.
IV. Ant. Požehnaná jsi.
1/1. Ani. I7 advenfě: Neboj se, Maria, *

neboť jsi nalezla milost u Pána; aj, po
čneš a porodiš syna. Alleluia.

[V. Ani. Pán mu dá.
111.Ani. po Vánocícň: \7 neshořuíicím

heři, který Viděl Mojžíš, poznáváme tvé
slavné panenství; Rodičho Boží, přimlou—
Vej se za nás!

[V. Ant. Kořen Iesseův.

Cóvalozpe'v tří mládenců fžogenýcó
do oňníve' pece.
(Dan. 3, 57—88.):

1. Dobrořečte Všecha dila Páně Pánu,
chvalte a nade všecho ho vyvyšujte

na VČŘYl
2. Dobrořečte andělé Páně Pánu,

dobrořečte nebesa Pánu!
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3. Benedíeite aquae omnes, quae su
per coelos sunt, Dómino: * benedícite
omnes vírtutes Dómmí Dómíno.

4. Benedícíte sol et luna Dómíno* be—
nedícite stellae coeli Dómíno.

5. Benedícíte omnis ímber et ros Dó
míno: * benedícíte omnes spiritus Dei
Dómíno.

6. Benedícite ígnís et aestus Dómino:
*benedícíte fríqus et aestus Dómino.

7. Benedícite rores et pruína Dómíno:
* benedícíte gelu ét frígus Domino.

8. Benedícíte glácies et níves Dómino:
*benedícite noctes et dies Dómíno.

9. Benedícite lux et ténebrae Dómíno:
*benedícite fúlgura et nubes Dómino.

10. Benedícat terra Dómínum: * laudet
et superexáltet eum in sáecula.

11. Benedícíte montes et colles Dómí
no: * benedícíte universa germínántía in
terra Dómíno.

12. Benedícíte fontes Dómino: * bene
dícíte máría et flúmína Dómíno.

13. Benedícíte cete, et ómnia, quae
movéntur in aquis, Dómino: * benedícíte
omnes vólucres coeli Dómíno.
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10.

11.

12.

13.

3. Dobrořečte všechy vody, hteré jsou
nad nebesy, Pánu;

dobrořečte všechy mocí Páně Pánu!
.Dobrořeč slunce a měsíc Pánu;
dobrořečte nebeshé hvězdy Pánu!

. Dobrořeč všeceh déšť a rosa Pánu,
dobrořečte všechy Boží větry Pánu!

.Dobrořeč oheň i žár Pánu;
dobrořeč mráz í vedro Pánu!

. Dobrořečte hrůpěie rosy &jíní Pánu!
dobrořeč mráz i zima Pánu!

.Dobrořeč led i sníh Pánu;
dobrořečte nocí i dny Pánu!

.Dobrořeč světlo í temno Pánu;
dobrořečte bleshy i mračna Pánu!
Dobrořeč země Pánu;
chval a nade všecho ho vyvyšuj na

věhy!
Dobrořečte hory a pahorhy Pánu;
dobrořeč vešhero rostlinstvo na zemi

Pánu!
Dobrořečte prameny Pánu;
dobrořeč moře í řehy Pánu!
Dobrořečte velíhé ryby a vše, co se

hybá ve vodách, Pánu;
dobrořečte všichni nebeští ptáci Pánu!
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14.Benedícite omnes béstíae et pécora
Dómíno: *benedicíte filii hóminum Dó
mino.

15.Benedícat Israel Dómínum:* laudet
et superexáltet eum in sáecula.

16. Benedicíte sacerdótes Dómini Dó
mino: *benedicite serví Dóminí Dómíno.

17. Benedicíte spiritus et ánímae justó—
rum Dómino: * benedicite sancti et hú
míles corde Dómíno.

18. Benedicite Anania, Azaria, Misael
Dómino: * laudáte et superexaltáte eum
in sáecula.

19. 3) Benedz'cámus Patrem ef Fílíum
cum sancfo Spiritu: * laudémus, et super
exaltémus eum in sáecula.

20. 2) Benedictus es Dómíne, in firma—
ménto coeli: * et laudábílís et gloriósus
et superexaltátus in sáecula.

Ant. V roce: Benedicta Filia tu a Dó
mino, * quia per te fructum vitae com
munícávímus.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dobrořečte Všecha zvířata divoha i
brotbá Pánu;

dobrořeč lidstvo Pánu!
Dobrořeč lsrael Pánu;
chval a nade všecho ho vyvyšuí na

věhý!
Dobrořečte hněži Páně Pánu;
dobrořečte služebníci Páně Pánu!
Dobrořečte duchové i duše spraved—

livých Pánu;
dobrořečte spravedlivi a stisněného

srdce Pánu!
Dobrořeč, Ananiáší, Azariáši a Mí

saeli Pánu;
chvalte a nade všecho ho VýVýšujte

na věky!
Dobrořečme Otci i Sýnu i Duchu

Svatému;
chvalme a nade všecho ho VYVY

šuime na věky!
Dožehnaný jsi Hospodine, na nebeské

obloze;
úctý hodný, slavný a nade všecho

Vývýšený jsi na věbý!
Zde se neříkáSláva Otci i Sýnu...

IV. Ant. vroce: Požehnaná isi,*clcero,
od Pána, nebot tebou dostalo se nám
ovoce životodárne'ho.
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Ánf. Pulchra es.
Ánf. V advenfě: Dabít ei Dómínus se

dem Davíd patrís ejus, * et regnábit in
aetérnum.

Ani. Ecce ancílla Dóminí.
Ani.po VánocícňzGermínávit radíx les

se, orta est stella ex ]acob, *virgo péperit
Salvatórem. Te laudámus, Deus noster.

Ánz'. Ecce María.')

Žalm 1425.
Píseň chvály & díhů.

1. Laudáte Dómínum de coelís:*lau—
dáte eum in excélsís.

2. Laudáte eum omnes Angeli ejus: *
laudáte eum omnes vírtútes eius.

3. Laudáte eum sol et luna: * laudáte
eum omnes stellae et lumen.

4. Laudáte eum coeli coelórum: ' et
aquae omnes, quae super coelos sunt2)
laua'enf nomen Dómini.

5. Quia ipse díxít, et iacta sunt:'ípse
mandávít, et creáta sunt.

6. Státuit ea in aetémum, et in sáe
culum sáeculí: ' praecéptum pósuít, et
non praeteríbit.

7. Laudáte Dómínum de terra: ' dra
cónes et omnes abýssí.
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_V.Ant.: Krásná jsi.
[V. Ani. !7 advenfě: Pán mu dá ' trůn

Davida, jeho otce, a hralovati bude na
věby.

V. Ám'.: Aj, já dívha Páně.
IV.Ani. po Vánocícň: Kořen Iesseův vy

pučel, " hvězda vzešla z ]alzoba; Panna
porodila Spasitele; chválíme tě,Bože naš!

V. Ant.: Aj, Maria porodila.
Zalm 148.

Píseň chvály a díhů.

1. Chvalte Hospodina s nebes,
vychvalujte ho na vy'sostech!

.Chvalte ho všichni andělé jeho,
Chvalte ho Všecha vojslza jeho!

.Vychvalujte ho slunce i měsíc,
Chvalte ho všechy svítící hvězdy!

4. Vychvalujte ho nebesa nebes,
ivšecho vodstvo, bteré je nad nebem!
At chválí jméno Hospodinovo,

5. řehlt on — a byly učiněny, *
on rozhaz dal — a byly stvořeny!

6. Upevnil je na věhy věbův,
záhon dal, jehož nepřebročí!

IO

(al

7. Chvalte Hospodina od země,
obři mořští, všechy tůně,
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8. Ignis, grando, nix, glácíes, spiritus
procellárum: *quae iáciunt verbum ejus:

9. Montes, et omnes colles:' Iigna iruc
tífera, et omnes cedri.

10. Béstiae, et universa pécora: " ser
péntes et vólucres pennátae.

11. Reges terrae, et omnes pópulí: "
principes, et omnes júdíces terrae.

12. Iúvenes, et vírgines, senes cum iu—
níóribus 2) laudenl nomen Dómíní: " quia
exaltátum est nomen ejus soiius.

13. Conféssio eius super coelum, et
terramz'et exaltávit cornu pópuli sui.

14. Hymnus ómnibus sanctís eius: '
iiliís Israel, pópulo appropínquánti sibí.

3) Glória Pa tri elc.
Ant. Vroce: Pulchra es, et decóra, filia

Ierúsalem: ' terribílis ut castrórum ácies
ordináta.

Ani. V advenfě: Ecce ancílla Dómini,
* fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ani. po Vánocícó: Ecce Maria 1)génuit
nobis Salvatórem, quem Ioannes vídens
exclamávit dicens. ' Ecce Agnus Dei,
ecce qui tollít peccata mundi. Allelúía.
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10.

11.

12.

13.

.oheň, krupobití, sníh, led,
vichřice, činící rozkaz jeho,

(hory, jakož i pahorky,
stromoví ovocně, i všecky cedrv!
Zvěř i všecka zvířata domácí,
plazi a ptactvo okřídlené,
králově země se všemi národy,
knížata a všichni soudcově světa,
jinochové, jakož i panny,
starcově a (s nimi) děti!
At chválí jměno Hospodinovo, '
jef jen jméno jeho vznešeně,
sláva jeho nad nebem, nad zemí!
Zdvíhl roh těž lidu svého '

14. ke cti veškerých svých ctitelů,
Israele, lidu mu blízkého.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Ant. V roce: Krásná jsi a sličná, dcero

jelusalemská; hrozná jsi jako sešíkovaně
řady vojska.

Ant. 17adventě: Aj, já dívka Páně, sta—
niž mi se podle slova tvého!

Ant. po vánocícň: Aj, Maria porodila
nám Spasitele, jejž vida ]an, zvolal: Ejhle
Beránek Boží; hle, ten, jenž snímá hříchy
světa! Alleluja.

7%



Laudea
/ v

[(apl'tulum (Dis. Sal. 6, 8).

V roce: Vidérunt earn Íiliae Sion, et
beatissimam praedicavérunt, ' et reginae
laudavérunt earn.

R. Deo grátias.

Kapifu/um (Isai. 11).

V adventě: Egrediétur Virga de radice
Iesse et flos de radice eius ascéndet. '
Et requiéscet super eum Spiritus Dómini

R. Deo qrátias.

Cfžvaloxpěv.

3) O Gloriósa Vírginum, Sublimis inter
sidera, ' Qui te creávit, párvulum Lac—
te'nte nutris úb'ere.

Quod Heva tristis ábstulit, Tu reddis
almo gérmine: " Intrent ut astra flébiles.
Coeli reclúdis cárdineg.

Tu Regis alti íánua, Et aula lucis fúl—
gida: " Vitam datam per Virginem Gen
tes redémptae pláudite.

“) Jesu, fíbí sít g/óría, Qui notas es de
.l/írgíne, ' Cum Patre et almo Spiritu, In
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Kapital/um (Dis. Šal. 6, s.);

V roce: Uzřelv ji dcery sionshě a bla—
hoslavíly ji; i královny ji chválily.

Ř. Bohu díby!

Kapitulum (lsai. 1l):

Vadveníe':Prut vzejde z pahýlu lesseova,
výhoneh z hořene jeho vyhvete,
a spočine na něm duch Hospodinův.

12. Bohu díhv!

Cňvalogpěv.
O nejslavnější z panen všech,
vznešená mezi hvězdami!
Původce svého — v plénha'ch ted' ——
tv mlébem sytiš mateřským.

Co Eva h žalu ztratila,
nám vraciš v Synu bohatém.
Bv vešli h hvězdám lhajici,
závory nebe otvíráš.

Tys brána Krále velbého,
síň světlem jasným zářící.
Zivot, jenž Pannou nám byl dán,
spasený lide, oslavuj!

Buď sláva tobě, Iežiší,
jenž z Panny jsi se narodil,
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5empíte'ma saecula. Amen.

Amen.
V. Benedicta tu in mulíéribus.
R. Et benedictus fructus ventrís tui.
Ánf. V roce: Beáta Dei Génítríx.

Ant. 17advenfě: Spiritus Sanctus.
Ani. po VČHOCÍCÍŽ:Mírábíle mystérium.
Ant. 17době velt'Řonoční: Regina coeli.

Chvalozpěv Zachariášův (Luh. 1).
Dik za milost povoláni.

1. 2)Benedictus 7LDóminus Deus Israel:
' quia Visitávit, et fecit redemptiónem
plebis suae.

Q. Et eréxit cómu salútis nobis, ' in
domo David púeri sui.

3. Sicut locútus est per os sanctórum,
' qui & sáeculo sunt, Drophetárum eius.

4. Salútem ex inímicís nostris, ' et de
manu ómnium, qui oděrunt nos.

5. Ad faciéndam misericórdíam cum
pátribus nostris, * et memorári testaménti
sui sancti.

6. ]usjurándum, qoud iurávit ad Abra
ham patrem nostrum, ' datúrum se nobis.
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Chválý.

Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věků čas.

Amen.
V. Požehnaná tý mezi ženami.
R. A požehnaný plod života tvého.
Ant. Vroce: lsi blahoslavená, Boží Ro

dičko.
Ant. VadVentě: Duch sv. sestoupí v tebe.
Ant. po Vánocícb': Dředívne' tajemství.
Ánt. V době Velikonoční: Královno

nebes

Chvalozpěv Zachariášův (Luk. 1).
Dík za milost povolání.

1.Požehnán (bud) Hospodin, Bůh isra
elský, '

že navštívil a Výkoupení sjednal lidu
svému,

. a že Výždvihl nám roh spásy '
v domě Davida, svého služebníka,

. jakož býl mluvil ústý svých svatých '
proroků odvěkých, _

.spásu to od nepřátel našich '
a ž ruký všech, kteří nás nenávidí,

. abý učinil milosrdenstvís našimi otci '
a byl pamětliv svaté úmluvy své,

. přísahy to, kterou byl přísahal Abra
hamovi, našemu otci, ' že nám dá,
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Laudea

7. Ut sine timóre, de manu inímicórum
' . , ' . v I . .

nostorum hberatl, serv1amus 1111:

8. In sanctitáte, et justítia coram ipso,
' ómnibus diébus nostris.

9. Et tu puer, Drophéta Altíssimi vo
cáberis: ' praeibis enim ante fáciem Dó
mini paráre vias ejus.

10. Ad dandam scíéntiam salútís plebi
ejus,' in remmisiónem peccatórum eórum.

11. Per víscera misericórdiae Dei no
stri, ' in quibus visitávit nos Oriens ex
alto:

12. Illumináre his, qui in ténebris, et
in umbra mortis sedent: " ad dirigéndos
pedes nostros in Viam pacis.

“) Glória Patri etc.

Ant. V roce: Beáta Dei Génitrix, Ma—
ria, 1)Virgo perpétua, ' templum Dómini,
sacrárium Spiritus sancti: ' sola sine e—
xémplo placuísti Dómino nostro Jesu 2)
Christo: ' ora pro pópulo, intérvení pro
clero, intercéd'e pro devóto femineo sexu.
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Chvály..

7. abychom vysvobození jsouce z rubou
nepřátel svy'ch ' beze strachu sloužili

jemu
8. ve svatosti a spravedlnosti před ním *

po všechy dny své.
9. A ty pah, dítho, prorohem Nejvyš

šího sloutí budeš, ' nebot předejdeš
před Pánem připravovat cesty jeho,

10. abys dal lidu jeho známost o spáse '
odpuštěním hříchů jejích

11. pro srdečné milosrdenství Boha na
šeho, *

ve bterém nás navštívil vycházející
s vy'sosti,

12. aby posvítil těm, kteří sedí ve tmách
stínu a smrtí, ' aby řídil hroby naše

na cestu pohoje.
Sláva Otci i Synu í Duchu svatému...

Ant. vrece: ]sí blahoslavená, Boží Řo
dičbo, María, Panno neposbvrněná, chrá—
me Hospodinův, svatyně Ducha svatého;
ty samojedíná zalíbila jsi se Pánu na
šemu Ježíši Kristu tah, jaho žádná jiná;
přimlouvej se za věřící lid, prosíž za
duchovenstvo, oroduj za ženy Bohu za
svěcené!
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Laudes.

Ant. 17adventě: Spiritus sanctus in te
descéndet, María 1):' ne timeas, habébís
in útero Filíum Dei. Allelúia.

Ant. V době veIiŘonočni: Regina coeli
laetáre allelúia; ' quia quem meruístípor
táre, allelúía. ' Resurréxít, sicut díxit, alle—
lúía.' Ora pro nobis Deum, allelúja.

Kyrie eléison.
Christe eléison.
Kyríe eléison.
V. Dómine exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V roce, v advěntě a v—době velikonoční:
3) Ore'mus. Deus, qui de beátae Ma

riae Virgínís útero Verbum tuum, An
gelo nuntiánte carnem suscipere voluistí;
" praesta supplicíbus tuís: ' ut qui Vere
earn Genítricem Deí crédimus, ' eíus apud
te íntercéssionibus adjuvémur. ' Per e
úndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.
Ant. po Vánocícfž: Mírábile mystéríum

declarátur hóďie: ' innovántur natúrae,
Deus homo iactus est: ' íd quod iuít per
ma'nsit, et quod non erat, assúmpsít, '
non commixtiónem passus, neque divi
síónem.
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Chvály.

Ant. V advem'ě: Duch svatý sestoupí
v tebe, Maria; neboj se, nebot počneš
Syna Božího. Alleluja.

Ant. vdobe“veliŘonoční :Královno nebes,
vesel se, alleluja; nebot kterého jsi nositi
zasloužila, alleluja: vstalt jest, jakož jest
pověděl, alleluja. Pros za nás Boha;
alleluja.

Dane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Dane, smíluj se nad námi!
V. Pane, vyslvš modlitbu mou!
R. A volání mě k tobě přijď!
V roce, v advenfě a v době velikonoční:
Bože, který jsi chtěl, aby7 Slovo tve'

po andělském zvěstování v lůně blaho
slavené Panny Marie se vtělilo, popřej
na'm, prosícim tebe, abychom věříce,že
ona jest v pravdě Rodičkou Boží, její
přímluvou u tebe podporováni byli.
Skrze téhož Pána našeho...

R. Amen.
Ani. po vánocícfi: Předivné tajemstvi

se jeví dnes; obnovují se přirozenosti:
Bůh stal se člověkem; čím bv1,tím zůstal
a přijal to, čím nebyl; nedoznal ani smí
šení ani rozdělení.



Laudes.

Kyrie eléíson.
Christe eléíson.
Kyrie eléíson.
V. Dómíne exaúdí oratíónem meam.
12. Et clamor meus at te Véniat.
3) Ore'mus. Deus, qui salútis aetérnae,

beatae Mariae virginitáte foecúnda, hu
máno generi práemia praesti-tístí:" tríbue
quáesumus: ' ut ipsam pro nobis inter
cédere sentíámus, " per quam merúímus
auetórem vitae suscípere Dóminum no—
strum Iesum Christum, Fílium tuum.

R. Amen.

Ke cti sv. Iosefa.
Ánf. lpse Jesus2) erat íncípiens quasi

annórum tríginta, ' ut putabátur fílius
joseplž. 1)

V. 05 íustí meditábitur sapiéntíam.

R. Et língua eíus loquétur íudícium.
2) Orěmus. Deus, qui íneffábílí provi—

déntia beátum Josep/51) ' sanctíssimae
Genitricis tuae sponsum eligere dignátus
es: " praesta, quaésumus, ut, quem pro
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Chvály.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smíluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A volání mé h tobě přijď!
Modleme se: Bože, hteryž jsipanenství

blahoslavené Panny Marie požehnal a
tab lidstvu milost věčné spásy udělil,
dej, prosíme, bychom se přesvědčovali,
že se za nás přimlouvá ta, jejímž pro
středníctvím jsme obdrželi původce ži
vota, Pána našeho, Iežiše Krista, Syna
tvého, jenž stebou živ jest a braluje
v jednotě Ducha sv. Bůh po všechy věhy
věhův.

R. Amen.

Ke cti sv. losefa.
Ant. Když počal ]ežíš vyučovati, bylo

mu asi třicet let a zván jest synem lo—
sefovy'm.

V. Usta spravedlivého mluviti budou
přemyšlenou pravdu.

R. A jazyk jeho pronášetí bude soud.
Modleme se: O Bože, jenž jsi nevy

slovnou prozřetelností svou, sv. Ioseia
za snoubence nejblahoslavenější Rodičlzy
své zvoliti ráčil, popřej nám, za to Tebe
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Laudes.

tectórem venerámur in terris, ' ínterces
sórem habére mereámur in coelís.

K sv. Otci Františkovi.
Ant. Pérfíce Patér Seráphíce, víneam,

quam plantávit děxtera tua, ' et exáudi
preces filiórum tuórum.

V. Ora pro nobis beáte Pater noster
Francisca 1)

R. Ut digní efficiámur promíssióníbus
Christi.

2)Orěmus. Deus, qui Ecclésíam tuam
beáti Patris nostri Francise! ') méritis '
foetu novae prolis amplífícas: ' tríbue
nobis ex eíus imitatióne terréna despi
cere, ' et coeléstíum donórum semper
participatióne gaudére.

K sv. Alžbětě.
Ant. Date ei de fructu mánuum suá

rum, 'et laudent eam in portis ópera eíus.
V. Diffúsa est grátía in lábíis tuís.
R. Proptérea benedíxít te Deus in ae

térnum.
2)Ore'mus.Tuórum corda fidélíum. Deus

miserátor íllústra: * et beátae Elfsabetfž 1)
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Chvály.

prosíme, bychom, uctívajíce ho jaho o
chránce svého na zemi, zasloužilí míti
ho přímluvcem na nebi.

K sv. Otci Františkovi.
Ant.: Serafinshy Otče Prantišbu, zdo

honal viníci, hterou zasázela pravice
Tvá a vyslyš prosby diteb svych.

V. Orodui za nás, sv. Otče Františku,

R. abychom hodni učinění byli zaslí
bení Kristových.

Modleme se: Bože, který pro zásluhy
sv. Otce Františka círlrzevsvou oboha
cuíeš novy'mi duchovními dithamí, uděl
.na'm milostí, abychom dle jeho přihladu
vším pozemshy'm pohrdali a za to hdysi
podíl měli na statcích nebeshych.

K sv. Alžbětě.

Ant. Věnujte plody ruhou svy'ch, at
chva'lí shuthy vaše u brány nebeské.

V. Rozlíta je milost ve rtech Tvy'ch.
R. Protož blahoslavíl Tebe Hospodin

na věky.
Modleme .se: Osvět, milosrdny „Bože,

VVI
srdce verících svých a učiň na přeslavnou
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Laudes

précibus gloriósís fac nos próspera mundi
des-picere, "' et coeléstí semper consola
tíóne gaudére.

Vzpomínka svatých v roce.
Ant. Sancti Dei omnes intercédere dig

némini ' pro nostra omniúmqne salúte.
V. Laetámini in Dómino, et exultáte

íusti.
R. Et gloriámini omnes recti corde.
2)Ore'mus. Drótege, Dómine, pópulum

tuum, ' et Apostolórum tuórum Petri et
Pauli, et aliórum Apostolórum patroci
nio confide'ntem ' perpétua defensióne
consérva.

Omnes sancti tui, quáesumus, Dómine,
nós ubique ádjuvent: ' ut, dum eórum
mérita recólimus, patrocinía sentiámus:
' et pacem tuam nostris concéde tempó
ribus, et ab Ecclesia tua cunctam repélle
nequitiam: ' iter, actus, et voluntátes no
stras, et omnium famulórum tuórum in
salútís tuae prosperitáte dispóne: ' bene
factóribus nostris sempite'rna bona re
tríbue: " et ómnibus fidélibus defúnctís
réquiem aetérnam concéde. ' 3)Per Dó—
mínum nostrum Jesum Córísfum Fílíum
í'uum. * Qui tecum VÍVÍÍet regnaf in uni
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Chvály.

přímluvu sv. Alžběty, abychom štěstím
světa opovrhli a z nebeshé útěchy se
povždy radovali.

Vzpomínka svatých v roce.
Ant. Všichni svatí, račte se přimlouvatí

za spásu naši i všech lidí!
V. Radujte se a veselte se v Pánu vši

chni spravedlíví!
R. A plesejte všichni upřímného srdce!
Modleme .se: Chraň, Dane, lid svůj a

opatruj stále a zachovávej ty, kteřídou
tají v přímluvu tvých apoštolů Petra a
Pavla, jakož i ostatních apoštolů.

Prosíme tě, Pane, by všichni svatí tvoji
nám všude pomáhali, bychom se pře
svědčili o ochraně těch, jejíchž zásluhy
ctíme. Uděl pohoje svého naší době a
zapuď od círlzve své všelihou zlobu. Ce
sty, shutlzy a žádosti naše i všech svých
'služebníhů ved lze štěstí svého vyhou—
pení. Dobrodince naše odměň věčným
blahem. Všem pah věrným zemřelým
popřej věčného míru. Shrze Pána na
šeho, ležíše Krista, Syna tvého, jenž s te
bou živ jest a braluje v jednotě Ducha
svatého Bůh po všechy věhy věhův.
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Laudes.

ta'te Spiritus sancti Deus, per ómnía sáe
cula saeculórum.

Ř. Amen.
V. Dómíne exáudí oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
V. Benedícámus Dómíno.
R. Deo grátias.
V. Fidélium ánimae per miserícórdíam

Dei requíéscant in pace.
R. Amen.

Vzpomínka svatých p_roadvent.

Ant. Ecce Dómínus véniet, et omnes
Sancti eius cum eo: ' et erít in die illa
lux magna, allelúia.

V. Ecce apparébít Dómínus super nu—
bem cándídam.

12. Et cum eo Sanctórum míllia.
2)Ore'mus. Conciéntias nostras, quáe

sumus Dómíne, vísítándo purífica, ' ut
Véníens Jesus2) Christus, Fílius tuus, Dó
minus noster cum ómníbus Sanctis, ' pa
rátam síbí in nobis invéníat mansiónem.
*3)Qui tecum vivi! et regnat in unitáte
Spiritus sancti Deus, pér ómnía sáecula
saeculórum.

Ř. Amen.
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Chvály.

R. Amen.
\7. Dane, Výslýš modlitbu mou.!
R. A volání mé h tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu dihý!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po—
boji!

R: Amen.

Vzpomínka svatých pro advent
Ant. Ejhle, Hospodin přijde a všichni

svatí jeho s nim a bude v den ten velihé
světlo. Alleluja!

V. Hle, Hospodin se objeví na bělost—
ném oblahu.

R. A s ním tisíce svatých.
Modleme se: Svědomí naše, prosíme,

Dane navštiv a očist, abý, až přijde Iežiš
Kristus, Sýn tvůj, Pán náš, se všemi 'sva—
tými, nalezl v nás připravený pro sebe
přibýteb. Ienž s tebou živ jest a hraluje
v jednotě Ducha svatého Bůh po všecbý
věhý věhův.

Amen.
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Prima.

V. Dómine exáudi oratíónem meam.
R. Et clamor meus at te véniat.
V. Benedícamus Dómino.
Ř. Deo grátias.
V. Fídélium ánímae per misericórdíam

Dei requiéscant in pace. R. Amen.
V. 1' Dominus det nobis suam pacem.
R. Et Vitam aeternam. Amen.

Prima.
Rozjímei trnim korunováni Páně; modlí se he cti

Neisv. Svátosti oltářní za ducha poslušnosti
& chudoby.

3) Ave Maria etc.
V. Deus 'l'in adjutórium meurn inténde.
R. Dómine ad adjuvándum me testina.
8)Glória Patri, elFílío, *et sz'rífuisancfo.
Sicut erat in príncípio, et nunc et sem—

per, * et in sáecula saeculórum. Amen.
Allelúía.
Od neděle devítnihové až do Velikonoc říká

:se místo Alleluia:
3)Lau.; libi Dómine,Rex aefe'mae glóriae.

Hymnus.
Memento, rerum Cónditor,
'Nostrí quod olim córporis, *
Sacráta ab alvo Vírginis
Nascéndo formám súmpseris.
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První hodinha.

V. Pane, vvslyš modlitbu mou!
R. A voláni mé lz tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu díhy!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po
hojí!

R. Amen.

Prvni hodinka.
Rozjímei trním korunováni Páně; modlí se lze ctí

Nejsv. Svátosti oltářní za ducha poslušnosti
a chudoby.

Zdrávas Maria atd.
V; Bože, na pomoc mou pomnil
R.- Pane, bu pomoci rné pospěš!
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

Alleluía.

Od neděle devitnihové až do Velikonoc říká
se místo Alleluja:

Chvála tobě, Pane, hráli věčné slávy!

Chvalozpěv.
Vzpomeň, ó Tvůrce vešhera,
že v čase jsi se narodil*
z života Panny svatého
a tělo naše přijal tah.
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Prima.

3) María Mater grátiae,
Dulcís Darens cleméntiae, '
Tu nos ab hoste prótege,
Et mortis hora súscípe.

3)jasu, líbi si! glória,
Qui natus es de Vírgine. '
Cum Patre et almo Spiritu
ln sempitěma :aěcula.

Amen.
Ant. V roce: A'ssúmpta es.
Ant. V adVentě: Missus est.
Ant. V době Vánoční: O admirábile

commércium. _
Zalm 53.

Doporučení se do ochrany Boží. — Modlitba“ve
smrtelné úzkostí.

1. Deus in nómine tuo salvum me fac:
' et in Vírtúte tua íúdíca me.

2. Deus exaúdí oratíónem meam :*aú
ribus pércípe verba oris meí.

3. Quóníam aliéní insurrexérunt ad
vérsum me, et fortes quaesiérunt ánímam
meam: ' et non proposuérunt Deum ante
conspéctum suum.

4. Ecce enín Deus ádíuvat me: ' et
Dómínus suscéptor est animae meae.

5. Avérte mala ínímícis meís: * et in
verítáte tua dispérde íllos.
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První hodinka.

Maria, matho milostí,
matíčho sladhé dobroty, *
tv před vrahem nás opatruj
a ujmi se nás ve smrtí.

Buď slava tobě, Iežiši,
jenž z Panny jsi se narodil,“
Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věhů čas!

12. Amen.
Ant. 17roce: Vzata jest.
Ánf. 17adventě: Anděl Gabriel.
Ánf. V době Vánoční: lab podivná to

výměna. _
Zalm 53.

DOporučení se do ochrany Boží. — Modlitba ve
smrtelné úzkosti.

1. Bože, jménem svým mi pomoz,
mocí svou dej mi dojít práva.

2. Bože, vyslyš modlitbu mou,
pOpřej sluchu slovům úst mých.

3. Dovstávajít cizáci proti mně, *
mocní mi o život ubládaji,
nemaji Boha na zřeteli.

4. Avšah Bůh, hle, pomocnih můj,
Dán jest ochráncem života mého.

5. Obrat zlo to na mé odpůrce,
dle své věrnosti je zahlad!
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Príma.

6. Voluntárie sacríficábo tibí: ' 2)ef con—
fífěbor nómz'm'tuo, Dómíne: quóníam bo
num est.

7. Quóníam ex omni tribulátione eri—
puísti me: ' et super ínímícos meos des
péxit óculus meus.

3)Glória Patri etc.

Žalm 84.
Modlitba za šťastnou smrt.

1. Benedixísti Dómíne terram tuam: '
avertísti captivítátem Iacob.

2. Remísístí iniquítátem plebis tuae: *
operuístí ómnía peccáta eórum.

3. Mítígásti omnem íram tuam: ' aver—
tísti ab ira indígnatíónís tuae.

4. Convérte nos Deus salutárís noster:
' et avérte iram tuam & nobis.

5. Numquíd in aetérnum írascérís no
bis? aut exténdes iram tuam & gene—
ratíóne ín generatiónem?

6. Deus tu convérsus vívifícábis nos:'
et plebs tua laetábítur in te.

7. Ostende nobis Dómíne míserícór
diam tuam: ' et salutáre tuum da nobis.

8. Aúdíam, quid loquátur in me Dó
minus Deus: ' quóníam loquétur pacem
in plebem suam.
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První hodinka.

6. Pata budu dávat ti oběti dobrovolné,
slaviti, Pane, jméno tvé dobrotivě,

7. ježto mne z každé tísně vytrhuješ,
že mohu na odpůrce vítězně hledět.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

1.

2.

3.

Žalm 84.
Modlitba za šťastnou smrt.

Dožehnal jsi, Hospodine, své zemi,
obrátil jsi osudy Iahobovy;
odpustil jsi nepravost svého lidu
ráčil jsi přihry'ti všechy hříchy jejich:
zmímiti jsi ráčil všeceh hněv svůj,
upustil jsi od svého rozhorleni.

.Rač nás obnovit, Bože naší spásy,
a svou nevoli odvrátiti od nás.

. Zda budeš na věky hněvati se na nás,
neb svůj hněv protahovat od rodu

do rodu?
.Bože, rač nám zase život dáti,
aby tvůj lid se radovat mohl z tebe!

-.Uhaž nám, Hospodine, milost svoji,
a své blaho rač nám poskytnouti!

. Doslechnu, co mi řehne Hospodin Bůhf'“
Ano, pohoj zvěstuje lidu svému,
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Prima.

9. Et super sanctos suos: ' et in eos,
qui convertúntur ad cor.

10. Verúmtamen prope tíméntes eum
salutáre ipsíus: " ut inhábítet .glóría in
terra nostra.

11. Míserícórdia, et veritas obvíave'runt
síbiz'iustítia et pax osculátae sunt.

12. Veritas de terra orta estz'et iustí
tía de coelo prospéxít.

13. Etením Dóminus dabít benignitá
tem: ' ef terra nostra dabit fructum suum.

14. Iustítía ante eum ambulábit: ' et
ponet in via gressus suos.

3) Glória Patri etc.
Zalrn 116.

ChvaIOZpěv o milosrdenství Božím.
1. Laudáte Dómínum omnes Gentes:

' laudáte eum omnes pópuliff
2. Quóniam confirmáta est super nos

miserícórdia eíus: ' et veri-tas Dóminí
manet in aetérnum.

3) Glória Patri etc.
Ani. v roce: Assúmpta est Maríal) in

coelum: ' gaudent Angeli, laudántes be
nedícunt-Dóminum.

Ant vadventě: _Míssusest Gábríel An
gelus ' ad Mariam 1) Vírginem despon—
sátam josepň 1).
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Drvní hodínha.

9. svatým svým, jejichžto srdce ho
vyhledává.

10. Sbutečně blíží se těm, již ho cti,
pomoc jeho,

aby (zas) sídlila sláva v naší zemi,
11.1ásl2a a věrnost aby se potkávaly,

spravedlnost s pohojem aby se libala,
19. aby věrnost vzrůstala ze země,

a spravedlnost vvhlédala s nebe.
13. Sám Hospodin bude dávat požehnání,

a naše země vydávat úrodu svou.
14.Spravedlnost bude choditi před ním,

bude hráčeti po cestě za ním.
Sláva Otci iS_vnu i Duchu svatému . ..

Zalm 116.
Chvalozpěv o milosrdenství Božím.

1. Chvalte Hospodina všichni pohané,
vychvalujte ho všichni národové,

2. neb mocně nad námi vznáší se jeho
milost,

a věrnost Hospodinova (trvá) na věky.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. ..
Ant. V roce: Vzata jest Maria do ne

bes: andělé se z toho radují a chva'lami
dobrořeči Pánu.

Ant. Vadvenfě: Anděl Gabriel byl po

?lán b Marii Panně, zasnoubené loseOVl.
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Prima.

Ant. V době Vánoční: O admirábile
commércium! ' Creátor géneris humáni,
animátum corpus sumens, .de Vírgíne
nascí dignátus est,“ et procédens homo
sine sémine largítus est nobis suam Dei
tátem.

Kapitulum (Cant. 6).
V roce a V době Vánoční: Quae est

ista, quae progréditur quasi auróra “con
súrgens, ' pulchra ut luna, elécta ut“sol,
' terribílis ut castrórum ácies ordináta?

R. Deo grátías.

Kapitulum (Isai. 7).
V adventě: Ecce Virgo concípíet, et

páriet iílium, et vocábitur nomen eíus
Emmánuel. ' Butýrum et mel cómedet,
ut sciat reprobáre malum et elígere bo
num.

R. Deo grátias.
V. Dignáre melaudáre te,Virgosacráta:
12. Da mihi virtútem contra hostes tuos.
Kyrie eléison.
Christe eléison.
Kyrie eléison.
V. Dómíne, exáudi oratíónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
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První hodinha.

Ani. V době Vánoční: lab podivná to
výměna! * Tvůrce lidstva příjav oživené
tělo, ráčil se narodíti z Danny; stav se
bez mužské součinnosti člověhem, da
roval nám své božství.

Kapitulum (Cant. 6, 9).
Vroce a 17době Vánoční: Kdo jest ta,

jež hráči jab vycházející zora, hrásná
jah luna, čistá jah slunce a hrozná jah
sešíhovaná řada vojska?

R. Bohu díhv.

Kapitulum (Isai. 7, 14, 15).
Aj, Panna počne a porodí Syna,
zván bude jménem „Emmanuel“,
mléko a med bude jisti, až dovede
zavrcí zlé &voliti dobré.

R. Bohu díbv!
V. Dovol mi chválit tě,přesvaté Panno!
R. Proti svým nepřátelům uděl mí silu!
Pane smíluj se nad námi!
Kríste smiluj se nad námi!
Pane smiluj se nad námi!
V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
R. A volání mé h tobě přijď!
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Prima.

V roce: 3) Ore'mus. Deus, qui virginá—
lem aulam beátae Mariae Virginís, in
qua habitáres, eligere dignátus es: ' da,
quáesumus, ut sua nos defensióne mu
nítos, ' iucúndos fácias suae interésse
commemoratióni, ' qui Vivis et regnas
cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti
Deus: ' per ómnia sáecula saeculórum.

R. Amen.
Vadvente': 3)Orěmus. Deus, qui de be

átae Mariae Vírgínisútero Verbu'm tuum,
Angelo nuntia'nte, carnem suscipere vo
luisti, ' praesta supplícibus tuis: ' ut qui
vere earn Genitrícem Dei crédimus, eius
apud te intercessiónibus adjuvémur.*Der
eúndem Dóminum nostrum ]esum Chri
stum, Filium tuum, " qui tecum Vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus, *
per ómnía sáecula saeculórum.

R. Amen.
V době Vánoční: 3)Orémus. Deus, qui

salútus aete'rnae, beátae Mariae virgini
táte foecúnda, humáno géneri praemía
praestitisti: ' tribue quáesumus: ut ipsam
pro nobis intercédere sentiámus, ' per
quam merúímus, auctórem vitae susci—
pere Dómínum nostrum Iesum Christum,
Filium tuum,'qui tecum Vivit et regnat
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První hodinka.

Modlitba po celý t'OŘ:Modleme .se,Bože,
jenž jsi ráčil lůno blahoslavené Panny
Marie vyvoliti za své sídlo, dej, prosíme,
abychom chráněni jsouce její obranou,
radostně slavili její památbu; jenž jsi živ
a hraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého Bůh po všechy věhy
věhův.

R. Amen.
Modlitba pro advent: Modleme .se,Bože,

který jsi chtěl, aby Slovo tvé po anděl
shěm zvěstování v lůně blahoslavené
Panny Marie se vtělilo,popřej nám, pro
sicim tebe, abychom věříce, že ona jest
v pravdě Rodičbou Boží, její přímluvou
u tebe podporováni byli. Shrže téhož
Pána našeho . ..

R. Amen.

Modliíba od VCÍHOCdo Hromnic: Mo—
dleme se: Bože, hterýž jsi panenství bla
hoslavené Panny Marie požehnal a tab
lidstVu milost věčně spásy udělil, dej,
prosime, bychom se přesvědčovali, že
se za nás přimlouva' ta, jejímž prostřed
nictvím jsme obdrželi původce života,
Pána našeho, Iežíše Krista, Syna tvého,
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Tercie.

in unitate Spiritus sancti Deus, ' per ómnía
sáecula sa'eculórum.

R. Amen.
V. Dómíne, exáudí oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
V. Benedicámus Domino.
R. Deo grátias.
V. Fidélium ánímae per misericórdiam

Dei requiéscant in pace.
Ř. Amen.

Tercie.
Rozjímei odsouzeni Páně na smrt; modlí se he
ctí neiblahoslaveněiši Panny Marie za dokonalou

čistotu a pohoru.
3) Ave Maria etc.
V. Deus'í' in adjutórium meum inténde.
R. Dómine ad adíuvándum me testína.
3)Glória Patri ef Fílío, ef Spirituí sancfo.
Sicut erat in príncipio, et nunc, et sem

per,'et in sáecula saeculórum. Amen.
Allelúia.
Od devitníhu až do Velikonoc říká se místo

Alleluia:
3)Laus fibíDómíne, Rex aefe'mae glóríae.

Hymnus._
Meménto, rerum Cónditor,
Nostri quod olím córporis, '
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Třetí hodinha.

jenž s tebou živ jest a hraluje v jednotě
Ducha sv. Bůh po všechy věhv věhův.

R. Amen.
V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
12. A voláni mě 1? tobě příid !
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu díhv!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po
boji ! Ř. Amen.

Třetí hodinka.
Rozjímei odsouzeni Páně na smrt; modlí se ke
cti neiblahoslaveněiši Panny Marie za dokonalou

čistotu & pokoru.
Zdrávas Maria...
V. Bože, na pomoc mou pomni!
R. Pane, hu pomocí mé pospěš!
Sláva Otci í Synu i Duchu svatému . . .
Alleluía.
Od devítnílzu až do Velikonoc říká se místo

Alleluía:
Chvála tobě, Pane, hráli věčné slávy!

Chvalozpěv.
Vzpomeň, 6 Tvůrce vešlzera,
že v čase jsi se narodil
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Tercie.

Sacráta ab alvo Vírginís
Nascéndo formam súmpserís.

3) Maria Mater grátiae,
Dulcís Darens cleméntíae, '
Tu nos ab hoste prótege,
Et mortís hora súscípe.

3) jesu, iibí si! glóría,
Qui nafus e5 de Vírgíne, '
Cum Patre ef almo Spiritu,
ln sempífe'ma saěcula. Ř. Amen.

Ant. V roce: Maria') Virgo.
Ant. 17advenfe': Ave María. 1)
Ant. Vdobě Vánoční: Quando natus es.

Žalm 119.
Uchovei mne od zlých myšlenek & vnuknutí.

1. Ad Dómínum cum tríbulárer cla—
mávi: '"et exaudívit me.

2. Dómíne, libera ánímam meam &lá—
bíís iníquís,'et a língua dolósa.

3. Quíd detur tibí, aut quíd apponátur
tíbi*ad línguam dolósam?

4. Sagittae poténtis acútae,' cum car
bóníbus desolatóriís.

5. Heu mihi, quia incolátus meus pro
lon'gátus est: habítávi cum habítántíbus
Cedar:' multum íncola fuít áníma mea.
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Třetí hodínha.

z života Panny svatého
a tělo naše přijal tab.

Maria, matho milosti,
matičlzo sladhé dobroty,
ty před vrahem nás opatrujf
a ujmí se nás ve smrtí.

Bud sláva tobě, Iežiši,
jenž z Panny jsi se narodil,
Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věbů čas! 12.Amen

Ani. V roce: Panna Maria.
Ant. V adventě: Zdrávas Maria.
Ani. v době vánoční: Když jsise narodil.

Žalm 119.
Uchovei mne od zly'ch myšlenek a vnuknutí.

1. K Hospodinu v souženi svém svolávám,
a on vyslýchá mne.

2. Hospodine, zbav mne bezbožnych rtů,
jazyba úslzočného.

3. Iahy' trest a pohuta tě stihne
za jazyh úsbočny?

4. Šípy silného (střelce) zaostřené
s uhlím zžírajícim.

5. Běda mně, pobyt můj v cizině že se
dlouží!

Dl-im mezi Kedařany.
Dlouho cízinbou je (již) duše moje,
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Tercie.

6. Cum his, quí oděrunt pacem, eram
pacíňcus:'cum loquébar illis, impugná
bant me gratis.
\ 3) Glória Patri“ etc.

Zalm 120.
Modlitba za vytrvalost.

1. Leváví ócuios meos in montes,
unde Véniet auxilium mihi.

2. Auxilium meum & Dómino, * qui
ecit coelum et terram.

3. Non det in commotíónem pedem tu
um:*neque dormitet qui custódit te.

4. Ecce non dormi tábit neque dór
miet,*qui custódít Israel.

5. Dóminus custódit te, Dóminus pro—
téctío tua, * super manum déxteram tuam.

6. Per diem sol non uret te: * neque
luna per noctem.

7. Dóminus custódit te ab omni malo:
*custódiat ánimam tuam Dóminus.

8. Dómínus custódíat intróitum tuum
et éxitum tuum: *ex hoc nunc et usque
in sáeculum.

3) Glória Pafzj etc.
Zalm 121.

Touha po nebi. — Lásha h sv. cirhvi hatoliché.
1. Laetátus sum in his, quae dicta sunt

mihiz'ín domum Dómíni íbimus.
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6.

1.

2.

3.

4.

5.

Třetí hodinka.

u nepřátel míru.
Kdežto já mírumilovně h nim mluvím,
napadají mne pro nic.
Sláva Otci íS_ynu i Duchu svatému . ..

Zalm 120.
Modlitba za vytrvalost.

Pozdvihují očí své lz horám,
odhud přijde mi pomoc.
Pomoc moje od Hospodina,
Tvůrce nebes i země.
Nedá, by noha tvá kolísala,
neboť nespí tvůj strážce.
Ejhle, nespí aniž dřímá
strážce Israelův.
Hospodin střeží tě, Hospodin chrání tě,
je ti po pravicí.

.Za dne slunce tě nebude pálit,
aniž měsíc v noci.

.Hospodin střeží tě všeho zlého,
střeží tvůj život Hospodin.

.Hospodin střeží tvůj vstup i východ,
nyní i na věčné časy.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..

Žalm 121.
Touha po nebi. — Lásha h sv. církvi hatoliché.
1. Plesal jsem proto, že mi bylo řečeno

„Do domu Hospodinova jdeme.“
Ill



Tercie.

2. Stantes erant pedes nostri,' in átriis
tuis Ierúsalem.

3. Ierúsalem, quae aedificátur ut civi
tas: * cuius participátío eíus in idípsum.

4. Iliuc enim ascendérunt tribus, tribus
Dómini:*testimónium Israel 2)aa' confi—
fe'ndum nómíni Dómini.

5. Quia íllic sedérunt sedes in iud-ício,
*sedes super domum David.

6. Rogáte, quae ad pacern sunt lerú
salem:*et abundántía diligéntibus te.

7. Fiat pax in virtúte tua: ' et abun
dántia in túrribus tuis.

8. Propter fratres meos, et próxímos
meos,*loquébar pacem. de te:

9. Dropter domurn Dómini Dei nostri,
*quaesívi bona tibí.

3) Glória Patri etc.
Ant. V roce: María 1) Virgo assúmpta

est ad aethéreum thálamum,' in quo Rex
regum stella'to sedet sólío.

Ant. V adventě: Ave Maria, l) gratia
plena, Dóminus tecumz'benedicta tu in
muliéribus. Allelúia.

Ant. v době vánoční: Quando natus
es inefřabiliter ex Vírgíne, tunc implétae
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Třetí. hodinka.

2. (A již) zastavily se nohy naše
v- síních tvych, Ierusaleme!

3.1erusaleme, vystavěný v město
dohonale souvislé!

4. Do něho totiž stoupají pokolení,
hmeny Hospodinovy,
aby dle příhazu, daného Israelovi,
slavily jméno Hospodinovo.

5. Tam totiž postaveny jsou vladařshě
stolce,

stolce (to) domu Davidova.
6. Vyprošujte ]erusalemu štěstí:

„Blaho těm, hteří tě milují!
7. Budiž pohoj ve tvém opevnění,

blahobyt ve tvy'ch palácíchl“
8. K vůli bratřím svy'm a souhmenovcům

říbat budu: „Pohoj toběl“
9. Pro dům Hospodina, našeho Boha,

žádat budu štěstí tvého.
Sláva Otci i Synu...
Ant. 17roce: Panna Maria vzata jest

do nebeslzy'ch síní, hdež Král hrálů za
sedá na hvězdném trůně.

Ant. V advente': Zdrávas Maria, mi
losti plná, Pán s tebou, požehnaná's ty
mezi ženami. Alleluja.

Ant. V době Vánoční: Když jsi se na
rodil nevy'slovny'm způsobem z Panny,
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Tercie.

sunt Scriptúrae: * sicut plúvia in vellus
descendisti, ut salvum Íáceres genus hu
mánumz'Te laudámus, Deus noster.

Kapitulum (Eccli. 23, 15).
V roce a 17době Vánoční: Et síc in

Sion firmáta sum, et in civitáte sanctifi
cáta similiter requiévi, * et in Ierúsalem
potéstas mea.

R. Deo grátias
Kapitulum (Isai. 11).

V adr/entě: Egrediétur virga de radice
lesse et ros de radice eius ascéndet. *
Et requíéscet super eum Spiritus Dómini.

R. Deo grátias.
V. Difřúsa est grátía in lábíís tuis.
R. Proptérea benedíxit te Deus in ae

térnum.
Kyrie eléison.
Christe eléíson.
Kyrie eléison.
V. Dómíne exáudi oratíónem meam.
12. Et clamor meus ad te véniat.
V roce a V době Vánoční: 3) Ore'mus.

Deus, qui-salútís aetérnae, beátae Mariae
virginitáte řoecúnda,humáno generi práe
mia praestitisti: * tríbue quáesumus: ut
ipsam pro nobis intercédere sentiárnus,
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Třetí hodinka.

tu se vyplnila písma; jaho bohatá rosa
na rOuno jsi sestoupil, abys spasil lidstvo,
chválíme tě, Bože náš.

Kapitulum (Eccli 23, 15).
V roce a V době Vánoční:
Byla jsem na Sionu tah ubytována.
V městě svatém tabtéž jsem usadila se,
v ]erusalemě jest moje vláda.
R. Bohu díhv!

Kapitulum (lsaí. 11, 1. 2).
V advenfě: Prut vzejde z pahýlu Ie

seova, výhonek : hořene jeho vvbvete
a spočine na něm duch Hospodinův.

R. Bohu díhv!
V. Rozlit jest půvab po rtech tvojich.
R. Proto tí požehnal Bůh na věhy.
Dane, smiluj se nad námi!
Kriste, smíluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Dane, vvslvš modlitbu mou!
12. A volání mé h tobě přijd!
V roce a Vdobě Vánoční: Modleme se:

Bože, hterýž jsi panenství blahoslavené
Danny7Marie požehnal a tah lidstvu milost
věčné spásy udělil, dej, prosíme, bychom
se přesvědčovali, že se za nás přimlouvá
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Tercie.

* per quam merúimus, auctórem vitae
suscipere Dóminum nostrum Iesum Chri—
stum, Filium tuum, ' qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus, *
per ómnia sáecula saeculórum.

R. Amen.

V advente': 3) Orěmus. Deus, qui de
beátae Mariae Vírgínís útero Verbum
tuum, Angelo nuntiánte, carnem susci
pere voluisti,*praesta supplícibus tuís: *
ut qui Vere eam Genitrícem Dei crédi
mus, eius apud te intercessíónibus ad
iuvémur. *Per eúndem Dóminum nostrum
Iesum Christum, Fílium tuum, ' qui tecum
vivít et regnat in unitate Spiritus sanc
Deus, per ómnia sáecula saeculórum.

Ř. Amen.
V. Dómine, exáudí oratíónem meam.
Ř. Et clamor meus ad te Véníat.
V. Benedicámus Dómino.
R. Deo grátias.
V. Fidélium ánímae per misericórdiam

Dei requiéscant in pace.
Ř. Amen.
Ukončí—lise teď modlitba, pomodlí se tiše „Otče

náš“ & pah:
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Třetí hodinha.

ta, jejímž prostřednictvím jsme obdrželi
původce života, Pána našeho, IežíšeKrista,
Syna tvého, jenž s tebou živ jest a hra
luje v jednotě Ducha sv. Bůh po všechy
věhv věhův.

R. Amen.

V advenfě: Modleme .se: Bože, bterý
jsi chtěl, aby Slovo tvé po andělshém
zvěstování v lůně blahoslavené Panny
Marie se vtělílo, popřej ná'm, prosícím
tebe, abychom věříce,že ona jestvpravdě
Rodičhou Boží, její přímluvou u tebe pod—
porováni byli. Shrze téhož Pána našeho. ..

R. Amen.

V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
R. A volání mé lz tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu dihv!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po
boji!

R. Amen.

J_Lllhončí-lise ted' modlitba. pomodlí se tiše „Otče
nas & mah.
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Sexta.

V. 'l' Dóminus det nobis suam pacem.
R. Et vitam aetérnam. Amen.
Pak se modlí hleče, o velikonočním čase a

v neděli stoic, jedna ze závěrečných antifon.

Sexta.
Rozjímei ukřižování Dáně a Ieho smrt; modlí se
ke cti sv. Andělů za horlivost &věrnost v povolání.

3) Ave Maria etc.
V. Deus 1“in adíutórium meum ínténde.
R. Dómíne ad adjuvándum me lestína.
3)Glória Patri ef Fíh'o, ef Spirífui sancto.
Sicut erat in príncípío, et nunc etsem

per,'et in sáecula saeculórum. Amen.
Allelúja.
Od devítníhu až do Velíhonoc říká se místo

Alleluia:
3)Laus fíbi Dómíne, Rex aete'mae gló—

riae.
Hymnus.

Meménto, rerum Cónditor,
Nostri quod olím córporís,*
Sacráta ab alvo Vírgínís
Nascéndo formam súmpserís.

3) Maria Mater grátiae,
Dulcis Parens cleméntíae, *
Tu nos ab hoste prótege,
Et mortís hora súscípe.
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Šestá hodinba.

V. Uděliž nám Dán svého pokoje.
12. A život věčný. Amen.
Pak se modlí hleče, o velihonočním čase a

v neděli stoje, jedna ze závěrečných antifon.

Šestá hodinka.
Rozjímei ukřižování Páně a leho smrt; modlí se
ke cti sv. Andělů za horlivost &věrnost v povolání.

Zdrávas Maria...
V. Bože, na pomoc mou pomní!
R. Dane, hu pomoci mé pospěš!
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..
Alleluía.

(_)ddevitníhu až do středy před Zeleným čtvrt
hem říká se místo Alleluja:

Chvála tobě, Pane, Králi věčné slávy.

Chvalozpěv.
Vzpomeň, 6 Tvůrce vešhera,
že v čase jsi se narodil
z života Panny svatého
a tělo naše přijal tah.

María, matho milostí,
matičho sladlzzédobroty,
tv před vrahem nás opatrui
a uímí se nás ve smrtí.
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3)Jesu, íibi Sif glória,
Qui noťas es a'e Vírgíne, '
Cum Patre ef almo Spiritu
ln sempífe'ma saěcu/a.

Amen.
Ant. 17roce: In odórem.
Ant. V advem'ě: Ne tímeas Maríaf)
Ant. 17době vánoční: Rubum, quem

víderat Móyses.
Žalm 122.

Modlitba za pravou, nadpřirozenou poslušnost.

1. Ad te leváví óculos meos, *qui há
bitas in coelis.

2. Ecce sicut óculi servórum,'ín má
nibus dominórum suórum.

5. Sicut óculí ancíllae ín máníbus dó
minae suae: 'íta óculi nostri ad Dómí
num Deum nostrum, donec mísereátur
nostri.

4. Míserére nostri Dómíne, míserére
nostri: ' quia multum repléti sumus de
spectíóne:

5. Quia multum repléta est ánima no
stra: *oppróbríum abundántíbus, et de
spéctio supérbis.

3)Glória Patri etc.
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Šestá hodínha.

Bud sláva tobě, Iežíši,
jenž z Panny jsi se narodil,
Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věhů čas!

R. Amen.
Ani. 17roce: Za vůní tvých mastí.
Ant. V advenfě: Neboj se, Maria.
Ant. 17době Vánoční: V neshořuíícím

heří.

Žalm 122.
Modlitba za pravou, nadpřirozenou poslušnost.

1. K tobě pozdvihuji své očí,
hterý přebýváš na nebi.

9. Hle, jaho oči sluhů (hledí)
na ruce svých pánů,

3.1aho očí služebně (upřenv)
na ruce své paní:
tah zrah náš h Pánu, našemu Bohu,
až by se smiloval nad námi.

4. Smílui se nad námi, Pane, smíluj,
ísmet přesycení potupou.

5. Ano, přesvcen ie duch náš, '
na posměch (jsme) boháčům
a opovržením zpupných.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..
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Žalm 123.
Dík za milost povoláni.

1. Nísi quia Dómínus erat in nobis, dí—
cat nunc Israel: * nisi quia Dómínus erat
in nobis.

2. Cum exsúrgerent hómínes in nos,*
forte vivos deglutíssent nos:

3. Cum-i_rascerétur furor eórum ín nos,
'tórsitan aqua absorbuísset nos.

4. Torréntem pertransívít áníma no
stra: *fórsítan pertransísset anima nostra
aquam íntolerábilem.

5. Benedictus Dóminus, *qui non dedít
nos in captíónem déntibus eórum.

6. Anima nostra sicut passer erépta
est'de láqueo venántíum:

7. Láqueus contrítus est,'et nos líbe
ráti sumus.

8. 2)Adiufóríum nostrum in nómine
Dómíni,*quí fecit coelum et terrarn.

3) Glória Patri etc.

Žalm 124.
Modlitba .=:aducha vpravdě obětavého.

1. Qui confídunt in Dómino, sicut mons
Sion: *non commovébítur in áetérnum,
qui habitat in Ierúsalem.
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Šestá hodinka.

Žalm 123.
Dík za milost povoláni.

.Kdvbv Hospodina s námi nebylo,
——říhej teď, Israeli, —
bdvbv Hospodina s námi nebylo,

.hdyž lid zdvihal se proti nám,
byli by za živa nás pohltilí,

.hdv vzplál hněv jejich na nás.
Byla by voda nás zatopila,

.proud byl by se valil přes náš život;
byly by se valily přes náš život
vody nepřekonatelné.

. Dožehnán Hospodin, který nevydal nás
za hořist zubům jejich!

..Duše naše jaho ptáče vyvázla
z osidla ptáčníhova.

.(Ano), osidlo je zpřetrháno,
a my jsme na svobodě!

. Pomoc naše-(je) ve jménu Hospodina,
jenž učinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu í Duchu svatému . . .

Žalm 124.
Modlitba za ducha vpravdě obětavého.

. Kdo vPánu doufají, jsou jaho hora Sion;
nehne se, na věbv stojí.
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2. Montes ín círcúítu eius:*et Dómínus
in circúítu pópuli sui. ex hoc nunc et
usque in sáeculum.

3. Quía non relínquet Dóminus vírgam
peccatórum super sortem justórum: *ut
non exténdant iustí ad iniquítátem ma
nus suas.

4. Bénefac Dómine bonis, * et rectís
corde.

5. Declinántes autem in oblígatíónes
addúcet Dóminus cum operántibus iní
quítátem: ' pax super Israel.

3) Glória Patri elc.
Ani. V roce: In odórem unguentórum

tuórum cúrrímus: ' adolescéntulae díle—
xérunt te mínís.

Ani. V adventě: Ne tímeas, Maríal), in
venístí grátiam apud Dóminum: ' ecce
concípíes et páríes fílíum. Allelúja.

Ant. V-době Vánoční: Rubum, quem
víderat Móyses incombústum, ' conser
vátam agnóvímus tuam laudábílem vír
gínítátem, ' Dei Génitríx, íntercéde pro
nobis.

Kapitulum (Ecel. 24, 15).
V roce: Et radicáví in pópulo hono

n'ficáto, et in parte Dei meí haerédítas
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Šestá hodinka.

to .Iaho jsou horý holem ]erusalema, *
tak je Hospodin na věhý
holem svého lidu.

. Neboťnenechá Hospodin žezla hříšníků
nad údělem svatých,
abý spravedlíví nevžtáhlí snad
po nepravosti ruce své.

4. Dobře číň, Hospodine, lidem dobrým
a upřímného srdce!

:>.Kteří však na hřivé cesty se uchýlují,
tý nechá zajít Hospodin se zločinci.
Pohoj (budiž) nad Israelem!
Sláva Otci i Sýnu í Duchu svatému . . .
111.Ant. pro celý roŘ: Isí plná hoře, *

avšah hrásná mezi všemi ženami, proto
miloval tě Bůh a do svých sídel uvedl.

III.“Ánf. pro advent: Neboj se, Maria,*
nebot jsi nalezla milost u Pána; aj, po
čneš a porodíš Sýna. Alleluja.

Ill. Ant. od Vánoc až do Hromnic:
V neshořujícím heří, bterý viděl Mojžíš, '
poznáváme zachované tvé'slavnépanen
ství; Rodičho Boží, přimlouvej se za nás

bl

Kapitulum (Sir. 24, 15).
Vroce:
V na'rod slavný jsem se vbořemla,

125



Sexta.

íllíus, ' et in plenitúdine Sanctórum de
t-éntio mea.

R. Deo grátias.

Kapitulum (Luh. 1, 39).
V advenfě: Dabit ei Dóminus Deus

sedem Dávid patris ejus, ' et regnabit in
domo Iacob in aetérnum, ' et regni eius
“non erit fínís.

R. Deo grátias.
V. Benedicta tu in muliéribus.
12. Et benedíctus fructus ventris tui.
Kyrie eléison.
Christe eléison.
Kyrie eléison.
V. Dómine, exaúdi oratiónem meam.
Ř. Et clamor meus ad te véniat.
V roce: “)Orěmus. Concéde, miséricors

Deus, fragilitáti nostrae praesidium: ' ut
qui sanctae Dei Genitrícis memóriam
ágimus,'intercessióniseiusauxílioanostrís
iniquitátibus resurgámus. ' Der eúndem
Dóminum nostrum ]esum Christum Fí
lium tuum: ' Qui tecum Vivít et regnat
in unitáte Spiritus sancti Deus, * per
ómnia sáecula saeculórum. R. Amen.

V advenfe': 3) Orěmus. Deus, qui de
beátae Mariae Vírginis útero Verbum
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Šestá hodinha.

v úděl Boha mého, v dědictví jeho,
a mezi zástum7 svatých zdržují se.

R. Bohu díhý!

Kapitulum (Lutz. 1, 32).
V advenfě: Pán Bůh mu dá trůn Da—

vida, otce jeho, a bude hralovati v domě
Iahobově na věhý, a království jeho ne
bude honce.

R. Bohu díhý!
V'. Dožehnaná's tý mezi ženami.
R. A požehnaný plod života tvého!
V. Dane, smiluj se nad námi!
R. Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane Výslýš modlitbu mou!
R. A voláni mé 12tobě přijd!
V roce. Modleme se: Popřej nám, mi

losrdný Bože, pomoci v naší hřehhosti,
býchom slavice památku přesvaté Boží
Rodičbý, na její přímluvu povstali ze
svých nepravosti. Sbrže Krista Pána na—
šeho.

R. Amen.

Modlitba pro advent: Bože, který jsi
chtěl, aby Slovo tvé po andělshém zvě
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tuum, Angelo nuntiánte carnem suscipere
voluisti; ' praesta supplícibus tuis: ' ut
qui vere eam Genitrícem Dei crédimus,

eíus apud te intercéssionibus adju
vémur. ' Per eúndem Dóminum nostrum
Iesum Christum Filíum tuum. *Qui tecum
Vivít et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus, per ómnia sáecula saeculórum.

R. Amen.
V době Vánoční. 3) Ore'mus. Deus, qui

salútis, aetérnae, beatae Mariae virgini
táte foecúnda, humáno generi práemia
praestitístí: ' tribue quáesumus: * ut ipsam
pro nobis intercédere sentiámus, ' per
quam merúimus auctórem vitae susci
pere Dóminum nostrum ]esum Christum
Fílium tuum: ' Qui tecum Vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus, ' per
ómnia sáecula sáeculórum.

Amen.
Dómine- exáudí oratiónem meam.
Et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómíno.
Deo grátias.

.Fidélium ánímae per mísericórdiam
Dei requie'scant in pace.

Ř. Amen.
<pšpšp
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Šestá hodinha.

stování v lůně blahoslavené Panny Marie
se vtělilo, popřej nám, prosícím tebe,
abychom věříce, že ona jest Vpravdě
“Rodičhou Boží, jeji přímluvou u tebe
podporováni byli. Shrže téhož Pána na
šeho...

R. Amen.

Od Vánoc do Hromm'c. Modleme se:
Bože, hteryž jsi panenství blahoslavené
Panny Marie požehnal a tab lidstvu mi
lost věčné spásy udělil, dej, prosime,
bychom se přesvědčovali, že se za nás
přimlouvá ta, jejímž prostřednictvím jsme
obdrželi Původce života, Pána našeho,
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou
živ jest a hraluje v jednotě Ducha sv.
Bůh po všechy věhy věhův.

R. Amen.
V. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A voláni mé b to_bě přijď!
V. Dobrořečme Pa'nu!
R. Bohu díhy!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží od'počiňtež v po
boji!

R. Amen.
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Nona.
Rozjímei, hterah Pán Iežíš hopím prohlán; modlí

se ke cti sv. Iosefa za rodiče, příbuzné,
dobrodince atd.

3) Ave Maria etc.
V. Deus Tin adjutóríum meum inténde.
R. D'órninead adiuvándum me festína.
3)Glória Patri; efFí1ío,*et Spirituisancto.
Sicut erat ín prín'cípío, et nunc et sem

per, * et in sáecula saeculórum. Amen.
Allelúja.
Od neděle devítníhové až do Velikonoc říká

se místo Alleluía:
3)Laus iibt'Dómíne, Rex aetérnae glóriae.

Hymnus.
Memento, rerum Cóndítor,
Nostri quod olí-m córporis, *
Sacráta ab alvo Vírgínís
Nascéndo formam súmpseris.

3) Maria Maier gráfíae,
Dulcís Parens cleméntiae, "
Tu nos ab hoste prótege,
Et mortís hora súscípe.

3)Jesu, fíbí sít g'lóría,
Qui nat/13 es de Vírgine, '
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Devátá hodinka.
Roziimei, hterah Dán Iežíš h0pím prohlán ; modlí

se ke cti sv. loseta za rodiče, příbuzné,
dobrodince atd.

Zdrávas Maria...
V. Bože, na pomoc mou pomni!
R. Pane, hu pomoci mé pospěš!
Sláva Otci i Svnui Duchu svatému...
Alleluia.
Od devítníhu až do Velikonoc říká se místo

Alleluia:
Chvála tobě, Pane, hráli věčné slávy!

Chvalozpěv.
Vzpomeň, 6 Tvůrce vešbera,
že v čase jsi se narodil
z života Panny svatého
a tělo naše přijal tab.

Maria, matho milosti,
matíčho sladhé dobroty,
tv před vrahem nás opatruí
a uimí se nás ve smrti.

Bud sláva tobě, Iežíši,
jenž z Danny jsi se narodil,
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Nona.

Cum Patre et almo Spiritu,
In sempííěma sae'cula. R. Amen.

Ant. 17roce: Puíchra es.
Ani. v adventě: Ecce ancílla Dómíní.
Ant. V době Vánoční: Ecce Mariaf)

Žalm 125.
Modlitba v den sv. professe nebo h obnově

sv. proiesse.

1. ln converténdo Dómínus captívitá—
tem Sion: ' facti sumus sicut consoláti:

2. Tunc replétum est gaúdio 05 no
strum: * et língua nostra exsultatióne.

3. Tunc dicent inter Gentes: ' Magni
fícávit Dómínus facere cum eís.

4. Magnificávít Dóminus facere nobis
cum: ' factí sumus laetántes.

5. Convérte Dómíne captívitátem no
stram, ' sicut torrens in Austro.

6. Qui sémínant in lácrimís, ' in exsul
tatióne metent.

7. Eúntes ibant et Hebant, ' mitténtes
sémína sua.

8. Veníéntes autem véníent cum exsul
tatióne, ' portántes manípulos suos.

3) Glória Patri etc.
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Devátá hodinka.

Otci i Duchu svatému
po všechen věčných věhů čas! R. Amen.

Ant. V roce: Krásná jsi.
Ant. V advente': Ai, já divba Páně.
Ant; Vdobě Vánoční: Ai, Maria porodila.

Žalm 125.
Modlitba v den sv. professe nebo h obnově

sv. professe.

.Až Pán obrátí osud Sionu,
budeme jaho u vytržení.

.Pah budou plny úsměvu rty naše
a náš jazvh plný jásotu.

. Pak bude mluvit se mezi národ :
„Veliké věci Pán na nich učinill'

. Velihé věci Pán s námi učiní;
(proto) budeme se veselit.

.Obrat, Hospodine, náš osud
jaho údoli v"iižních hraiich!

. Kteří se slzami seií,
iásaiice budou žnouti.

. Chodíme nyni sice s pláčem,
nosíce símě na zasetí,

.budeme chodit však domů s radostí,
snášejice svoje snophv.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..
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Žalm 126.
Nic bez Boha! Na Božím požehnání všechno záleží.

1. Nisí Dóminus aedificáverít domum,
* in vanum laboravérunt qui aedíficant
eam.

2. Nisí Dóminus custodierít civítátem,
* frustra Vigilat, qui custódit eam.

3. Vanum est vobis ante lucum súr
gere: * surgite postquam. sedéritis, qui
manducatls panem dolons.

4. Cum déderít diléctís suis somnum:
* ecce haeréditas Dómini filíí: merces
fructus ventrís.

5. Sicut sagittae in manu poténtis: *
ita filií excussórum.

6. Beátus vir, qui ímplévit desidérium
suum ex ípsís: * non confundétur, cum
loquétur inímicís suis ín porta.

3)Glória Pa tri etc.

Žalm 127.
Modlitba za rodinu řeholní a za kongregací.

1. Beáti omnes, qui tíment Dóminum,
" qui ámbulant in viis eíus.

2. Labóres mánuum tuárum quia man-—
ducábis:'beátus es, et bene tibí erit.
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Devátá hodinba.

Žalm 126.
Nic bez Boha! Na Božím požehnání všechno záleží.

1. Nestaví-li Hospodin domu,
marně se lopotí, hteří jej stavějí.

Q.Neostříhá-li Hospodin města,
nadarmo bdí, kdo je hlídá.

3. Marno vám před svítáním vstávat,
vstávat po (dlouhém) ponocování,
vám, hteří jíte chléb ve starostech,

4. jejž dává miláčbům svým ve spánku.
Ano, dar Páně Sýnové jsou,
odměna (jeho) potomstvo jest.

.Cím střelý v ruce válečníka,
tím jsou Sýnové z mužného věku.

6. Blahoslavený muž, který má plný
toulec (tahových šípů);
nebude zahanben, hdýž se přít bude
se svými nepřáteli v bráně.
Sláva Otci _iSýnu i Duchu svatému . ..

Ui

Žalm 127.
Modlitba za rodinu řeholní a za kongregaci.

1. Blaze jest každému, hdo se bojí Pána,
lado chodí po jeho cestách.

2. Z práce rubou svých smíš užívati,
blaze a dobře je ti.
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Nona.

3. Uxor tua sicut Vitis abúňdans, * in
latéribus domus tuae.

4. Filií tui sicut novéllae olivárum,
in circúitu mensae tuae.

5. Ecce sit benedicétur homo, * qui
timet Dóminum.

6. Benedícat tibi Dóminus ex Sion: '
et Videas bona Ierúsalem ómnibus dié—
bus vitae tuae.

7. Et vídeas fílios tíliórum tuórum,
pacem super Israel.

3) Glória Patri etc.
Ant. Vroce: Pulchra es, et decóra, filia

Jerusalem: " terribilis ut castrórum ácies
ordináta.

Ant. V advenfě: Ecce ancílla Dóminí,
“fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ant. V době Vánoční: Ecce María 1)
génuit nobis Salvatórem, quem Ioánnes
videns exclamávit dicens. " Ecce Agnus
Dei,ecce qui tollit peccáta mundi. Allelúia.

Kapitulum (Eccl. 24, 20).
V roce a V době vánoční: In platéis

sicut cinnamómum et bálsamum aroma
tizans odórem dedi: *quasi myrrha elécta
dedi suavitátem odóris.
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Devátá hodinha..

5. Manželka tvá jest jaho plodný hmen
vinný

ve zdech tvého domu.
*4.Synové tvoji jah mladistvé olivovi

holem tvého stolu.
5. Ejhle, tak dochází požehnání haždý,

lgdo se bojí Pána.
6. Zehnejž tobě Hospodin ze Siona,

býs viděl blaho všechy dný života
svého,

7. abýs viděl Sýný svých Sýnů
a štěstí lsraelovo.
Sláva Otci i Sýnu i Duchu svatému . . ..
Ánf. v roce: Krásná jsi'a sličná, dcero

jerusalemshá; hrozná jsi jabo sešibovaně
řadý vojsba.

Ant. l7 advente': Aj, já divba Páně, '
staniž mi se podle slova tvého!

Ant. od VCÍI'IOCdo Hromnic: Aj, Maria
porodila * nám Spasitele, jejž vida Ian,
zvolal: Ejhle, Beráneh Boží ; hle, ten, jenž
snímá hříchý světa! Alleluja!

Kapitulum (Sir. 94, 20).
V roce a Vdobě vánoční: ]alzo shoříce,

jaho vonný balšám voním, jab mýrrha
výborná libeznou vůni dávám.
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R. Deo grátias.
V. Dost partum Virgo ínvioláta per

mansisti.
R. Dei Génítríx intercéde pro nobis.
Kyríe eléíson.
Christe eléison.
Kyríe eléison.
V. Dómine exáudí oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.

Kapitulum (Isai. 7).
V adventě: Ecce Virgo concípiet, et

páriet fílium, et vocábítur nomen eius
Emmánuel. ' Buty'rum et mel cómedet, ut
sciat reprobáre malum et elígere bonu-m.

R. Deo grátias.
V. Angelus Dómini nunciávit Mariae. 1)
Ř. Et concépít de Spiritu sancto.
Kyríe eléison.
Christe eléison.
Kyrie eléison.
V. Dómine exáudí oratíónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
Vroce: 3)Ore'mus. Famulórum tuórum,

quáesumus Dómine, delíctis ígnósce:-' ut
qui tibi placére de áctíbus nostrís non
valémus, * Genitrícis Filií tui Dómini no
stri intercessíóne salvémur: ' Qui tecum
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Devátá hodinha.

R. Bohu díhv.
V. Porodivši, zůstala's neporušenou

Pannou.
Ř. Rodičho Boží, přimlouvej se za nás!
Pane, smiluí se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smilui se nad námi!
V. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A volání mě b tobě přijď!

Kapitulum (Isai. 7).
V advem'ě: Ai, panna počne a porodi

syna, zván bude jménem „Emnianuel“,
mléko a med bude iísti, až dovede za
vrcí zlé & voliti dobré.

R. Bohu dihv!
V. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
R. A ona počala z Ducha svatého.
Pane, smíluj se nad námi!
Kriste, smilui se nad námi!
Pane, smiluí se nad námi!
V. Dane, vyslvš modlitbu mou!
R. A voláni mě !? tobě přijď!
Modlitba pro celý rok: Odpust, ,pro—

sime, Pane, provinění služebníhů svých,
abychom-, nemohouce se tobě pro shuthxz
své líbiti, na přímluvu Rodičhv Syna
tvého, Pána našeho, spasení byli. 'Ienž
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Nona.

vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus, ' per ómnia sáecula saeculórum.

R. Amen.
V advente': 3)Ore'mus. Deus, qui de be

átae Mariae Virginisútero Verbum tuum,
„Angelo nuntiánte, carnem suscipere vo
luisti: * praesta supplicíbus tuis; ' ut qui
vere earn Genitrícem Dei crédimus,'e
]us apud te intercessióníbus adíuvémur.
' Per eúndem Dómínum nostrum Iesum
'Christum Fílium tuum: ' Qui tecum vivit
et regnat in unitáte Spiritus sancti Deus,
* per ómn'ía sáecula saeculórum.

R. Amen.
V době Vánoční: 3)Orěmus. Deus, qui

salútis aetérnae, beátae Mariae virgini
táte foecúnda, humáno géneri pra'emia
praestitisti, ' tribue, quáesumus, ut ipsam
pro nobis intercédere sentíámus ' per
quam merúimus auctórem vitae susci
pere, Dóminum nostrum Iesum Christum
Filium tuum: ' Qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spiritus sancti Deus, ' per ómnia
sáecula saeculórum.

R. Amen.
V. Dómine exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus at te Véniat.
V. Benedicámus Dómino.
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Devátá hodinlza.

s tebou živ jest a hraluje v jednotě Du—
cha sv. Bůh po všechy věhv věhův.

12. Amen.
Modlitba V advenfe': Bože, který jsi“

chtěl, aby Slovo tvé po andělshém zvě—
stovánív lůně blahoslavené Panny Marie
se vtělilo, popřej nám, prosícím tebe, aby—
chom věříce, že ona jest vpravdě Ro—
díčbou Boží, její přímluvou u tebe pod-
porování byli.Shrze téhož Pána našeho...

R. Amen.

Modlitba od vánoc do Hromníc: Bože,
který jsi panenství blahoslavené Panny—
Marie požehnal a tah lidstvu milost věčné
spásy udělil, dej, prosíme, bychom se
přesvědčovalí, že se za nás přimlouvá
ta, jejímž prostřednictvím jsme obdrželi
původce života, Pána našeho IežíšeKrista,.
Syna tvého, jenž stebou živ jest a hra
luje v jednotě Ducha svatého Bůh po
všechy věhů věhův.

R. Amen. _
V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
R. A volání mé h tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
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Vesperae.

Ř. Deo grátías.
V. Fidélium ánimae per mísericórdíam

Dei requiéscant in pace.
R. Amen.
_Uhončí-li se teď modlitba, modlí se tiše „Otče

„nás a pak následuje:

V. “l“Dóminus det nobis suam pacem.
R. Et vitam aeternam. Amen.
Po té se modlí kleče, ve velikonoční době a

v neděli stoje, příslušná závěrečna antifona.

Vesperae.
Rozjímei sejmutí Pána ležíše s-hříže; modlí se ke
cti sv. patronů řádových a svých, za kongregaci

a ieií představené.

3) Ave Maria etc.
V. Deus 1"in adjutóríum meum inténde.
R. Dómíne ad adjuvándum me festína.
3)Glória Patri et Fílz'o,' ef Spt'rífui sancto.
Sicut erat in príncípío, et nunc, et sem

“per,* et in sáecula saeculórum. Amen.
Alleluía.
Od neděle devítníhové až do Velihonoc říká

se místo Alleluia:

3)Laus tíbz'Dómíne,Rex aefe'mae glóriae.
Ant. v roce: Dum esset Rex.
Ant. 17adventě: Misáus est.
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Nešporý.

R. Bohu díhý!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po
hoii! R. Amen.

Ukončí-li se ted modlitba, modliise tiše „Otče
nas a pak:

V. Uděliž nám Pán svého pohoje.
R. A život věčný. Amen.
Po té se modlí kleče, ve velikonočnífdobě a

v neděli stoje, příslušná závěrečná antifona.

Nešporý.
Roziimei sejmutí Pána Iežíše s kříže; modlí se lze
cti sv. patronů řádových a svých, za kongregaci

a ieji představené.

Zdrávas Maria...
V. Bože, na pomoc mou pomníl
R. Pane, hu pomocí mé pospěšl
Sláva Otci i Sýnu i Duchu svatému . ..
Alleluja.

Od devitnihu až do středy před Zeleným čtvrt
lzem říká se místo Alleluía:

Chvála tobě, Dane, Králi věčné slávy.
Ant. V roce: V nebi, kde hrál stoluie.
Ant. 17adventě: Anděl Gabriel.
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Vesperae.

Ani. V době Vánoční: O admirábíle
commércium.

Žalm 109.
Mariino vitězství, sláva & korunováni. — Kristus

jako soudce posledniho dne.

1. Dixit Dóminus Dómino meo: 'Sede
& dextris meís:

2. Donec ponam inimicos tuos,'sca—
béllum pedum tuórum.

3. Virgam virtútis tuae emittet Dómí
nus ex Sion: * domináre in médio iními—
córum tuórum.

4. Tecum principium in die virtútis tuae
insplendóribus sanctórum: ' ex útero ante
luciferum génui te.

5. Iurávit Dóminus, et non poe'nitébít
cum: * Tu es sacérdos in aetérnum se—
cúndum órdinem Melchísedech.

6. Dóminus & déxtris tuis, * confrégít
in die írae suae reges.

7. Iudicábit in natióníbus, implébit rui
nas: * conquassábit cápita in terra mul
tórum.

8. De torrénte in via bibet: *proptérea
exahábu caput

Glória Patri etc.
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Nešpory.

Ant. Vdobě Vánoční: lab podivuhodná
to výměna.

Žalm 109.
Mariino vítězství, sláva & korunováni. — Kristus

jako soudce posledního dne.

1. Řehl Hospodin mému Pánu:
„Zasedej po mě pravici!

2. dohud nedám nepřátele
za'-podnož tvým nohám.

3, Mocnému žezlu tvému dá vzejít
Hospodin ze Sionu; *
panuj uprostřed svých nepřátel!

4. Ty vládní ve dni své síly v leshu svatém;
z lůna před jitřenhou zplodílt jsem tě.“

5. Přísáhl Hospodin (tabto)
— a želet toho nebude:
„Ty jsi bnězem na věky
jaho byl Melchisedech!

6. „Pán (bude) tobě po pravici,
bít bude v den svého hněvu hrále;

7. mezi národy soud honat,*
dohonale porážetí,
třištit hlavy po širé zemí.

8. Z potolza na cestě bude piti,
protož pozdvihne hlavu.“
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
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Vesperae.

Ant. vroce: Dum esset Rex in accúbitu
suo,*nardus mea dedit odórem suavitátis.

Ani. Laeva eius.
Í. Ant. v advenfě: Missus est Gábriel

Angelus ' ad Mariam 1)Vírgínem despon—
sátam Josepň. ')

Ani. Ave Maria. 1)
]. Ánf. vdobe Vánoční: O admirábile

commércium! * Creátor generis humáni,
animátum corpus sumens, de Vírgine
nasci dignátus est, ' et procédens homo
sine sémine largitus est nobis suam Dei—
tátem.

Ant. Quando natus es.
Žalm 112.

Píseň pokory \? ústech Panny Marie.

1. Laudáte púeri Dómínum: ' 2)Iďua'cífe
nomen Dómíní.

Q.3) Sii nomen Dómini benedidum,
ex hoc nunc, et usque in sáeculum.

3. A solus ortu usque ad occásum, *
2)lauda'bíle nomen Dómini.

4. Excélsus super omnes gentes Dómi
nus, *et super coelos glória eíus.

5. Quis sicut Dóminus Deus noster,
qui in altis hábitat, ' et humilia réspicít
in coelo et in terra?
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Nešpory.

[. Ant. pro celý roŘ: V nebi, kde hrál
stoluje,'nardem tvá prosba dýchá

Ani.: Levice Boha.
]. Ant.; pro advent: Anděl Gabriel byl

poslán *h Marii Panně, zasnoubená Io
sefovi.

Ánf. Zdrávas Maria.
[. Ant. V době Vánoční: lab podivná

to výměna! ' Tvůrce lídslzého poholeni,
příiav oživené tělo, ráčil se naroditi
z Panny; stav sebez mužsbé součinnosti
člověkem, daroval nám své božství.

Ám'. Krásná jsi.

Žalm 112.
Píseň pohory v ústech Panny Marie.

1. Chvalte, sluhové, Hospodina,
chvalte jméno Hospodinovo.

9. Bud jméno „Hospodin“ požehnáno
od tohoto času až na věky!

3. Od slunce východu do západu
chváleno buď jméno „Hospodin“!

4. Vyvýšen nad všechy národy Hospodin,
ba nad nebesa sláva jeho.

5. Kdo jaho Hospodin, Bůh náš?
Přebývá (sice) na výsostech,
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Vesperae.

6. Súscitans a terra ínopem, * et de
stércore érigens paúperem:

7. Ut cóllocet eum cum princípíbus,'
cum príncipibus pópulí sui.

8. Qui habitáre facit stérílem in domo,
*matrem filiórum laetántem.

3)Glória Patri etc.
Il. Ani. 17roce: Laeva eíus sub cápite

meo, * et déxtera illius amplexábitur me.
Ant. Nigra sum.
[]. Ant. V advenfě: Ave Man'a,1)gratia

plena, Dóminus tecum:* benedicta tu in
mulíéribus. Allelúía.

Ánf. Ne tímeas Mariaf)
ll. Ant. V době vánoční : Quando natuS

es íneffabíliter ex Vírgíne, tunc ímplétae
sunt Scriptúrae:* sicut plúvía in vellus
descendístí, ut s'alvum fáceres genus hu—
mánumz' Te laudámus, Deus noster.

Ani. Rubum, quem víderat Móyses.
Žalm 121.

Touha po nebi. — Lásha h sv. církví hatoliché.

1. Laetátus sum in his, quae dicta sunt
mihi:' in domum Dómini íbimus.
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Nešporv.

6. (přece) všah nízhého si všímá
na nebesich i na zemi.

7. Zdvíhá se země vysileného
a z halu povyšuje chudasa,
aby ho posadil vedle bnížat,
vedle hnižat lidu svého.

8. Usazuje bezdětnou v rodině
učiniv ji štastnou mathou.
Sláva Otci i Svnu i Duchu svatému . ..
11.Ani. Vroce: Levice Boha'pzod hla

vou tvojí jest, pravice jeho tě objímá.
II]. Ani. Isi plná hoře.
Il. Ani. V advenfě: Zdrávas, Maria, "

milostí plná, Pán s tebou, požehnané ty
mezi ženami. Alleluja.

III. Ant. Neboj se Maria.
II. Anf. od Vánoc až do Hromníc: Když

jsise nevyslovitelným "způsobem narodil
2 Panny, tu se vyplnila Písma; jabo bo
hatá rosa na rouno jsi sestoupil, abys
spasil lidstvo; chválíme tě, Bože náš,!

Ill. Ani. V neshořujícim heři.

Žalm 121.
Touha po nebi. — Lásha h sv. cirhvi hatoliché.

1."_Plesaljsem proto, že mi bylo řečeno:
„Do domu Hospodinova jdeme.“
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Vesperae.

2. Stantes erant pedes nostri, * in átriís
tuis Ierúsalem.

3.Ierúsalem, quae aedifícátur ut cívítas :*
cuius particípátío eíus in ídípsum.

4. Illuc ením ascendérunt tríbus,_tríbus
Dómíní:' testímónium Israel 2) aa' con
ň'fe'ndum nómíni Dómíní.

5. Quia íllic sede'runt sedes in iudícío,*
sedes super domum David.

6. Rogáte, quae ad pacem sunt Ierúsa—
lem:* et abundántía díligéntíbus te.

7. Fiat pax in vírtúte tua :“ct abundántía
in túrribus tuís.

8. Propter řratres meos, et próxímos
meos,* loquébar pacem de te:

9. Propter domum Dómímí Dei nostri, *
quaesíví bona tíbí.

3) Glória Patri etc.
111.Ani. v roce: Nigra sum, sed formósa,

Íílíae Ierúsalem:* ídeo díléxit me Rex, et
introdúxít me in cubículum suum.

Ám'. Iam hiems tránsiít.
111.Ant V advenfě: Ne tímeas, María 1),

invenísti enim grátíam apud Dómínum:*
Ecce concípies et páríes fílíum, allelúía.

Ami Dabít ei Dómínus.
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Nešpory.

2. (A již) zastavily se nohy naše
v síních tvych, Ierusaleme!

3.1erusaleme, vystavěný v město
dohonale souvislé!

4. Do něho totiž stoupají pobolení,
hmeny Hospodinovy,
aby dle příkazu, daného Israelovi,
slavily jméno Hospodinovo.

5.'*Tamtotiž postaveny jsou vladařshé
stolce,

stolce (to) domu Davidova.
6. Vyprošuite Ierusalemu štěstí:

„Blaho těm, hteří tě milují!
7. Budiž pohoi ve tvém opevnění,

blahobyt ve tvych palácíchl“
8. K vůlí bratřím svy'm a souhmenovcům

říhat budu: „Polzoi tobě!“
9. Pro dům Hospodina, našeho Boha,

žádat budu štěstí tvého.
Sláva Otci i Synu i Duchusvatému
Ill. Ani. pro celý rok: Isi plná hoře'

avšalz hrásná mezi všemi ženami, proto
miloval tě Bůh a do svých sídel uvedl.

IV. Ant. Minula zima již.
111.Ant. pro advent: Neboj se, Maria,'

neboť isi nalezla milost u Pána; aj, po—
čneš a porodiš Syna. Alleluia.

IV. Ant. Pa'n mu dá.
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Vesperae.

111.Ant. Vdobě Vánoční: Rubum. quem
víderat Móyses incombústum,* conservá
tam agnóvímus tuam laudábilem virgini
tátem,* Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

Ant. Germínávít radix Iesse.

Žalm 126.
Nic bez Boha! — Na Božím požehnání vše záleží.

1. Nisí Dómínus aedificáverit domum,*
in vanum laboravérunt qui aedihcant
earn.

9. Nisí Dóminus custodíerit civitátem,*
irustra vígílat, qui custódit earn.

3. Vanum est vobis ante lucem súrgere:
" súrgíte postquam sedéritis, qui mandu
cátis panem dolóris.

4. Cum déderit diléctis suis somnumz'“
ecce haerédítas Dóminí filíí: merces fruc
tus ventrís.

5. Sicut sagittae in manu poténtís:*
ita fílii excussórum.

6. Beátus vir, qui implévit desidérium
suum ex ipsis:* non confundétur, cum
loquétur inímicrs suis in porta.

3) Glória Patri etc.
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Nešporý.

111.Ant. od Vánoc až do Hromnic:
V neshořujícím heří, který viděl Mojžíš,
* poznáváme zachované tvé slavné pa—
'nenství; Rodíčho Boží, přimlouvej se za
nás!

I V. Ant. Kořen lesseův vypučel.

Žalm 126.
Nic be:-; Boha! ——Na Božím požehnání vše záleží.

1. Nestaví-li Hospodin domu,
marně se lopotí, kteří jej stavějí.

.Neostříhá-lí Hospodin města,
nadarmo bdí, hdo je hlídá.

. Marno vám před svítáním vstávat,
vstávat po (dlouhém) ponocování,
vám, hteří jíte chléb ve starostech,

. jejž dává miláčbům svým ve spánhu.
Ano, dar Páně Sýnové jsou,
odměna (jeho) potomstvo jest.

. Cim střelý v ruce válečníha,
tím jsou Sýnové ž mužného véhu.

.Blahoslavený muž, který má plný
toulec (tahových šípů);
nebude zahanben, když se přít bude
se svými nepřáteli v bráně.
Sláva Otci i Sýnu iDuchu svatému . . .
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Vesperae.

Ani. v roce: Iam híems tránsiit: im
ber ábiit, et recéssit: ' surge amica mea,
et veni.

Ant. Speciosa iacta es.
Ant. 17adventě : Dabít ei Dóminus sedem

David patris eius,' et regnábit in aeter—
num.

Antl Ecce ancilla Dómini.
Ant. Vdobě Vánoční Germinávit radix

]esse, orta est stella ex ]acob,' virgo
péperit Salvatórem.* Te lauda'mus, Deus
noster.

Ant. Ecce Maríaf)
Žalm 147.

Oslavui Pána-, duše má!

1. Lauda Ierúsalem Dóminumz' lauda
Deum tuum Sion.

2.Quóniam confortávit seras portárum
tuárum :* benedixít fílíis tuis in te.

3. Qui pósuit fínes tuos pacemz' et
adipe fruménti sátiat te.

4. Qui emittit elóquíum suum terrae :*
velóciter currit sermo ejus.

5. Qui dat nivem sicut 1anam:* nébu
lam sicut cinerem spargit.

6. Mittitcrystállum suam sicut buccéllas:
' ante fáciem trigoris ejus quis sustine'bit?
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Nešpory.

IV. Ani. pro celý roŘ: Minulat zima již,
' jara hrásy ti nastaly, vstaň a pojď, má
přítellzo!

V.Ant. Krásná jsi a slična'.
IV. Ant. pro advent: Pán mu dá *trůn

Davida, jeho otce, a hralovatí bude na
věky.

V.Ánf. Aj, já dívlza Daně.
[V.Ani. od Vánoc až do Hromnic: Ko

řen]esseův vypučel, ' hvězda vzešla z Ia
hoba; Danna porodila Spasitele; chvá
líme tě, Bože náš!

V.Ant. Aj, María porodila.

Žalm 147.
Oslavuj Pána, duše má!

1. Chval, Ierusaleme, Hospodina,
chval Boha svého, Síone;

92.vždyt“ upevnil závory bran tvych,
dal požehnání tvy'm dětem v tobě.

3. On sjednal území tvému poboj,
a pšeničnou běli sytí tebe.

4. On posílá rozhažy své zemi,
pospíchá rychle slovo jeho.

5. On uděluje sníh „jakzvlnu,
rozsévá jíní jaho popel.

6. Shazuje led svůj v hrupobítí,
hdo může vydržet v jeho mrazu.
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Vesperae.

7. Emíttet verbum suum, et liqueiáciet
ea :* tlabit spiritus eíus, et tluent aquae.

8. Qui annúntiat verbum suum lacob:'
iustitias, et judicia sua Israel.

9. Non fecit táliter omni natióníz' et
iudicia sua non manifestávit eis.

3) Glória Pa fri etc.
Ant. 17roce: Speciósa iacta es et suávis

in deliciis tuis,' sancta Dei Génitrix.

Ani. !? advenfe': Ecce ancilla Dómini,*
fiat mihi secundum verbum tuum.

Ant. v době vánoční: Ecce Mariď)
génuit nobis Salvatórem, quem Ioánnes
_Jvidensexclamávit dicens.* Ecce Agnus
Dei, ecce qui tollit peccáta mundi, allelúía.

Kapitulum (Ecel. 24, 14).
V roce a V době Vánoční Ab initio

et ante sáecula creáta sum, et usque ad
“tutúrum sáeculum non désinam,* et in
habitatióne sancta coram ipso ministrávi.

R. Deo grátias.
Kapitulum (Isai. 11, 1, 2).

V adventě: Egrediétur virga de radice
]esse et flos de radice ejus ascéndet.*
Et requiéscet super eum Spiritus Dómini.

R. Deo grátias.
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Nešpory.

7. Vysílá slovo své a vše taví,
zavane dech jeho, a tebou vody.

8, On oznámil slovo své Iahoboví,
svá práva a úradhy Israeli.

9. Tab neučinil žádnému národu,
svých záhonů jím nezjevil.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému..
V.Ani. pro celý roŘ: Krásná a sličná"

učiněna jsi ve svých půvabech, svatá
Boží Rodíčho!

V. Ant. pro advent: Aj, já dívha Páně,
*staniž mí se podle slova tvého!

V. Ant. od Vánoc až do Hromníc: Aj,
María porodila nám Spasitele,' jejž vida
Ian, zvolal: "Ejhle,Beráneb Boží; hle ten,
jenž snímá hříchy7 světa! Alleluja!

Kapitulum (Sir. 24, 14).
Vroce: Od počátku, před věhv jsem

stvořena a až na věky pah býti nepře—
stanu, ve svatostánhu před ním jsem.
službu honala.

R. Bohu díky.
Kapitulum (Is. 11, 1).

V advenfě: Prut vzejde : pahýlu Iese—
ova a hvět z kořene jeho vvhvete a spo—
číne na něm duch Hospodinův.

R. Bohu díhy!
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Vesperae.

Hymmus.
Ave marís stella,
Dei Mater alma,*
Atque semper Virgo
Felix coeli porta.

Sumens íllud Ave
Gabriélís ore,*
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis.
Profer lumen caecis, *
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,'
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus.

Virgo singulárís,
Inter omnes mitis,*
Nos culpís solútos,
Mites Íac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,*
Ut vídéntes jesum 2),
Semper collaetémur.

3) Si! laus Deo Patri,
Summa Cňn'sto decus, '
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NCŠDOI'Y.

Chvalozpěv.
Zdrávas, hvězdo mořshá,
máti Boží štědrá,
zůstalas vždý pannou,
štastná nebes bráno!

Přijímajic „Ave“
“se rtů Gabriele,
upevní v nás poboj
a změň jméno EVý.

Rozvaž pouta vinným,
přines světlo slepým,
zlo vše od nás zapuď,
dobro všechno Výpros.

Uhaž, že jsi matbou,
přijmiž tebou prosbý
pro nás narozený,
který tvým být ráčil.

Panno nejvzácnější,
nade všechny tichá,
zbav nás viný, učíň
tiché nás a čisté.

Nevinný dej život,
cestu uprav jistou,
býchom, zřice Krista,
plesali s nim vždýchý.

Chvála Bohu Otci,
VVI

nejvyssmu Kristu,
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Vesperae.

Spiríiuí .sancfo,
Tribus fionor unus. R. Amen.

V. Diffúsa est gratia in lábiis tuis.
R. Proptérea benedixít te Deus in

aete'rnum.
Anf. V roce.- Beáta Mater.
Ani. 17advente': Spiritus sanctus.
Ant. V době vánoční : Magnum haere

ditátís mystérium.
Ant. 17 době zelížoční : Regina coeli.

Chvalozpěv h blahoslavené
Panně Marii.

(Magnificat)

1. Magnificat T* anima mea Dómínum:
2. Et exsultávit spiritus meus"' in Deo

salutári meo.
3. Quia respéxit humílitátem ancillae

suae:' ecce enim ex hoc beátam me di-.
cent omnes generatiónes.

4. Quía fecít mihi magna qui potens
est :*2) ef sancfum nomen eius

5. Et miserícórdia eíus a progéníe in
progéníes' tíméntibus eum.

6. Fecit poténtíam _ín bráchío suo :'
dispersít supérbos mente cordís sui.

7. Depósuit poténtes de sede,* et exal
távit húmíles.
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Nešporý.

svatému čest Duchu,
všem buď sláva jedna! Ř. Amen.

V. Rozlíta je milost na rtech Tvých.
Ř. Proto požehnal Tobě Bůh na věky.
Ánf. V roce: Blahoslavená matho.
Ánf. V adventě: Duch svatý.
Ani. v době Vánoční: Velihé jest ta

jemství.
Ani. v době velíŘonoční: Královno ne

bes, vesel se.

Chvalozpěv lz blahoslavené
Panně Marii.

(Magnificat)

1. Velebí duše má Hospodina*
9. a v Bohu, mém Spasiteli, duch můj

plesá.
3. Shlédl na nizhost své služebnice, '

hle, od této chvíle mi žehnati budou
všichni národové.

4. Velílzé věcí učinil mi ten, jenž mocný,
'_jehož jest jméno svaté.

5. Jeho milosrdenství jest od pokolení
12poholení' s těmi, hteří se ho bojí.

6.Ramenem svým moc Výhonáva,*roz
ptýluje pyšně vsrdcich svých smýšlející.

7. Sesazuje mocné s trůnu, *nízhé však
VYVYŠLIÍC.
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Vesperae.

8. Esuriéntes implévit bonis:* et divi—
tes dimísit inánes.

9. Suscépit Israel púerum suum,* re—
corda'tus misericórdiae suae.

10. Sicut locútus est ad patres nostros,'
Abraham, et sémini ejus in sáecula,

3) Glória \Patri etc.
Ani. v roce: Beáta Mater et intácta

Virgo, glóriósa Regina mundi,* intercéde
pro nobis ad Dominum.

Ani. V době veliŘonoční : Regina coeli
laetáre allelúia;* quia quem "meruistipor
ta're, allelúia.* Resurréxit, sicut dixit, alle
lúja.' Ora pro nobis Deum, allelúja.

Kyrie ele'ison.
Christe ele'ison.
K\zrie eléison.
V. Dómine exaúdi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te Véniat.
3) Ore'mus. Concéde nos fa'mulos tuos,

quáesumus Dómine Deus.perpétua men
tis et córporis sanitáte gaudére,* et glo
riósa bea'tae Mariae semper Vírqinis in
tercessióne,' a praesénti liberári tristítia,
et aetérna pérfrui laetítia.' Der Christum
Dominum nostrum.

Amen.
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Nešpory.

8. Chude' stathv zasvpává, ' boháče
všah propouští s rukou prázdnou.

9. Ujal se Israele, svého služebníha,*
pamětliv jsa slibu daného otcům naším.

10. Milosrdným že bude lzAbrahamu*
a potomstvu jeho na čas věčný.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . . .
Ant. pro celý roŘ: Blahoslavená matho

' a nethnutá Panno, slavná hrálovno světa,
přimlouvej se za nás u Pána!

Ánf. velikonoční: Královno nebes, vesel
se, " alleluja, nebot hterého jsi nositi za
sloužila, alleluja, vstali jest, jahož jest po
věděl, alleluja. Pros za nás Boha, alleluja!

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Dane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
R. A volání mě h tobě přijď!
Modleme se: Uděl nám, služebníhům

svým, prosime, Dane Bože, stálého zdraví
.rnvslí í těla a na slavnou přímluvu bla
hoslavené a neporušené Panny Marie
vvsvoboď nás z nynější strasti a dej nám
dojíti věčně blaženosti. Skrze Pána na—
š'eho ]ežiše Krista, Syna tvého, jenžste
bou živ jest a hraluje v jednotě Ducha
sv. Bůh po všechy věhv věhův. R. Amen.
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Vesperae.

Ani. V adveníě: Spiritus sanctus ín te
descéndet, Maríal):* ne tímeas, habébís
in útero Fílíum Dei. Allelúja.

Kyríe eléíson.
Christe eléíson.
Kyríe eléíson.
V. Dómíne exaúdi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
5) Ore'mus. Deus, qui de beátae Ma

riae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo
nuntiánte camem suscípere voluístí;"prae
sta supplícibus tuís:* ut qui vere earn
Genitrícem Dei crédímus,' ejus apud te
intercéssionibus adiuvémurf Dereúndem
Christum Dómínum nostrum.

R. Amen.
Ant. V době vánoční : Magnum haere

dítátis mystéríumz'“templum Dei fasctus
est úterus nescíéntis vírum: *non est pol
lútus ex ea carnem assúmens; * omnes
Gentes véníent dícéntes: Glória tíbí, Dó
mine.

Kyríe eléíson.
Christe eléíson.
K\zríe eléíson.
V. Dómíne exáudí oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
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Nešpory.

Ant. pro advent: Duch svatý ' sestoupí
v tebe, Maria; neboj se, nebot počneš
Syna Božího. Alleluja!

Dane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Dane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vyslvš modlitbu mou!
R. A volání mé h tobě přijď! /
Modleme se: Bože, který jsi chtěl, aby

Slovo tvé po andělshém zvěstovánívlůně
blahoslavené Panny Marie se vtělilo,po
přej nám, prosícim tebe, abychom věříce,
že ona jest vpravdě Rodičhou Boží, jeji
přimluvou u tebe podporováni byli. Shi—ze
téhož Pa'na našeho...

R. Amen.
Ani. V době Vánoční: Velíhé jest ta

jemstvi ' onoho dědictví; lůno Danny
nethnuté stalo se Božím chrámem; ten,
jenžž ní tělo přijal, nebyl poshvrněn;
všichni národové příjdou řhouce: Sláva
tobě, Pane!

Dane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vyslvš modlitbu mou!
R. A volání mé lz tobě přijď!
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Vesperae.

3) Ore'mus. Deus, qui salútis aetémae,
beátae Mariae Virginítáte foecúnda, hu
máno generi práemía praestítístí:*tríbue
quaésumus: ut ipsam pro nobis íntercé
dere sentíámus, * per quam merúímus,
auctórem Vitae suscípere Dómínum no
strum Iesum Christum Fílium tuum.

R. Amen.

Ke cti sv. losefa.
Ánt. Ecce Hdélis servus, et prudens, "

quem constítuít Dóminus super famílíam
suam.

V. Glória et divítíae in domo ejus.
R. Et iustítia ejus manet in sáeculum

sáecuH.
2) Ore'mus. Deus, quí ínefřábílí provi

déntía beátumjosepň 1)"sanctíssímae Ge
nitrícis tuae sponsum elígere dígnátus es:
*praesta, quáesumus, ut, quem protectó—
rem venerámur in terris, 'intercessórem
habére mereámur in coelís.

Ke cti sv. Otce Františka.
Ant. Réspice, beáte Pater Franciscegl)

de excélso coelórum habítáculo'et de
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Nešpory.

Modleme se : Bože, lrzterýžjsí panenství
blahoslavené Panny Marie požehnal a
tab lidstvu milost věčné spásy udělil, dej,
prosime, bychom se přesvědčovali, že
se za nás přimlouvá ta, jejímž prostřed—
nictvím jsme obdrželi Původce života,
Pána našeho, Ježíše Krista, Syna tvého,
jenž s tebou živ jest a hraluje v jednotě
Ducha sv. Bůh po všechy věhv věhův.

R. Amen.
Ke cti sv. losefa.

Ant. Viz tu služebniha věrného a opa
trného, jehož ustanovil Pán nad rodi
nou svou.

V. Slávou a cti korunoval jsi ho.
R. A jeho spravedlnost zůstane od

věhů na věhy.
_Modleme .se: O Bože, jenž jsi nevý—

slovnou prozřetelnosti svou sv. Iosefa za
snoubence nejblahoslavenějši Rodičhy
své žvoliti ráčil, popřej nám, za to Tebe
prosíme, bychom, uctívajíce ho jako
ochránce svého na zemi, zasloužili miti
ho přímluvcem na nebi.

Ke cti sv. Otce Františka.
Ant. Shlédni, sv. Otče Františbu, se

vznešeného trůnu nebeslzého a přimlou
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Vesperae.

precáre pro pópulo tuo, pópulo, quem
elegístí,'ut sérvíat coram te. omni tém
pore ín mínístérío sanctuáríí Dómíni.

V. Ora pro nobis bea'te Pater noster
Fran Císce.])

R. Ut digní efficiámur promíssíónibus
Christi.

2) Ore'mus. Deus, qui Ecclésíam tuam
bea'ti Patris nostri Franciscí') mérítís *
foetu novae prolis amplíticas: ' tríbue
nobis ex ejus imitatióne terréna despi
cere, *et coeléstíum donórum semper par
tícípatíóne gaudére.

Ke cti sv. Alžběty.
Ant. Manum suam apéruit ínopi * et

palmas suas exténdit ad paúperem * et
panem otíósa non comédit.

V. Spécíe tua et pulchrítúdine tua.
R. Inténde, próspere procéde et regna.
2)Orémus. Tuórum corda fidélíum Deus

miserátur íllústra:*et beátae Elisabefď)
précibus gloríósís tac nos próspera mundi
despícere, * et coeléstí semper consola—
tíóne gaudére.

Vzpomínka na svaté.
Ant. Sancti Dei omnes ínterc'édere dig

némini' pro nostra omniúmque salúte.
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Nešpory.

vej se za svůj lid, za lid, ktery' jsi vy
volil, aby sloužil před Tebou po vše
chen čas ve službě svatyně Páně.

V. Oroduj za nás sv. Otče Františku.
Ř. Abychom hodní učinění byli zaslí

bení Kristových.
Modleme .se: Bože, který pro zásluhy

sv. Otce Františka církev svou oboha
cuješ novymi duchovními dítkami, uděl
nám milosti, abychom dle jeho příkladu
'vším pozemským pohrdali a za to kdysi
podíl měli na statcích nebeských.

K sv. Alžbětě.
Ant Otevřela nuzny'm dlaň svou a

vztáhla ruce své k chudy'm a nepoží
vala v zahálce chleba svého.

\7. V tvé ozdobě a v tve' kráse.
R. Doční, pokračuj a panuj dále.
Modleme .se: Osvět, milosrdny Bože,

'srdce věřících svých a učíň na přestav
nou přímluvu sv. Alžběty, abychom ště
stím světa opovrhovali a z nebeské útě
chy se povždy radovali.

Vzpomínka na svaté.
Ani. Všichni svatí, račte se přimlouvati

za spásu naši i všech lidí!
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Vesperae.

V. Laetámíní in Dómíno, et exultáte
iusti.

R. Et gloríámini omnes rectí corde.
2)Ore'mus. Drótege, Dómíne, pópulum

tuum,' et Apostolórum tuórum Detrí et
Pauli, et alíórum Apostolórum patrocínío
confídéntem * perpétua defensíóne con
sérva.

Omnes sancti tui, quásumus, Dómíne,
nós ubíque ádíuvent: * ut, dum eórum
mérita recólimus, patrocínía sentíámus:
*et pacem tuam nostris concéde tempó
ribus, et ab Ecclésía tua cunctam repélle
nequítiam: * iter, actus, et voluntátes no
stras, et ómníum famulórum tuórum in
salútís tuae prosperítáte díspóne: *bene
factóríbus nostrís sempítérna bona retrí—
bue:*et ómníbus fidélíbus defúnctís_ré
quiem aetérnam concéde.' 3)Per Dómí—
nam nostrum Jesum Cfžrisfum Fílium fu—
um. ' Qui tecum VÍVÍÍet regnaí in unz'táte
Spiritus sancti Dew, per ómnía sáecula
saeculórum.

R. Amen.
V. Dómíne, exáudi oratíónem meam.
R. Et clamor meus ad te Véniat.
V. Beriedícámus Dómíno.
Ř. Deo grátias.
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Nešporý.

V. Radujte se a veselte se v Pánu,
všichni spravedlivi!

12.A plesejte všichni upřímného srdce!.
Modleme se: Chraň, Pane, lid svůj a

opatruj stále a zachovávej ty, kteří dou
faji v přímluvu tvých apoštolů Petra a
Pavla, jakož i ostatních apoštolů.

Prosíme tě, Pane, bý všichni svatí tvoji
nám všude pomáhali, bychom se pře-—
s'vědčili o ochraně těch, jejichž zásluhý
ctíme. Uděl pohoje svého naši době a
zapud od cirhve své všelibou zlobu. Ce
stý, shuthý a žádosti naše i všech svých
služebnibů veď lze štěstí svého vybou—
peni. Dobrodínce naše odměň věčným
blahem. Všem pah věrným zemřelým
pOpřej věčného míru. Pro Da'na na—
šeho, Iežiše Krista, Sýna tvého, jenž s te—
bou živ jest a hraluje v jednotě Ducha
svatého Bůh po všechý věhý věhův.

Ř. Amen.

_V.Dane, vyslýš modlitbu mou!
R. A volání má 12tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu díky!
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Vesperae.

V. Fidélium ánímae per misericórdiam
Dei requíéscant in pace.

R. Amen.

Vzpomínka na svaté v adventě.
Ant. Ecce Dóminus véniet, et omnes

Sancti ejus cum eo: * et erit in die illa
lux magna, allelúia.

V. Ecce apparébii Dóminus super nu
bem cándidam.

R. Et cum eo Sanctórum míllía.
2)Ore'mus. Consciéntias nostras, quáe—

sumus Dómine, visitándo purifica, ' ut
véníens Jesus 2) Christus, Fílius tuus, Dó—
minus noster cum omnibus Sanctis,*pa
rátam síbí ín nobis invéniat mansiónem.
' 3)Qui iecum VÍVÍÍei regnai in uniiáie
Spiritus sancti Deus, pér ómnia sáecula
saeculórum.

Amen.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
Ř. Et clamor meus ad te Véniat.
V. Benedica'mus Dómino.
12

V

FU

. Deo Gratias.
Fidélíum ánimae per mísericórdíam

Dei requiéscant in pace.
R. Am
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Nešporý.

V.A duše všech věrných zemřelých pro
milosrdenství Boží odpočiňtež v pohoji!

Ř. Amen.

Vzpomínka na svaté v adventě.
Ani. Ejhle, Hospodin přijde a všichni

svatí jeho s ním a bude v ten den ve
lihé Světlo. Alleluja!

V. Hle, Hospodin se objeví na bělost—
ném oblace.

R. .A s ním tisíce svatých.
Modleme .se: Svědomí naše, prosime,

Pane navštiv a očist, abý, až přijde Ie
žíš Kristus, Sýn tvůj, Pán náš, se všemi
svatými, nalezl v nás připravený pro sebe
přibýteh. Ienž s tebou živ jest a hraluje
v jednotě Ducha svatého Bůh po všechy
věhý věhův.

R. Amen.
V. Pane, Výslýš modlitbu mou!
R. A voláni mé h tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu díhý!
V. A duše všech věrných zemřelých

pro milosrdenství Boží odpočiňtež v po
hojí!

R. Amen.
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Komplet.
Rozjímeí o pohřbu Páně; modlí se ke cti- Všech

svatých a za stálost ? dobrém. '

3)Ave Maria etc.
V. Convérte nos TDeus salutárís noster.
132.Et avérte íram tuam a nobis.
V. DeusWLih adjutóríum meum inténde.
R. Dómíne ad adjuvándum me festína.
3)Glória Patri ef Fílio ef Spirituí sancío.
Sicut erat in principio, et nunc, et sem

per, et in sáecula “sáeculórum. Amen.
Allelúja.
Od devítníhu až do Velikonoc říha se místo

Alleluia:

3)Laus tibi Dómine,Rex aete'mae glóríae.

Žalm 128.
María, bolestné Matha Páně. — Večerní modlitba.

1. Saepe expugnavérunt me &juven
túte mea, ' dicat nunc Israel.

2. Saepe expugnavérunt me & juven—
! . r . r . .

tute meam, etemm non potuerunt 111th
3. SUpra dorsum meum fabricavérunt

peccatóres: "prolongavérunt íníquítátem
suam.
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Kompletář.
Rozjímei o pohřbu Páně; modlí se ke cti Všech

svatých a za stálost v dobrém.

Zdrávas Maria...
V. Obrat nás Bože, spáso naše.
R. A odvrat od nás hněv svůj.
V. Bože, na pomoc mou pomni!
R. Pane, hu pomocí mé pospěš!
Sláva Otci í Synu i Duchu svatému . . .
Alleluja.

Od devítníhu až do středy před Zeleným čtvrt
hem říká se mígto Alleluia:

Chvála tobě, Dane, Králi Věčné slávy.

Žalm 128.
Maria-, bolestná matha Páně. — Večerní modlitba.

1.

2.

:“
„Často mne sužovali od mého mládl,
_„ tab at Israel teď řehne ——
„Casto mne sužovali od mého mládí,
ale nemohli mne zmoci.

. Na mých zádech orávalí oráči,
vyhánělí dlouhé své brázdy.
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Komplet.

4. Dóminus justus concidit cervíces
peccatórum: ' confundántur, et conver
tántur retrórsum omnes, qui odérunt Sion.

5. Fiant sicut foenum tectórum: "quod
priúsquam evelláiur, exáruit.

6. De quo non implévit manum suam,
qui metitz'et sínum suum, qui manipu
los cóllígit.

7. Et non dixe'runt qui praeteríbant:
Benedictío Dómini super vos: ' benedi
ximus vobís in nómine Dómíni.

3)Glória Patri etc.

Žalm 129.
Pamatuj na duše v očistci! — Kaiíci žalm.

1. De proiúndis clamávi ad te,Dómine;
*Dómine, exáudi vocem meam.

Q. Fiant aures tuae intendéntes, ' in
vocem deprecatiónis meae.

3. Si íniquíta'tes observáveris Dómine,
*Dómine, quis sustinébit?

4. Quia apud te propitiátio est: ' et
propter legem tuam sustínui te Dómine.

5. Sustínuit a'nima mea in verbo eíus:
'sperávit ánima mea in Dómino.

6. A custódía matutína usque ad noc
temz'speret Israel in Dómino.
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Kompletář.

4. (Avšak) Hospodin je spravedlivý,
zpřetínal provazy bezbožnihů.
Hanbiti a vzdáliti se bude
všem, lzdož nenávidí Sion.

5. Budou jako na střeše tráva, jež uschne
dříve, než ji vytrhají.

6.Zenci nenaplní jí své dlaně,
ani svá náručí vazači snopů.

7. A hteři holem půjdou, nebudou řihatz'
„Požehnání Páně na vás!

.Zehnáme vám ve jménu Páněl“
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

Žalm 129.
Pamatuj na duše v očistci! — Kající žalm.

1.2 hlubin volám lz tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš hlas můj!

2. Budiž ucho tvoje nahloněno
lz úpěnlivě mé modlitbě.

3. B_udeš-li, Pane, hříchy mit na zřeteli,
Hospodine, lzdož obstojí?

4. U tebe je všalz slitování, Dane,
a pro tvůj slib v tebe doufám.

5. Důvěřuje duše má slovu jeho,
doufá duše má v Pána.

6. Od časného jitra až do noci
doutejž Israel v Pána.
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Komplet.

7. Quía apud Dominum mis'erícórdia:
'et copiósa apud eum redémptío.

8. Et ípse rédimet Israel'ex omnibus
iniquitátíbus ejus.

3) Glória Patri etc.

Zalm 150.
Pohora Matky Boží; pohorný pohled zpět

na denní dílo.

1. Dómíne, non est exaltátum cor me
umz'neque eláti sunt óculi meí.

2. Neque ambuláví in magnis,'neque
in mírabílibus super me.

3. Si non humílíter sentíébam: * sed
exaltávi ánímam meam.

4. Sicut ablactátus est super matre sua:
*íta retríbútío in ánima mea.

5. Speret Israel ín Dómíno: ' ex hoc
nunc, et usque in sáeculum.

3) Glória Patri etc.

Hymnus.
Meménto, rerum Cónditor,
Nostrí quod olim córporís,'
Sacráta ab alvo Vírgínís
Nascéndo formam súmpseris.

3)María Mater gráfíae,
Dulcís Darens cleméntiae, *
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Kompletář.

7. Nebot jest u Hospodina milosrdenství,
„ a hojná u něho spása.
8. A on vysvobodí Israele

ze všech íeho hříchů.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..

Žalm 130.
Pohora Matky Boží; pohorný pohled zpět

na denní dilo.

1. Pane, neni nadute' mé srdce,
aniž oči mě se pyšní;

2. nehonim se za velkými věcmi,
na 'mne přiliš vysokými.

3. Ale hlidná a tichá jest duše moíe:*
4. ialQodboienec v náruči matčině,

tak jsem uhoiený, hlidný.
5. Doufeí, Israeli, v Hospodina

od času tohoto až na věky!
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . ..

Chvalozpěv.
Vzpomeň, ó Tvůrce vešbera,
že v čase jsi se narodil
z života Panny svatého
a tělo naše přijal tab.

Maria, matho milosti,
matičlzo sladhě dobroty,
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Komplet.

Tu nos ab hoste prótege,
Et mortís hora súscípe.

3)Jesu, fibi si! glón'a,
Qui nafus es de Vírgíne, '
Cum Patre ef almo Spiritu
ln sempíte'ma sae'cula.

Amen.

Kapitulum (Ecel. 24, 24).

V roce .a 17době Vánoční.- Ego mater
pulchrae dilectiónis, et timórís, et agniti
ónis, et sanctae spei.

R. Deo grátias.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digní efficiámur promissióníbus

Christi.

Kapitulum (Isai. 7).

Ecce Virgo concipiet, et páriet filiurn,
et vocábítur nomen eíus Emmánuel. *
Butýrum et mel cómedet. ut sciat repro
báre malum et elígere bonum.

R. Deo grátias.
V. Angelus Dómíni nuntiávit Maríaef)
R. Et concépit de Spiritu sancto.
Ani. v roce: Sub tuum praesidium.
Ant. v době veltŘonoční: Regina coeli.
Ant. V advem'ě: Spiritus sanctus.
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Kompletář.

tv před vrahem nás opatruí,
a ujmi se nás ve smrti.

'Bud sláva tobě, ]ežíší,
jenž z Panny jsi se narodil,
Otci í Duchu svatému
po všechen věčných věbů čas!

R. Amen.

Kapitulum (Sir. 24, 24).
Vroce: lá jsem matha krásného milo

va'ní, bázně, poznání a svaté naděje.
Ř. Bohu díhv.
\7. Orodui za nás, svatá Boží Rodíčho.
R. Abychom hodní učinění bvlí zaslí

bení Kristových.

Kapitulum (Is. 7).
V advenfě: Ai, Panna počne a porodí

Syna, zván bude jménem Emanuel; mléko
a med bude iístí, až dovede zavrcí zlé
a volití dobré.

R. Bohu díbv.
V. Anděl Pa'ně zvěstoval Panně Marii.
R. A ona počala : Ducha svatého.
Ant. pro celý rok: Pod ochranu tvou.
Ant. Vdobě velíŘonoční : Královno nebes.
Ani. v advent: Duch svatý.
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Komplet.

Ant. V době Vánoční; Magnum haere—
ditátis mystérium.

Chvalozpěv Simeonův.
1. Nunc 1“dimittis servum tuum, Dó

mine, ' secúndum verbum tuumzín pace:
9. Quía vidérunt óculí mei " salutáre

tuum.
3. Quod parásti " ante fáciem ómnium

populórum.
4. Lumen ad revelatiónem Géntium,'

et glóriam plebis tuae Israel.
3) Glória Patri etc.
Ani. Vroce: Sub tuum praesidium con

řúgimus, sancta Dei Génítrix: * nostras
deprecatiónes ne despícias in necessitá
tibus nostris " sed & periculís cunctís li
bera nos semper, Virgo glóriosa et be—
nedícta.

Ant. V době velikonoční: Regina coeli
laetáre, allelúja.' Quia quem meruistí por
táre, allelúía.' Resurréxit, sicut dixít, alle
lúia. ' Ora pro nobis Deum, a-llelúja.

Kyrie eléison.
Christe eléíson.
Kyrie eléison.
V. Dómine exáudi oratiónem meam.
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Kompletář.

Ant. V době vánoční: Velihé jest ta
jemstvi.

Chvalozpěv Simeonův.
1.Nyní propouštíš,Pane,služebniba svého

podle slova svého v poboji.
2. Nebot viděly oči mé

slávu tvou,
3. hterou jsi připravil

před očima všech národů,
4. světlo h osvícení pohanův

a h slávě lidu svého israelshého.
Sláva Otci í Synu í Duchu svatému . ..
Ánt. pro celý roŘ: Pod ochranu tvou

se utiháme, svatá Boží Rodičho; pros
bami našimi nezhrdej v potřebách na
šich, ale ode všeho nebezpečenství vy
svoboď nás vždycky, ó slavná a pože
hnaná Panno Maria!

Ani. v době veliŘonočm'. Královno ne
bes, vesel se, alleluja, nebot hterého jsi
nosíti zasloužila, alleluja, vstalt jest, ja
hož jest pověděl, alleluja. Pros za nás
Boha, alleluja!

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vyslvš modlitbu mou!
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Komplet.

R. Et clamor meus ad te véniat.
3)Ore'mus. Beátae et gloríósae semper

Virginis Mariae, quáesumus Dómine, ín
tercéssio gloriósa nos prótegat: ' et ad
vitam perdúcat aetérnam. *Per Dóminum
nostrum Iesum Christum Filium tuum. '
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spi
ritus sancti Deus, * per ómnía sáecula
saeculórum.

Ř. Amen.
Ani. 17adventě: Spiritus sanctus in te

deseéndet, Maria 1):* ne tímeas, habébis
in útero Fílíum Dei. Allelúja.

KYI'ÍC eléison.
Christe eléison.
Kyríe eléison.
V. Dómine exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véníat.
3) Ore'mus. Deus, qui de beátae Mariae

Virginís útero Verbum tuum, Angelo nun
tia'nte, carnem suscipere voluisti :*praesta
supplicibus tuis; ' ut qui vere earn Ge
nitricem Dei crédimus, ' eius apud te in
tercessiónibus adjuvémur. " Der eúndem
Dóminum nostrum Iesum Christum Filí
um tuum: " Qui tecum vívit et regnat in
unitate Spiritus sancti Deus, "per ómnia
sáecula saeculórum. R. Amen.
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Kompletář.

R. A volání mě b tobě přijď!
. Modleme .se: Ochraňujž nás, prosime,
Pane, slavná přímluva blaženě, slavně
a ustavičně Panny Marie, a přívediž nás
do života věčného. Pro Pa'na našeho
Iežíše Krista, Syna tvěho, jenž s tebou
živ jest a hraluje v jednotě Ducha sv.
Bůh po všechy věhv věbův.

R. Amen.

Ant. pro advent: Duch svatý sestoupí
v tebe, Maria; neboj se, nebot počneš
Syna Božího.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vyslyš modlitbu mou!
R. A voláni mě h tobě přijď!

Modlitba V advem'ě: Bože, který jsi
chtěl, aby Slovo tvě po andělslzěm zvě
stování v lůně blahoslaveně Panny Marie
se vtělilo,popřej nám, prosícim tebe, aby
chom věříce, že ona jest vpravdě Ro
dičhou Boží, jeji přimluvou u tebe pod—
porovani byli. Pro těhož Pána na
šeho...

P. Amen.
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Komplet.

Ánf. Vdobě Vánoční: Magnum haere
dita'tis mystérium: ' templum Dei factus
est úterus nescíéntis virum: ' non est pol—
lútus ex ea carnem assúmens; * omnes
Gentes Vénient dicéntes: Glória tibi, Dó
mme.

Kyrie eléison.
Christe eléíson.
KYI'ÍC ele'ison.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te Véniat.
3)Ore'mus. Deus, qui s'alútis aetérnae,

beátae Mariae virginitáte toecúnda, hu
máno generi práemia praestitisti, ' tribue,
quáesumus, ut ipsam pro nobis interce—
dere sentiámus ' per quam merúimus
auctórem vitae suscipere, Dóminum no—
strum Iesum Christum Filium tuum: ' Qui
tecum vívit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, ' per ómnia sáecula saecu—
lórum.

R. Amen.
V. Dómine exáudi oratiónem meam.
Ř. Et clamor meus ad te véniat.
V. Benedicámus Dómino.
P. Deo grátías.
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Kompletář.

Ant. 17době Vánoční : Velihé jest tajem
stvi onoho dědictví; lůno Panny netknuté
_stalose Božím chrámem; ten, jenž z ní
tělo přijal, nebyl poshvrněn ; všichni ná
rodové přijdou řlzouce: Sláva tobě,
Pane!

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
V. Pane, vvslvš modlitbu mou!
R. A volání mé h tobě přijdl
Modlitba od Vánoc do Hromm'c: Bože,

který jsi panenství blahoslavené Panny
Marie požehnal a tab lidstvu milost věčné
spásy udělil, dej, prosíme, bychom se
přesvědčovali, že se za nás přimlouvá
ta, jejímž prostřednictvím jsme obdrželi
původce života, Pa'nanašeho ]ežišeKrista,
Syna tvého, jenž s tebou živ jest a hra
luje v jednotě Ducha svatého Bůh po
všechy věhv věhův.

Ř. Amen.
V. Pane, vyslvš modlitbu mou!

"R. A voláni mé h tobě přijď!
V. Dobrořečme Pánu!
R. Bohu díhy!
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Antiphona Hnalis.

Benedicio: 3)Benedicaf ef cusfódiaf nos
omnipotens ei misěricors Dóminus, ř Pa—
fer ef Filias ef Spiritus Sanctus.

R. Amen.
Pak se modlí příslušná závěrečná antifona.

Antiphona finalis.
V adventě: Alma Redemptóris Mater,

quae pérvia coeli ' Porta manes, “etstella
maris, succúrre cadénti, ' súrgere qui cu
rat pópulo: tu, quae genuisti, * Natúra
miránte, tuum sancturn Genitórem. " Vir
go prius ac postérius, Gabríélis ab ore
' Sumens illud Ave, peccatórum miserére.

V. Angelus Dómini nuntiávit Mariaef)
R. Et concépit de Spiritu sancto.
2) Orěmus. Grátiam tuam, quáesumus

Dómine, méntibus noštris infúnde: * ut
qui, Angelo nuntiánte, Christi, Filií tui,
incarnatiónem cognóvímus, ' per passi—
ónem eíus et crucem ad resurrectiónis
glóríam perducámur. 'Per eúndem Chri
stum Dómínum nostrum.

R. Amen.
V. Divínum “I' auxilium máneat sem—

per nobiscum.
R. Amen.
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Závěrečné antífony.

V. Požehnej a chraníž nás všemohoucí
a milosrdny Hospodin Bůh “l“Otec, Syn
a Duch svatý!

12. Amen.
Pak se modlí příslušná závěrečná antifona.

Závěrečné antiíony Mariánské.
Vadventě: Bohatá Spasitelova matho,

jež průchodnou branou nebes vždy bu—
d'eš, hVěZdO ty mořshá! Lidu, jenž hlesá,
avšalz,_vstáti chce, přispěj! Tys h úžasu
přírody celé život dala Svatému, tomu,
jenž život všem dává. Přijalas se rtů Ga
briele, nethnutá Panno, pozdrav „Ave“ ;.
nuže, měj s hříšným slitování!

V. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
R. A ona počala z Ducha svatého.
Modlemese : Milostsvou, prosíme, Pane,

r_ačv mysli naše vlítí, abychom poznavše
andělshym zvěstováním vtělení Krista,.
Syna tvého, jeho umučením a hřížem
přivedeni byli h slávě vzhříšení. Pro
téhož Krista Pána našeho.

Ř. Amen.
V. Pomoc Boží zůstávej vždycby

s námi!
R. Amen.
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Antiphona finalis.

V době Vánoční: Álma Redemptóris
Mater atd. jaho v adventě.

V. Post partum Virgo invioláta per
mansisti.

R. Dei Génitríx íntercéde pro nobis.
2) Ore'mus. Deus, qui salútis aetérnae,

beátae Mariae 1)virginitáte foecúnda, hu
máno generi práemia praestitisti: * tribue
quáesumus: ut ipsam pro nobis interce
dere sentiámus, ' per quam merúímus,
auctórem vitae suscipere Dóminum no
strum Jesumž) Christum Filium tuum.

Amen.
V. Divínum “|“auxilium máneat sem

per nobiscum.
R. Amen.
Závěreh od Hromnic h Zelenému čtvrtku:
Ave" Regina coelórum. *
Ave Dómina Angelórum: *
Salve radix, salve porta, '
Ex qua mundo lux est orta, "
Gaude Virgo gloriósa: *
Super omnes speciósa: *
Vale, o valde decóra, '
Et pro nobis Christum exóra.
V. Dígnáre me laudáre te, Virgo sa—

cráta:
F2.Da mihi virtútem contra hostes tuos.
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Závěrečné antifony.

Od Vánoc do Hromníc: Bohatá Spa
sitelova matho atd. jako v adventě.

V. Porodívši zůstala's neporušenou
Pannou.

R. Rodičho Boží, přimlouvej se za nás!
Modleme .se: Bože, htery jsi panenství

blahoslavené Panny Marie požehnal a
tab lidstvu milost věčné spásy udělil,
dej, prosime, abychom se přesvědčovali,
že se za nás přímlouvá ta, jejímž pro
střednictvím jsme obdrželi původce ži
vota, Pána našeho, Iežiše Krista, Syna
tvého.

R. Amen.
V. Pomoc Boží, zůstávej vždychy

s námi!
R. Amen.
Závěreh od Hromnic h Zelenému čtvrthu:
Nebes hrálovno, buď zdráva!
_Andělů ti patři sláva!
Zdrávas hořene a bráno,
hterou světlo jest nám dáno!

Plesej, Panno, slávo jasná,
Zdrávas, nade všechy hrásná!
Zdrávas buď ty sličná, čistá,
a pros za nás Pána Krista!

V. Dovol mi chválit tě, přesvatá Panno!
12.Proti svym odpůrcům uděl mí silu!
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Antiphona finalis._ —.__._—————_.——

2)Ore'mus. Concéde, míséricors Deus,
fragilitáti nostrae praesidium: ' ut qui
sanctae. Dei Genitrícis memoriam ágí
mus, ' intercessíónis eius auxilio &nostris
iniquitátibus resurgámus. ' Der eúndem
Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.
V. Divínum 1" auxílíurn máneat sem

per nobíscum.
Ř. Amen.
Od velikonoc do soboty7 před neisv. Trojicí:
Regina coeli laetáre allelúja. *
Quia quern meruístí portáre, allelúia. '
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. *
Ora pro nobis Deum, allelúía.
V. Gaude, et laetáre Virgo María, 1)

allelúia.
12.Quía surréxit Dómínus vere, allelúía.
2) Ore'mus. Deus, qui per resurrectíó

nem Filií tui Dóminí nostri jesu") Christi
mundum laetificáre dígnátus es: ' praesta
quáesumus: * ut per eius Genitrícem Vír
ginem Mariam, 1) perpétuae capiámus
gaudía vitae. * Per eúndem Christum Dó
minum nostrum.

Ř. Amen.
V. Divínum “I'auxilium máneat sem

per nobíscum. R. Amen.
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Závěrečné antifony.

Modleme se: Popřej nám, milosrdný
B0že, pomoci v naší hřehhosti, bychom
slavice památbu přesvaté Boží Rodičhv,
na její přímluvu povstali ze svých ne
pravosti. Pro Krista Pána našeho.

R. Amen.
V. Pomoc Boží, zůstávej vždychv

.s námi!
R. Amen.
(_)d velihonoc do soboty před nejsv. Trojici:
Královno nebes, vesel se, alleluja,
nebot hterého jsi nositi zasloužila,

alleluja,
vstali jest, jahož jest pověděl, alleluja!
Pros za nás Boha, alleluja!
V. Raduj a vesel-se, Panno Maria,

alleluja!
R. Neboť Dán vpravdě vstal, alleluja!
Modleme .se: Bože, jenž jsi vzhřišenim

Syna sve'ho, Pána našeho, Iežiše Krista,
svět ráčil oblažiti, uděl, prosime, abychom
skrze Rodičlzu jeho, Pannu Marii, došli
blaženosti života věčného. Pro téhož
Krista, Pána našeho.

R. Amen.
V. Domoc Boží zůstávej vždvchv

s námi! '
R. Amen.
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Antiphona finalís.

Záv'ěreh od neisv. Troiíce až do adventu:
Salve Regina, Mater míserícórdiae,

vita, dulcédo, et spes nostra, saive. ' Ad
te clamámus, éxules fílií Hevae. * Ad te
suspirámus geméntes et ilentes in hac
lacrimárum valle. * Eja ergo, advocáta
nostra, ' íllos iuos misericórdes óculos
ad nos convérte. * Et Jesum, 2) benedíc
tum fructum ventris tui, nobis post hoc
exílium osténde.

Ol)clernens, o pia, o dulcís Virgo Mana.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitríx.
R. Ut digni efficiámur promíssiónibus

Christi.
2)Ore'mus.Omnípotens sempitérne De

us, qui gloriósae Vírginis Matrís Mariae 1)
corpus et ánímam, ' ut dígnum Filií tui
habitáculum éiiici mererétur, Spiritu
sancto cooperánte praeparásti: ' da, ut
cuius commemoratíóne laetámur, ' eíus
pia intercessióne ab instántibus malis, et
& morte perpétua liberémur. 'Der eún
dem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.
V. Dívínum "|“auxilium máneai sem

per nobíscum. R. Amen. '
Uhončí se závěrečnou modlitbou na str. 4.
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Závěrečné antifony.

Závěreh od nejsv. Trojice až do adventu:
Zdrávas hrálovno,matbomilosrdenství,

živote, sladhosti a naděje naše,bud'zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

lz tobě vzdycháme, lhající a plačící v
tomto slžavém údolí.

] protož, orodovnice naše, obrat 12nám
své milosrdné oči a Iežíše, hterýž jest
požehnaný plod života tvého, nám po
tomto putování uhaž,

-ó milostívá, ó přívětivá, ó přesladhá
Panno Maria!

\7. Oroduj za nás, svatá Boží Rodíčbo!
R. Abychom hodni učinění byli zaslí—

bení Kristových!
Modlemese: Všemohoucí, věčný Bože,

htery' jsi tělo i duši přeslavné Danny a
Matby Marie spolupůsobením Ducha sva-—
tého tah připravil, aby důstojným pří
bytlzem Syna tvého státi se zasloužila,
dejž, abychom radujice se z její pa
mátby, milostivou její přímluvou byli
vysvobození ode všeho nastávajícího
zlého i od věčně smrti. Pro téhož Kri
sta, Pána našeho. R. Amen.

R. Pomoc Boží zůstávej vždychy
s námi! R. Amen.

Ukončí se závěrečnou modlitbou na str. 4.
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Doplňky k návodu.

Ke str. IX. c) Nešpory & doplněk modlí se po
poledni. Kdo se v době postní modlí Nešporv před
polednem, říká pak Kompletářaž odpoledne nebo
až při litřní. V obou případech atd. ,

Ke str. XVI. c) 4. řádek ...na konci ní první
kůr políbí lavici a povstane. Druhý kůr políbí

_lavicipřislovech „Atque semper Virgo“ a povstane.
Ke str. XVII. 6. Při litřní možno po žalmech

veršík o půl tónu zvýšiti; v ostatních hórech při
kapitole; rovněž při Mariánských závěrečných
antifonách; ve Chválách při antifoně před ž. 148.
„Laudate Dóminum“; také Chvalozpěvy „Magni
íikat, Benedictus, Nunc dimittis“ mohou se zano
titi o půl tónu výše. Hlas se však sníží při „Fide—
líum ánimae“ & „Dóminus det nobis suam pacem“,
při Benedictio (požehnání) v Kompletáři a při
„Sacrosánctae“ .
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