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PRAHA1930
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Rychlé rozšířen! Zpěvníku Svato
václavského, který za 18 měsíců dočkal
se třetího vydání, vynutilo sl vydán!
samostatného průvodu varhan '

Všechny písně jsou harmorúsoviny
co možná vc slohu“nejmdnčjšim, aby
průvodu varhan mohli používat! ! vat
haníci méně zběhlí. Za krisu a zvub
nost harmonlsace nejlepe ručí jméno
pana Fr. Sucbýho, chvalu! znimčho'
komponisty na poli hudby církevní.

Průvod ]: neiporlm do této knihy
pojat není. Lze jej obdrictl v adminl
strad Cyrilla.

V Praze 1930.



Jubilejní Svatováclavská hymna. 3
P. Dokoupil - Suchý.

' a? dleruó ad/a/ž fi1.. Již ÍZS'L/CLet,cos klesl VŽOZGSZGDL',Udelaae svatý,

Dlažl'llpalma sla/vali a rabi-120% oáze/e da kadeří. Ýišz'c le! .Ue'aa112771437“míru vlny'inada/rzí ba'išje

zradla krvi tvoje; tz—LsicZezjveíva- da náš wm'ra vbaji, nadzenu' ba'zšjež zraa'la km' chy'z'.

Mešní písně obecné.
2. Í/as'podzl/zq qs'ěcě peří/132724, _plwílne _ pokorné“ _ _Ze— za gmilo 7 „a_i- ng.

všema-homo Úl—celze-če usky Za-Skd-ve na [zdá—“mg) Út- ce, 5772:[14] se.

?

Mašek Jym gdb! věc—“hánad-Alti [mazací/vsíti- sqdóknabnzoýwfó krá-Zi ž'a'fůu-cě,
jimž 'se dělá, a-óys ?í—ció hříchu zhostiŽ, smrti ve'č'he'zpmstz'l, Wais—fesmz'luj se.

o gas? smy; ZZ—ťev—ši-ťe-Ziprmy;navštiv nás svýmia'afy/ a óud'vždysnámi
nás -ve ivkaáíéazostisvate; zsve'nu'lasti bo-lza-te/ ýčme smilujse



4 _

Gloria

rBuď'sÍa'va. Bohu na rzeózža pakqjlz'ďem nazenzidoimu míli myícímu,7?ž—na Bobachvd-Zi—cimu.

r ? r

Graduale.

Blahoslavený Boženašjmžvůkazpmpwtpmmkáš amáínaddzeruóysvujsfan, buď'adevšedlzveZe-óaván.

J. A J. 1.

Kredo.

věříme v]30ha jedného, 0th ímž/re Vše-nw-cné-ha, jenžsxýmsloran má; zemi sivořilWŠ—Zi—ký

P"

Obětování.
lí chystá, Bo-že, OZ—eve la -ska

-zu Úú'z'sía kněz&' da iva-je

chléb a víno, a-bé bude proměně-na, jakož tvůj paví-děl, prv než na Gol-_qa-Ze'pne'l.

Sanctus.
]Věihwcneý's'í Oťc'e Vždyckysmíš/í ' sva - tý,
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cýehfšz'ďeJL; udeřit/zhojný, milosti plný Duše svatý, ]Ímpadz'njýsz'512/1zástupu'v plnajšau nebesa

Po pozdvihování.

. . v „ , , . . ' UQ'SeI'teÉef. vě— 751,1"a? m—
z medea zana vsune slavg ve-Zebtzastz,tna-cz, Chvaly. ka vecne bla “lb - cz, ho

c_ůstseua'msta - la. ,
vašm uchy-sta. —Za. zapakmzsewm ma —naa'z'aná- posky- tu —je, vi —fejqfe svého [LE—na,zde

V V

Agnus.
lóži—růz.:59411:je, Mj-rie e-Zei—son! Beránku ti -ch_l;',]ěnž snímáš hří—chy,

r ' ?

Ra-neÚě—ží-ši, po—hle'dniž na mis, smilajse, smsnásjňesůvubu -------—-—--s"z.

Ke konci.

%svésvate' ra' "Pa- na, pro ne-přebra—ne', smilajsenad než-nul!

A.



u;3- Bože Fed/vyu ve - Ze-brzosůí, na 120_-Ze-na, padá-me, _ _
umfasrdadz svoumi- losti, - hen la'sby zadá-me, bycóomtebe ;mla- oa.Je _;děvneáe-sz'ďz

& ;

gárka dílky kýta; své/rub
ande'- le', oěe'č'&'a - běše-aaa“ podle ťve'saa-te' vaz-ze. k ia-ůe; gaab/, všemocné/mo,

05 Q
(!

0»óm-cz'—me sál-vefmu, _ _ „ , , , __ , _ _ , ,
zlem—mama mysl skou.- Uysq/J;0th naše [ka/w, Bugbear/L, Zjevnaflmq/e„sr/ulovena,

P“

Po pozdvihovánl.

. _ , _, ůže—móíiýrgyésíb' day/w “214% aneób'zřúj ., ,
odpusťlzdu svemulux/z! mpáergmzdepopl-ww, ' ve-Ze-buí.%$, 71115

vegw'sa- bě, Malém kso-be'zvesv-anánvkřřlzka-sú'amdlbůe" sz'- pa- trvalé chceš

5. [Zb.zd'a' '.se duše; radu:.,
'ZMZ/LŽŽR-le' čezesčzzdzw

koná—W, , ,. „,
ue'c'rqýdrm 1011!ťaJnJenzte jakosve zm —



6“ ábledru; Božeiwwóes - sa'—ce, ]é/zžťevpodsvákil-dla éra./val„jako/DM svdjarh' -ce.

kosti milé 0-óč—ťi,kůmuz'karzalc/zce/zzevzbvuše nosti, smrti lží už k paměti,.

' lítají cí- -nu' syny pahleďtvcžří„dost/wu, zakladače, našem/zá ne'-ny,

.!

Po pozdvihovánf. _

pmsnvtáy-na, ža-Zasúzau. Ú áášyaub, (Juda/očividně slávy své se a—blau/vil,

.l . . A

óys naéň'ži- zanafsunvšlóobze'aztresátnaís vykoupil. ©; (ya/us? _rzápakfmse dává!

)

v ' ávc'ílasto' coje člověk, že ty ne-u-stcz'vásv ZZaz'zZkosmo mdosúl?
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7' Mně/vas?:—nostri „sr—da své/w kto—bevdnafpřL'c/zázzímqbychom ťe'Éa/za, ad-ke-lw, a -sZa

milí sr-ďe—c'lzěÍ/á/ažjásqkýmóy Božská láska lze-pa -hnu1a„kyde'čno—$£ó,kče-rwž jevil ka,-ída;

.b

castku, ae-Ze' ' ' .Ž'de vzkmuše-rzastzí ' .Fože, před tvou,Míč. svá

sm'ce kf7075e'zdvzílza'me, a a -c'L' na ol tab? áhled' tvářímm's ma'-Zastava a,

odpusťuúzu spááafwwpuýc/z tvarů a- pa dra-vraků, na's lze-za-mc'čejřzřMatka„ nás

Ízřzszu'_ká, nás čzdnýě/zhřašnákzí míshříšněJul, nás baych hříšně ků,



“Fi"
7172%w-ýw-mnximm»amM35war/mawa721%“m9

'opmx

,w-strpnn1/9956:mawa/MS??',maa-vmarf95“WWWm/Ws
1“.“,„C

'1
lví'"Ii]?“VG1Ua

*+

“WWW-?““„m-mn$"“!de',ws-zatim9.an"am“/zrzag'7921z

'wngmbunng

702/——192—_zaz-v;_A??y-?z-W29;-_.zni—“720xm

am;'?2/—79—0.1d9q-9u794.7m-yuA-ou-vďa'flm;wgiupgzd.[aq-od

f?ř
apzČus—awMaggi/„147_7711vuppulžíuýmzELD/npAýdz7779-09—mm;-ogJang)

“nuova
6\



'ř'ř'

WW?sm%“(w,"iwi—WarW271??“?099.nom/ymcaupoďswum

'A

íÍ/Žmg„HFWŠO',.,,,.ll./ala!

'smouus

0934/2721(nz-7,4vWil/mpxfglťnz-vq-nasuďgb!m-qďýmzymA„,92'P75'..

I???“mn./1305'ýflP-OJ-—-mzfřmmd9353.72

1319501qu

mmafmsviza/lyáaq-an;

?''?

99lpp-az-—-29ub'mrglaysga135“byla;-47/15“mp—ndzfmoodv754_nsvzgaaponoq-ÍÉ9

AA

gua/''azl-lazz-az-amzzp9_/zni-509,1_2'92/1-3-9012:7093:0309%n9173-97nm./dnagzu

OL



71Benedictus

'Řéž/z ' " lz ' ale 'i' ' ' ' neb 6? ' ' 841501555“nb, [QSLWZSLCIGZy']nebes awmjak euazzuzrw Facadsvýr/Ldó

r F

- kosti Sýmnálo-SLi-Ue'shlýgůwutq
v to _ tiďarzaa a-óět přqrrwuió, Úzlzrzau-krutrze' a Juu-čela: Íí'a'jpmna's

'počistowkad, óy od ve'Íché-lzo iza-cení nás/wň'aausnzr-tívykoupil, naš hbr'kousmr-úfvy—kou

F ?

ÍaÁS/fzúnlůksblufíéffw, Jak smúnjz'tksávluliány, ]Šd hřála/lz zo-lza - ven,?
Rtóslatefnknénw-menw, ru; slaúemkne/Iw-crzému a budu umím—"—pil.

me' srdce

mě smťce.ťužóou hoří, óýl nymfa/vdaka; %, když víří;dadzsekafz'ledyžw'ředaažsekuří, splrí

I
WM-- bow,

Ke konci.

zam; splůMp0! žídosýsobíada/spa: 'ww. .7L'z'a-óěťpňemzstojhoujsm



Svaté slěo- 7m—JJJ, aniž, tma/rain“5012tvoumachajma a vlícůwst pázna- lt a

vlz'd/zasč, a did/zas!, avlídmsl pozna “ll/'. Rac'snámónwme'sfátzi a Úč-Je mi 4 Za-.-sčz; skrz

ťa—ťoo-ča't' dááinám věčné ra -do--sii, na'm ve'č'řzém-a'a-stzilna'm včc'řzé7m—do - sti.

' ' v . Denně řed mší svatou.
10. Roratnl zpelvy p ,

[Zš-- huje—mela Baie náš, žazsvé la- —sky oč-cavské, ta'-čo rw-czi byls strážce nas:

11.
a :? nad'nd-nu' svou/noc newed' dčí—ěelsaid-náš. Radosč-mí ťa zpi—veí

ní, kr'íaú'zne'za—c'č—mna-jí, těchtoázsúvM,Sďkmkfallw vsrot-cích svých.



'z'g/npm'umvaýazz'uapmon:_v(311%?[FPSCWPZFTmíváWWW/[%]?

(powdjv/Žnzanv'umvgym:mpmm25:;msvfáh»gmplynČq-QZZWMWŽASAv

'?plýa'mpm'rql'aplý(pomagd)pf-nz-Qz-p'ww99071mpnav-0,1as-lnu-2311511»

Emzat?mdrz—afWMWW'D?R/ŽťdW991'emů'?;9—M?wi?3.7va303?

'nomAs-gsmepegdeuoqdnuv"W

'qu-—o]-_7za33-09_13_[zm"ld'z:--_2J-W7.7'09gap-oy'flmz-aA-zupz--aa'wmg“,"/RZ

'a

'vu-u-auWelt/194“70;'mz-figo77mm!med/pCMR/dvm:;Maa/aa!wm'lňmss.ymaJďASp-fl—DSZD

'Zl
GL



„; .!JJÚ' J.; JJ:V\:.
q šat—fie:F .: IH ; L* E
Rosu dgie nebesq a oólakave' ds'ťe'ťe (Špra-vedli- v - - fw

a ta ................... yp; sqze-473; adtžJao aci/n ——si—te—' ZG/ Nebesa vy mwzi duzi-ZuBa--u' rakaajehazvestu- Je 05- Za- 
álávaBa ---------- L5 —7w, Duc/uz,.sm--ťe'- - mu,

jaku“ óyh napoac—áóézg/akbudžzznyC-ru': „dyť/(y, až na věky ve——ka2v a. ——m.em

4 „ha al J IĚI A J J J- Á
? ' „s ř ;" ř

Opakujese„Rosu dejtznebesa'až„5pasítele,'

15.
Ejhle l/ospadm přijde (: vs'zďznisva-líjďw sním, a óudemnmdema/a veběé. a! Je Ju —ja.

g. 1

Vněklerých kostelích sezpívá takto. Popříkladu prvním(8,5fr.13.)si varhaníkdalšíupraví.

Chorál maf—"...a
16.

Rosu dejte --lw. P/vlom, Hz-ne - be - sw

ostatní vizjako nahoře

ash/p na zemivživotpňec'ístéMa-ri-e Otavě svaíífšommstedz wlalijšaa župě-Šíma:

a 779 živi zde nazemi wrlqirne, nús/dc: na-še vstoupi, svoumailo-sti vna's pkbý—m—ú',rei-čí.

?



Píseň.

Gabriele, „,t/1M svě-ha zdrávaJpIná milaáťi, íot'vzkázal542/1:vým-sa; ma'šržimAe'Krista nel—Sté.

Gloria. Chorál.

óla'ya _ Otciz'á'ynu L' Du-dzusm- ta'-mu ja-kaž byla na požitku, &' z'

Graduale. Píseň. \

i_na věky/vě" káv, d-men. ČaM/deáma u —lo- přeiczj-né raz-dě,

Kredo. Chorál.

tojz'z' zjěvrzě napZ-rzil,kdyžposlal kuParme'. Ěeka' anděl rzuž Rama clná.

?

Píseň.

přúoliž afse to ko-ná'Íelrla-djjá Ma fam m'a, sw; semi vedlesbva 352/10. dj, Je; V.;-ce,

F' ??

pokomá Pána mé —ha, staňsenu' pasLe němý, —dle sku/(27:73- ha.

?
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' jím čisťánta'—Ze rei-cíl se vletí-"ii, čen/čilismrti oddané,

ff

Obětovánl. Píseň.

abži-vi —112. (o a'e'ííz'ú'ka VW ití-dano, Mpři počali/ka v ra'f

ji'zaslz'bo—vaÍ-no, nzásevtabšvée'Ji-ii aztebe m-di—ii,snuzúzéab+ese- lz; — ti.

"
A

Sanctus. »Choral.

Ifa-če - $a vypravzy'í cista, ski—vazBavič, ušít/zni mé's'ížme'nebešii Balutpz'l-ne'slouží,

A.

\
Píseň.

ktámž mís inemu/mně _ vg-či-zí. ÍÍrĚž-Zóvšíšlerhebmti, ' ma'-Za

sh;_.spa.1en£iza-še, Malinois Áti_zlaÍ;sala—ná-še zrušsmz/g/ Zidusve'hqaijiž



“wmxůfzw9.209',?umz-oII)/mf':mapamolíqzam',m—asvdswem"mnmsvi/cr
“Iwona'luvunlud

“mv-m5?)WWW&%“meWmmá?fas-??wanmmm/af

A!

'azmc772-913mm.,“Fm/WP,ízwl"mlži-,vWWW/'7mm2in',myau

'HGSId

QL

'943,1;;531'gua!milá?a;mWAempiq311th5111?“vazu-vápygA573,4zna—;]

_191ch100snqu

J.

ampMW;mz44502121544134!www/pu'?u-m-44731;?U'fmlm.us—mz

'!

„721","“QM;011-919[5sz19/15/3ngmpíhmyz??Asmmngíyd'Qž_701.97,EPA/ll

LL'IWOHO'luahoqupzodod



78 Píseň

' (Jé-Iry,Pane Jezu ejžřzšte, fy ulsfá/áš na vě-ky neob-sáhly' ji -síe“.

šli-) c.

Denně po mši svaté.ff“
"'17' Žánm'bud'Pannom-Ti-aď iýJŠiPW u'šleáů'lá 0.764me%".— —a.

Rorátní Zpěvy- ( V úterý,ve čtvrteka v sobotu)

Mmu'anedliví proroci i báli Spusť-fak aóděúl ' %Jžzš'ypwaďanlcčabMÍw-zla'č

18. Introit Chorál

SÍa'eW'aĚemf, spala hay lkajía'mi volali-. Žlkažsvmhóřngkmčz;prvlan neba/mm;: dobiMesi-á—ši.

?

Píseň

wir .sl/ali volali, ukažmaóa'ř Zůskýá'pasi-leli, o mččlavěc'ansívípřzjáůl,

Gloria Choról

němž zajel —te; z íemrwsii již nyní—ii- ála'Da Úlci ió'ynu. i sva-b' 

?



AA

mz"ma—7.501„ae-%“?mwayd719.90,at-v;'vz—-9:3—515'"729—“77mm

l—oa'pfptvll-zmáízsqf—7m“-_m__md/íagf71923374Mlý/15w:"cl_unsad

Wc!?:vez-af47,599'mz-„nPowmfafmw W“was—ld'luuomo

'72—_uq-výa;;mLu-zgl''zap-zm171105po;szafnws—%;'ma—Iau-gqumíog

nasld'opem&umuoBunAg

?

mu——prvnímpng;'mu357_1111(n]-a_[mz—59%rwgzlsaq-azzmgymzpnm;7m!

'\AGSJd

???
'ZQZIJ—D_—Qqq-_;a531590mz—fzání/„Lízna_?1221—?nmýmm025??“"l'zřf

61.



Sanctus. Chorál.

Mnou: králové a pmraa', sedi-ce vlenme' rwal, fa-ha ža-dali ane'mžjšaupra-m-ka—vd,—li„

pravicqz'e přýžz'elenchgměmžďálzmupdz'se pm na'qzřžzng čisťé dnb/"551% vyvede prapastzi

F

Píseň.

:; pň'oeďe d'anz—a'o-s£z'. (DŘ-zu.761552,mg zaji-síce; ťoěě nac'eslzpívá —me, posilní,“v

velebny; ?a'n a králrúsmynejší časuvíréďuáletrvá; me, nebtys hodný

:; my VMdOátar te-cnastb. jsi tenÝárq ' ' mací, bezpomoci, nůž!—Š'vš'euči- niti,—

Po pozdvihovánl. Chorál.

pammůrghadněk—Íwdzoáljál. %áste :
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Píseň.

Mafie; ' l 0, (a hnub, z'esastakpončžd, colr '—Za

A

abys krčí/Išim sloužil nažrru'lmtharli-aá ža spmvadlivwlívá, chtělaji %čí—ni—ii Olze/n

Agnus. Píseň.

Misie; 76555 7103: 21134?sz slume, nebeské změ-ně— ni, víš/udál ' Pá -ce

Přijímání. Choral.

- ze-ni fa-bě aůnrmMa-rór a! 5kz'vazOtcizláynub' Duška svaté —ma '

cz,—men,.ja-Ímž 'bylanapěz'ikui mii vždycky, i_na_Dě-ky ač _ _ Jazv,

Píseň.

75:3le vy- wle-fw' z 095ch—bo —dil skrze smtpředmlmkren ktezw za.ne" ayLliL



22
Ke konci. Chórál.

ďjpoyslwímaž „čr-ní a papafňrw již výkaz,-pe;-nz'/, co div/75710 u ťmil, pa-važnw

Píseň

Úwálzbmvlďáagjma a .;rďec'nějemďďqhwgpřefwjné lásky hoWnu'lajim ělušó

gohaďzva'li-ti zdabm-dó-ní jkr—fw, klerýsámrá-ďsly-še—ió každého věř—né —.Íw.

114 4 JJ

Píseň adventní.
19. I '

,'Uyms, nebe, ' vypnu?nam HQ země klín/f z'akw-la'zwzduše vňelé Myš/wizard

iza-aš slin. vyslyšel Bůh otců, hlasy, seslallórwlcz, dáme zapuců'l Iva-věr- lwa,

Po pozdvihovánl.

shlaá'lhň'dza _pelda mna QSi-a-májrťve'rmz městu, čáře se již slayrg'krúl,
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učili jemu přímou cesta, daly vyplň, hory vzdal-'Ílňlúújpzalna sebe hoře, 5 křížem

© Hlepůjde 'Pa'n,
u pokoře; a—óykřídly svěíaSňal, sa'mse 06ch v oběť dal. LJ půjde za —da

r r

" ' Ze, 'Př" "'f mišď _iiel, vídal; I&sej—_te
ŽŠ ĚÍĚŽŽÉŽmÉiŠŠČÉVw!přŽ'JlŽŽf$$$ vykfifuez, ním % magie./'

F V

Čls. 21. jako píseň: „Aj,jávecépokorné" (str.15.)

22'Ra-5u dejťea—bla—ko_ vé, „,—gieSpwédE—vé - ha! wh - li ]šou prora—

V' r .. r

,
ko-Ue',: klubu Malby tmavé -ha. %šelť asní'm —hnáni, Jaja/€ jamách květu?

?"

vám; jako rosa nebes-kd všemwvzmk radost dá. ,
Čís. 23. zpondělmch

rorátů, jako:
F Z milosti tak hojné "

( str. 17.)



2+

24.2nebe posel, vy-ďlaízě ad da'onaza-da , _kPanrzeMaer- i vdza'u, ad 80—ha posla-ný, lenmjsky arc/uzn-del na-zva-rzy áabnel.

K Panně Marii.
Odmenu 11 do llmmnlc.

25- ÚMatkam'- ne' ve - zas-ná,ašembnžrwnebespřisťupná ahve'zda„Magma-a

?

Písně vánoční.

- 26. 5,172-fui-b Pásma svalí, ' se;/Paí- nu,mzlasíně vsvě—ta, vlnabi —tí. slwzlra svěíu vzešla, : Ízdry'ch„sla- nů

? ?

zRle Zděná-mm, „MM/Ilja pwb-žen, tmyn'nocse divam Boz'ůmy'amýdm.

Gloria.

WML'WÍ; víe'ů?rlaóu'dwůilmnděllů'nězpívá;libri-a, (?] nailmamlnézďzzzšři—vá/

?

Gráduale.

Úpa/zační _ hodinu anděl se y'e —my'e, novinw malých ZUČSŽWĚ.
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Credo..Veřímvíebe,Je--zu, Synu Božz pralvy, ,
jenžjsipr'išel svět, stpůnu věčne slaÍ—vy, divem pačať zDucha, zrozenzčiste'Panny,

F

Obětování.

_ Sne—bejsi přišelv betlémské kraje,
a-bys' dítky F—vy uvedvnebes bral-ny Je-zu náš mi-lý kví—te—čkuzró-je.

Mařička tě vítala, nasve'msrdcicbouala, v 'eslič/rytě chudědala, Spasi-fe-li náš !

'r'áf .*.-==..-'.=.=:=-.=====:'.-"==="-.==.'::".—====r'—.=-.'=::=-.'=.==='==='
1— ., v ' " LLM
' __ - - . lg :,

V V 'V '
Sanctus.

uču-de mdašl,všude jásat vel—ky'ples.- Naro- dil se Spa——si—tel svě— ta dnes
Sua—iy, svaly třikráťsvaťý ve-čný Bůh, 0—tec, Syn u— iě-—chy pl- ný Duch.

Po pozdvihovánl.

Hvězda svi-tí nad Be-tie-mem, :
ne be ple-Sá, zem zní zpěvem, světlem zá—ň' je—sky —ně, ja —ko nyls'ka sva'íy-rze'.

Agnus.

5 nebes/(a'uýsarťi znamůněmilafii sestoupil Bažíiqn v pammké bay klín, alyn'z'al ťi—íi na—šich vin.

V V'



26

Přijímání.

Pňý'dja milý Spastic—Li, narozený Ježíši, chlebeživý .srzebedaný, blahanaše nejvyšší,

.sl J J J

Chudíčke'je srdce naše, naplň jesvau milafh', by jakBellem zazářila světla tvého jaSrz'oSři!

Ke konci.

Vítej, vitej, božskéDíťě; nebe, země vela-bi tě, světa širou dd — lí, zm' ii písně dhvá—ly,

_ Kyrie.

padáme,SynuBaz'í', ne—beskg'kha'li! klam'me všichni na

id, J_A,

Gloria

snebe dany', zMari-e čistě Panny,vítej, , ' ',o'Je-ží-šku! Vzhůru, vzhůru,

AA AJ.!

pastuřlwve', vzhůru vsúvejře, do měftgůa, do Betléma ted'pafpícžij— fe! Věc velmi - vna'

“F.! A dali JA



a neslyl-cba-na' dnessenámslala, Panna Ma—Pi—a. poradila Sy— na vměsťěBeťZe—mě.

má; A

Andělé Jío ví —ta—jrÍavesele zpívají , andělé Ha vita—ji avesele zpívají, gloria,

?“

Evangelium & Kredo.

dám na vý-swtec/zBabua nazemi pokqjlidu slavně/zpívají . Nuž my tedy pasluškověsrychlo

124 J!;

stí, jen s rychly-ří , paspíchq'me doBetlema sva-do - stí, pospiclzg'medoBellemasm —do-.slz'.

Obětování.

odnasdámo _ , Ježíšek je zro—ze—ny'. Ležz'vďzudých ' —sli- —ha—len

JA ' ' Ai

vplmň-čh'ch. C;:tvzdg'mena—še-mu Ježíška mi. —&' —mu v me'lfiec'kuBe— - mu„

AA AA Aš
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Sanctus.

Svatý, svatý nejsvětělší Ba-že náš, který vždyckyna nebavích přebý —va'š-l Tebe ctíme,

Po pozdvihování.

vele—bíme, Pa—ne na'š, že jsi ráčil knámsestaqů viento čas. Jak velká io milost bylalili
Boha naše- ho, na 13:11:02wa milé- ho pro bň'chvžq'ji u —či —ne'-..?ny',

_ V
.! ' A .!

K pniumanl. _

hnadee— m' A-dama, E —vy. Stal se zázrak ve ve -liky', Bu'Jz

.: rza'mi., jemu. pěkně zpí—vejnw, vmua' diky vzdávejmq budiž pochválený, vážně lze—le-bený,

Po přijímání.

a'Ježíška pŘmilý zPanuym-ný! .KJežíškovi miláčkovi věrně duše spěchá-ic,
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v l v
Jez zasi—'a.vjalíc'bjemu slo-že-ne'mu cbva'luačas'č vzdávaj-ťe ! Ú'SZavujv- ťe, '—če I

A

Ke konci.

Spanilé —bo: Víiqj, ,raztamily', zpívejte Je-žů'lrovi. TaberjsmeSe polda-m' -li,

A 111111 1

Svýni osla-vi—li Je —ži—šku „Spastic—li na'š, te-bepro—síme,mč požehnaf nás.

A. AA A

Rakqj uděl na'mvšemmtý nebo iy j—Wlnášlů'n zlatý, cbmňbňž/zqnařtěfh', ařebo zlé—ho,- po :mnfi

! ' 28. I
uveď _da mje svě—bo. Ifa-rodil se Krůta.: Pan, veselme se, z růžekviťek vykvežmím,

mdzylme Je ! [Ši-vola či—stě—ha, zrodu králowlce' -bo, na'm,nám nam—dil .se.
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29. Chů'cpbyspal, iakzpíva—Ia syna'čko-vi Malkajcžpona —c'0-va-la„ miláčka-ui: rozkošnédětá

V P ? ?

, , 30 Nesem va'rn'no-vi—ny, po-slouc'he'—
tka, Synu Boží! Nynejnyng;nemluvňcíilfq světa zboží ! ' z bellemske' ]my'i- ny, po-zor dgj—

?“

te,
te; slyšiejepilně a neomylně, rozjí—mej-te ! 31- 0 díře" mě rv-zlo—mi-le', iy m—níš

A A .J:

mice me' ! Ú díle" mba'lko aJežzŽíŘuhru/mý nad mrzís' srdce mel.

32.- Owala' doba . vánoční: kdy viemněačvílz'půl-noční, se náhle vzář'istkvěljenarodil se

P r

Spasitel; azpěvaplesiummivá, ževyšlahuězdazá—řúú. 33- Pňstupťesan,- anděla—ne',

? V F
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, _ I v I _ „l ., . ,: .,1 l . v

“ prejte ve—se-Ze pzsnena-ve: Na—m-dllselťr'álrzebake' m— .se vjesaclz odpo- ewa ta—se.

r - ?

34. Slične' pacbo-la't-ko, vítej Synu Bo-ží, , ,
milostné dě-t'ai Jao, vítej světa. zboží, Mesi—a—ši ppc-vy, králi věčne .s'la ' vy:

„L

_ 35. Slyšte, slyšte, pa —Siu—škove', ,
vl'iq' vlně dev—idt Jm, mile' nemluvňalko. ja. —ké zné'- jí Zpě—vy no—ue', Ufě-io načm

Air-"F

ba —di -ně be -ilernslce'je why—ne': '36. Kubě je dnes;milý Ježz'šku, to—be“se dnes věnuje

me. Bžjnžinaš-Řao—be: nebeské robe', upřímně tebe miluji—me. To—be'se dnqmily' .Ta—

vlk
mim, to -be' .se dnes věnuje -me. nebeské -- miluje —ma.
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37- de'v budfkmámjJežíška, můj rozmily' bratříčku, iva' Zakkamnela'hne kiabe', řě'mabdúvtéto době.

?“.

_Vánoční pisně k požehnání.

Klaním se Bohu svému, vtě-Ze namjze-ne'mu. ' .Bud'odnaíf pozdraven na'šMesi—a —ši a. budiž

„, - ?

vgkben, milý .Je—ží —ši, jeú'zmďu Davida vyšeLs'jaIcvévoda, bys mi: vykozrptl.

/

39. Doba vá-na—ční mi-la', uŽSeknámzas sklání,
Láska Bo—íí spl—ni—Za-„f "í přání: zPannyse na - m—díl,ten'jenímz'iy Jůwřilmjeskcboažn

40. Misto Be—tlemapspčímeled—iá—ři . ,
ál-va'. a na ko —le—napácbzěnespa—sý-ň, předzde pří—bmqu Ježíšem s po-m-z'e—

41. budeežzÍf , v oltářní svému
na - sti. . pučičltu, vzácný nebes hoslí; zPanny mm —zemý vjesličky do—



Koledy.
z'e nj pokladem? ďmby' 42. Vzbťunujmba'zl'vsiávejle, veselounoc de'-Zq'-le, slyšeli ]lrme

no —vi—nu, tedCnycblth'kBežle'mu pojďme, o nemes'lg'me. 43. Emira? a, sestřičky,

pg'dr'ize na jemličky, pojďme již, pojďme již./ Úerb'obďřůna'Míček, jmenuje Je Ježíšek. ó'bla-peČku

svatý, vítej mím, patlal že"na svět Po'rzBú/uom. 4-4. CoIoznameno' meďle nově-bo? JVevide'ljyemžal

ó'oio zname—
'nebe -bo wifi, musz'ionež'o: bý-li/ muJífoneŽ'o bý -li. 45- hle oblo —r.a

nali ma' ? Právě opůl noci —
. I ve ! I I I v . . ., ,

Je . va'bz 0-01; a neslyrhane plavani, Jnebe :: .ma “Jí nad na'mz,M'ávně ve —e'L.



Vzhůru, vzbúru/ Fomin/íme vie—ci. Vzhůru, vzhůru, powčaržmevše —ci.- 46. E) naše chasa,

v I v v . . l . . ' I
/ bezi ze sa-la-sa, IrJeziškovz malému, Jťm'lu Pa'rzuŘm'srze'mu,kláškom malému, ]ťr'wiu kras/zónu,

vezpěvu (IČ/fuji: jemu s: klanejí a všemi tvorami, 'a horami pie—sa-jz.,.

47. quej, nynej, Jezu Irish, Synu Boží Parmyčide', spi,jen spi,- myjxmeseůzkfobe'sařli aní-m'me

tí 'a je -.slz', spidadaumyimíId-ílm. 48. Já rád-kBellemu dary ne: malému

A

Jťrálí ne- lze—ském, (hejna.-m —ze—ne'-mu, zazpíval, zadudal, —dal malému.



49- Jakjls'i half/14 zzz-vi—ržzíllm,v prasfřed bídy, u—bo-z'a'-l/<a,před tebou padáme, dary .s've' .xkldda'me.

50- Narodil se Ježíšek, z chudičké pa—nen-ky, u-šlecbťz'lj Jyna'ček, z íe' mi—Jazaby,Zá'z'váb'w'

na sang: maiiůaba lz' -ba', .slqjípň'nón andělé a. Jo _sq“ Ico—Zí — bd. 51. lla-vi

navelmí'dobni nďmzvědwa' —ua, že pó-mdi-Za, námJťPLyřanm alovmčdačlruBeťle/uěj

ležíiam vc/zla'x'nasme' de'-!&- iko, kterém má nazývat Jenaz-ló-tito. 52. Fbjd'te,dzIap'ilk na'm,

da'm: po po oříšku, obledese do karmu budmzpí—m-ži, lm-le-do-m—li.



36

'deťe vizbbnikjesličleám, radostí ple-sgj Je: Spasitel za-vířalknám,díkg jemu vzdejte. ' nám.,

víigj na'm, dítě neba! kroky? tebounám vsrdci .fřanyzq'deblaha, spásy-' 54. Poslouchej —ie Wath

F

do;ejest stalo předlely dávno vBelle -mě;.
ne', no—viny jisťe' z dobrého slyšie prome—ne. 55. Poslechněte, národové, ' vám,

A

se nám vBellaněÍťrleus Pa'n ! Speíšrzějděle, naneškg'te, to dětáiko přivířgj—te —le'!

kndmsněžilo té chvíle. 56. Paslyíte, bmiři.jen rze—už to žádný sen,

to zač—Puzjw, anděl —slyšel zpěv, mzdě—hi sbory se všemi ivo—ry, andč —Zů sbory se vič

El
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mi ivory, Zpívá—jl., -jí alle—Zu-ja.. 57- Pospéířte, pacho -Zálka., pabě'brze'le,

děvčátka; kdyíse uřiahrzisgjdeme,doBellema půjdeme. 58- %,Wžýňi paxpícbejře, sládamnecb—

A;

te, a lajesličl'a/mJežič'kavy'm'hmdpospicbejte, přivítá jej s radostí asevší 0- obchodů nebJařa'ázzsm

be. 59- Ve-se-le' vzí—no—Jm, ho —dy, ' zpívejťe dítky ko-le —dy, obmco se v.v'kufkudalo,

že se lidem nam-dila dě-l'a'-lko. 60. vstaň: bmlň, vzhůru, slyšte hlas ande7s'kýcb

bání, nebsena'm narodil Spa —si—tzl, a všeho světa l'ý —hu -pi —čel, -ďi —íeL



61. ' slyšte krásnou novinu ! E-vi —ni

ejblq nebe—sképb-sání, kůrů andělskýabzpúzdní: se _ v žula noční hodinu.

Nebakc' ' andělů vnoční ho—_di-nu. 62- Ti-cÉá nbc,_ sva—lá

„a' „Ligu

noc! Spánekuíe jalvsvou moc; je-nam Josef'bdí, Ma,-i'i—a sním, na -de

Ježíškem, _dí—iě—tem.my'm. VJálička'ch dl1',-— jak poupě vhíslec'ha'cb spí.

V' ff

Písně postní

63— Bvísřup du—ie, vzkmuímo —sli, kJťalvafr'i—i' pamaÍ , :
' hda'pil ka -lich nří baňka — ' Jfrzlslusvdo—be' posud — IVa lrňz' vzhle'dniksve'mu
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Fai—nu, rozvaz' je—ba bal a ba—nu a za- pZa-kqj nads'vou vi — ' jsi

Po pozdvihovánf ]
Sy —na .Bo - ža. když tvé tě —lo pně - lo

SMP—li lé pří—či — an' -děl a prach sklo—nil če — lo, zem sl?—

vbmzne'm zá -pa —su, , , ,. . IV

nu-la vů -ža —.s'u,' a. zde dw se .-no-vy sťa'-m, na: Pan se zas

vo—bé'i' dí— val, skloňse, du—še u po—ka —7:6 a važ laf-sky Boží mo—m.

64. Doha—mí -no prtslusuařa', bla. - va Ide—sd, ducha Otci odevzdal;

“"

skona'emje dm'ba na níž muka ' snášel du 'šl: via-bých hrál.

F
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65. Hleďlzňíšnz'—čekdn'evumia, u - mílí-sky bla—bi—ny,
Je-žišlň'úhu Učí b= - pí pm íve' zlo—či-ny. Tamsbo-le -sh/ vzat-na—La—sli

A-damův_dluh 'lDIyBůb. Hled'hřišnů'íe', jal: Syn „zari-za; pm tře-be se moří/.

;,

66. Již ]ls'enzdostpraca—val, pm le-be c'Yo-ve'- če, .

tři a iň-ae-li let, o bídng' lzňk'rzi —čě./ Bíjýdupú -du da —7>u-sa-&' -ma,thm,

aranžmá-no, us?-cko se vy-ko -na'. 67. .Rdyí na kůži Pa'nJňszylw'p/zěla podkřížku pláč

na'ŘIf n ve—li-ke' u'd'ayli, Ima'm prvne! slava všem Míč-še a. ra-do—sři.

cs.wim'aadz-vá; ta' hodi—na, Envzahmdíhle-č'enasrmivqwňí—na'ihemm hle—dl,

A



1:1

, , 69. Když v mys'Ze-m', u—smP-c'e —m' Jťpisža,, v Í ' - y ! l !

krvavy pol ae —dz andel/zovkcbvllz sí —ll. [? —72uvzboznem POZ'DI.—c'e —m, na své

JA,

J'

Pa' —na raz —le-mafm, ,
wizaard-nám. Spa—:i-telrmy:Hin a Bůh, spla'a' naleňz'i můj dluh. Lí—ba'm již

lv .. ( v 70- ,
křzz, na němž umrel Pan .Je-fis. Mish/s příklad pokory, Bůh nad"mi-lo—sh' —vý,

Otce svě/Io Syn a jednomu-ný, pivbřgne'lzo člověk ma'-ča b_n/lžiabu- dy„ ac'jsa a-da

A

71 , .. . v - l . .
vde'áavli Bo-bu Otci rovný. "Jťr'afthnska duse, Pozvaíuj sobe, ]a—Ře rm -lo—sh

dalJežl'J tobě; a-by tí (gy—koupil,smrť Mou pdslaupiř skrze če -be :
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2- __ I !
Omg drahy Jezu ]f'PLs'že, ulvoc' ve mlze" srdce áste, abych kříž žen líbal směl, na ne'ílzžjlsipňi

d/

73' 0 srdce 7m-men-ne', POZ-pomeň se, jakou iíž Spasitel pro že ne —se
smrli měl. na horu do na--ší Jťrtflus Je-žz'š, ze dreva čdee'Jza 0-lzavny' kmz,

] ] , 14.
u —pl -va my, u-mP—ska-ny' ksmrii provazem Jsa pc)—ba—ny. IVa ko —PL:—nu

75' Pomilců o
Mam-zau paiňte duše na'boírze',již „ig blowsuařou lidu Pacebezbaňzé _ zvel' Bůh ze

du še hledán-slu,zsve'lzňl-šne vla-zn0-sii , , ,
v.n'--dla rze-be-sl'a' ehm bu ne- re -.s'lí. Syn BOŽLssčoupiv sne -be, aim hleda,w-la

že—be;dice nasva' m-me—rza ťé' wii,/(Wm ovcím při—po —jit. 0 ařaby' Jezu frézie, ly _
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studně [a'—sky cvak—žel,jsem provelke' nepmvasli nebo-den tvé mi—Zo—Sři, !( la-bě

spzaíw'emdáme poJih'z'Žl,Mě vzdyc'ba'dmlzy'Pane na leň'ň: 0 Ježi-šzi. mzyp Ješ—ši můj, ty

,_ 76' Tz -.síc-krátbud'pozdm-ve- o ků —zi pr'fe-sva- '
Jlsi Malá—iz. mi— -on-er'tbuďu— aleny, tys žen 01—lár>zla ly,

na kterém Jáá—lm Rv'n, pl —ny,. smrtelných mn, mou hříšnou duší skvz smumpl, v_y

K sv. údům Krista Pána

7' 0 bla-va Pa--12ě, spa ni—Zd, piš—slavná od ve"—
vedzpekelnjťb bmn. Řo——r'u-nou zír— m a —vi —la tě nl.-lea. ne-vdě—

ká,
ku. Ohia-vo ve—leb—na' srí—dla moucha-sli, ie" z: 45; (fu-;; ma'.

1).



“' Kpožehnání v době postní.

78' Uralu bud' Spa-si —Ze-Zi, naÍš' Vykupiřeli ./ bých „gis-ve?ejšícbpěžmrzlíba'nza do nic/1Se zavírám,

vejylaa'á/ Je —žl'-.š'i! Ude'lna'msve'malé pazřlzrza'm', a. svou smluv maart, Dej/zvóvz'řze'živu bý -l£

v; .,., 79. ,
aspas'iželne' umm —či, (meči vemou mdas't. Pro své svaté, druhé mrzy, Je-ži-ši u—

80.
křížová—ný,mglujxnad ne' -mi. Svatý Bože, :vařý,silný, svatý a lze—smrtelný!

Pašije.
BoíevJ'rq'i—cijediný asmilujsemdm'mi. ' ll—mu -a'ě —m„' na -še Jm lží-m

Je-zu Jťn' avia „ja—kočje:! se —;ual svá-ly, Jan E — —ge —li —' sla..
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82. K božímu hrobu.
' -; _ -=,r

' Jv " / ' ' vo vn ' ' , v- v“ v *
vcblaa'nér/zlzm—be zlu—bly Jim„ Je —zzš u —kr>L-ž0—va- ný, .Je—zlí u 'ŘPL'ZD -va —n_z].

K matce bolestné.
Matka pláče, Pace spím/, adu/ý; Bože mzmí— ly,! Bridž—bojg'í—bo Syna kali na. kň'ž přibi—

a'. Vie'to přežalosi—ne' dobe'jdwum-řibl sJe—ži—šemJledd nam hle-Sá vmdbbě, lí—čo

JřslMaríe všem. Oba—lesu, a ža—losči, srdce tvé/zo áste! - ho mb,-gg— —še ne—pm

vadi vbodlymečlaubně-lzo. a " 1%; m- Pi-a, la—ska-vá,_ pm"

je duše wázsam hlasí-ce maf-číwe'll-ce, ma'/Vm 410 je vždy ta'-da.
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. Sla'la, Malka bo — le -.s'li —val, podle kříží? ža —lo —sli—val, na němžťa Syn je jí pne'Ž.

P“

Písně velikonoční.

88' Základ cwlvejasl na skále, nemůže by? zm -se—na, ,
trvaž bu-de ne- u-—sia'1e pevrza'nep/ie-„za-že rm. Zakladatel je jz, asia/val a

r . r

zizmbubm, %wlwlveh důkaz Jáá, z'ejestvsmýcb ňf—ší že jest všdg'clz Říší, Bin.

Po pozdvhování.

%pricba' -zi ten,;bizbvbu vysel vsla've' páskovací, , ,
se v 0- na do-bu skály divem ir—nou-a.. Nuže,srdce, wbvý'tese ve pomahal/z

úz'žz -.s'u, a—levřřex, anPa'n nase pomoc,:z'lu km'pasu. Al-le-lu —ja, al-le—lu ja.-l

87, Alle —lil—ja..,Št) hdndnmťÍdE—zůel, jenž zhmbu sve'lzodavnďndaljžn E137 ova'bludnýclz
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Izs/

'azufaappzaňq-lz'pnwg'awfadvzv_f-mazWbmwva-PJmám
704101115021qu“zasanvxfnpoďnm

,'vf-nz-az—zv'vfmrazy“nawwwamquz'?F—042th5113qu'?zqu:

„593113143az-v'ynau-h'q-ppau*_qa;'.nzaaqnagn.)cwa-q-ygawald(»,qulězrppzaliq-zp
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94. ,
swalau vmumosli, aZ—Ze—Zu.ja, naslali dnave radosti, al —Ze—lu—ja. Aj,

P r1/

1712811.me Ibm—bu a zlomil břichu zlobu. Al -le—lu-ja, al —Ze-Zuja, al —le—lu.-_ja.

Písně k Panně Marii v době velikonoční.
sa.-kcal se tac—baslid-Imuno, al—le-Iu.ja, svě-lu uřecb Ira—mwo, al -lu —ja.

K Panně Marii sedmiradostné.
Damy se, Pannopře—č'i-siá,al-le-lu—ja. Hrál—h stSpa—Si-ie-Ze,a1-le-luja.,

Mo Bif-na Je—zu.Jň'i—sřa.. alt—le—lu ja.! Dzicbernsměl'mvíubfmřě-le, al-Ze-lu. ja., Al—le—lujhml-le—thb.,

Písně k Duchu Svatému.
al-le-lu—ja! 97- 1+wa mu Ič—s'i—le-le a—pošlohlrodině, aby sla'li vady vřele k.shžběťohu

povinně. i na ně!, da'mecřnash',ruměl'ýanm kajťmaslí,znčvm':bí'řnc'na'vg—ky, mzwžk dzva'lamjbzykg/
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Kterak ma'me zjeviř sbvy, co zde skrz/ťapřvdzmlfemzůemb lebo neuypoví, zhma nad tím zzz/zrakem.

raja'se lu svaře' tělo,ježkdys obalechza nás pnělo; spásy dmm'm nasza'uí, vobe'ťfb'n se podá-vá.

A

98- l ' I !
RaabSudý : nelze sshqouje, na uěmýáxbvmždě-m, srdcejejlbb o —sněm-je, příchod knim v plameni.

Wir Se quiha', : pmdkosiL/I pronikat domu vnilřnoyči; Pa'ng'e—vuje 3102 dvi—vg,:? oslibeabjcd pravdivý.

“F.

99' Mlýnská: Maslo/vě Otec„S'yna. sudý thb,an_>jici se nerozdílně nekonečný ťa-jrf Bůh.

V P“ F ?

Duchumlj,Maha, „a az-ce, Syna.„,ka »bf nas?_vzdahyMPM namakal.

JA
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.. „ , „ . , , 100.
Pňymi prafeb hlas, slyš a vysly; nas., prý'mi prweb hlas, 513/3a vyslys nad ./ Ne-besky/ ddr—če

r P"

mi—lo-Jli, : nad—hve'ždrze'pohled' výsodi, lá—skausvouálaňx navz'žiykna'm, a v srdci zwl si

swljcbm'm. 0 Duše sva-ij, na'š' hlas: na-šůn bud' věd—cem vkaždý čas-l Se—sbzpa obnov

A

, ,101
zaněz'm'č mi—lastihg'njdz rudý“ zar. . 'Hňjďo Du-s'e pře- svatý, rač pa-pr-sek

, , , 102_ Wuv/es.
bo—ba—ly svě—lh sve-bo vnas ly-lít. PFý'd'Stvaři-tc - Zi Du —še Iman;

a nemů: myslí na-širh dutém,vhgjmilmlmá—bě—MijčbjáMů a vm/ budf
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103. Písně k Boží Prozřetelnosti.
Tvurc'e mamy 718--be, zeme ac'a ive? Se jmenu je, Jehož bažiuí mm vse ple'me vcekmsvě/Fegew

P“

je, ich: pa'nů lží-na vým/nyjmíům bydlí; na zzz-bi, p'řdiz—čvuzdemlm'řpada'm,tebe duc/zmývele

"“

Písně k Pánu Ježíši.
104.Ac/z mqj nej-„sladší Je zví—ši, dafr-ce ží —-va-ia mé- ho

bí. kie—ryžlo pl_l/—ne v —no-sl£, od slzubze' srdce lve' 150.qu Pa--,ne pl- ny

- ' ' ' v . I |- , - ,

m1.-lo—slt,jerzz'v.f'čvlagrzo-dt da' más" slw-ňem memu pod nebe/mnam nej-1712?po-da' -va.šÍ

105'Je-ň—5ifbne mu:/',ažťi ' věže" lvq'j, odpuř mi mel (Ji-ny, kajLI-czl—haslu—hy u-lí —iuj.

P“

106— Kdejsi maj .Je—ži—s'i,la'sho tna-je, mém—e Ebleda' vkažiéďo-bě. () Je—z'í'íimy; o -ši muj,



53
107.

ly všude. Me, jsi pa - čě -še-m'/ maj/'Je—ži—ši, úžači—šžějjměníůíb taggi

ií/ Míče—bejiného nzbneIZHa'ln,fěJšir/zzji,$oafitel,lovyzm'va'm. 108.0 .Je—zu,:pa'soma -' jak

Zi—be'klaífce zve ťa slaďfe'jme'm iw —_je,to &Iadne'aá'e má!/Hejná ma'/"zz"plní—po-Ia' a láskou

, 109.
k tobě Impag/Chal; tys v mda udi, t_n/Jvžilo -sli,mq'jJežiš Elba Rv). RZ-DCJá tebe mi -Zu-JJ,/,

Srdečně tě mi -lu jí. Xolikjalm zemí čumí, kolík bawe—MMM dwr'u, to—b'kU'JÍJi

ptž/i míti, abyznš'ecbřimablo_zrn/ti: Pa-neja' tebe mi-lu -ji, :r-dečnětě' mi-lu-ji.



5+ Píseň k Ježíši Králi.
110. _ Ža'kImmpus.

Jeziši, Jťm'li ne —beazemě; tobáse koň/ andělúcbív; wlebrwlhpji ubgmnecbapánů/z apěva

» - ' V V l v bl I' \ .

a svelwsbor: na'mzahaluje: ún'rveó'va'losh, ví—mmal/my, o-slavemu a svém/Já vesmlosla'nhý

Písně k Božskému Srdci Páně. Ř' ,
, , 1" , .! , _ , Hornof- .mn/vaky;

vzdézxzmeudu na kolenou. .' 0 Sitte Páně; archa mnapasy, blubzno clnoxh, kučte rqjskq krasy,

vl / ., ., .. '
nad světemzařw' v: ' vítězní stádem/nabo nwř nalezne,nad svěřm m'řís' vsh've'vz'iám'

. Po pozdihování.

štítku/M7 vbbž živel nalezne. Ilaňme se vá -alě Jfr—íslu,svémuPa'-nu, mm se sní-žil

za naše hříchy vliv—lu u-mí—ml, na olla? kří—z'ěSrdce svoje dal.S V 7211,
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112.
Co na zemi a u ne - bi vbloubi a vy,-so —sli, vše Jím'sla až've-le —-bllvpřesva-le, Sval-la—

F

sli., ]Veclzř'všuďezazní hlas, iza—šufchvály o—blas, božskému srdci lží-ne', ťed' i po všechen čín.

F“

113. [ : v l . v
X ne-be-sům,se orla uzleJem, naše pani, vmašej dnes slam hlase) celým svetem dujštl!

r F' . r ?

naších slib a ples Sm'á řvémuk-ži-ši, lymfíhtí—Zi ng—vyš-ň/l po ive, vůli přít—Joa—

A

! v / l 114. l v . \, „. vl Žák “.PiVDda;
te, miz—lime srdqe : . _ OSrdee Ba,—ne ne)-sve— tej nn, pozdravu, —_-1_emže

1

sm—do —sb,', ježmai naÍ—mi sla'shau. dlí—val.? “zdevpňe—ve—Ze4m! Svá—lo —sží..

F V r ' ]"



56

115. Hvkladnebes nej—vyšší pramen videa spa —sy,
SrdceZque Je—ži-ši, slavte hla-sy' Bua'Lž'„má le na odvšedzvelebe —,7w

- 116:
Je-ži-ši„$'rdce ive/,-mveTyMď-m/ Vlae'srdce .Je-zu, u—kla'da'm,sve'polřeby a prosby,

tys vydalxužm tŽ-lm—Mma ne—le—Řalsehra:-by. :; vsladlras'žia, žalavli mjedinouýi mdoglí, do

, , 117. ŽákŘnhovsky
.S'rdz'ebeha, Ježíši, své baby kladu nq'vyššv. ča-Jil—,sejřezpěvy vdeÉ'rze,zazvuč' chválou

rr?

dzm'ma luh, lásky Mojí ne Jw—nečne',nwýdůkaz dalm'mBůhakžišo-vo Srdce hlásá,.s'miwlouí-mf

118.
nawuzwšt vážim iza—.v?píšeš jásd: Srdci Pri—něsli-načal! ze všech mací, hzem' u-u
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vprsou a dále ješťe'budou bít, me' ci—tg kjědnonzu se naou a proto jen si pňzji

žít. 7bt'srdfe ma'-ba Spací, —te —le, jež osobě chová vzŽ',než Sida ol-ce, ma-H'y

." Šťastný —Musil.
vřelé než ,Wdcí zlaty/c,:mb: —síc. 9. Vžlzůrusrdce, vlasti má k nebi zpěvat' za,—letů

Spasiie - li chválu :)qu uěč'natvěrrmt přísa—bgf:Ana,srdci Ježíšova sti-bzg'eme věrnost znovu,

Písně k velebné Svátosti.
120uBudiž po— zdrave-na sva—ta. Ho—

ano srdci Ježíšova slibujeme věrnostznovu. v kteréžto Pa'n Kristu ,s've' božství

stí-e,
kryje. Za'm'vhtdík_ ži-ši, Ma mí.—e, posil —ni mou duši Svata, Ho —sti-e Í

A
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121.6/zwl ,S'io—rze ,SÍDas'i—Ee-le,c/wal podiu, UZŽZZ'CEwřle mu vpú'm'a'za's'ě vpčs'mkóášt

? ?

122.1“Iaq' srdce radosží a pozdvilmi ,sel:.Bo—bu,
zde a Java? sladkasti, zdejc Mkpm boumdbbw. Ngďzš' řh'qza bez Masti, vb! pře—m-le—

Me'á'aířosh', mě:/'Jemu o-devzdg; srdce Sa! za srdce (141230 mzdě-lei dna sm

_s/zůry QWÍB me—zina-s'é-l'úry,na6 'ďmpvmš i iza/.s;nebslawzjdazpmmfs' i nás./Hle,th

ablďjgí po—ňf-va'meajůzzžwe'duřesy-l£-m$ne,píwaía£a,wú gif/10154 sí—Zíbla—ží!

id . 4

, 124. n _ sícknžt bud' po uuu-ng; po 4:14-dcng-áuž—ňl,
na:. 02,012-30 —bě' able-ba. za-slře—ny, Bo —z"e nq'sveťlěj—Š'W 75 -bě' všichni po
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, , , 125. zbožně .se u lila—ním
Manu ěún- me, půd kbeu lvu-ce Ap.—name,ie —be ve-le bzi—me. jeru'mdzpl—so — ba —mi

skrz/[3] It)—z? 02121; , , ,
mášzdesza'mk my; ' MxvlebemdL—va,_ všecekse & Ira-ň., nebol'urmilzl-Da'.

1265
A — men. S.Bolzďzma/mdosii, m-zebmi Masti, Www od te-be, „Why jdu

?“

Písně k sv. přijímání.

:h'tadí. 127'0 pamě, Smí—Ie-Zi, o prý'a'l,Jeff—ši, po ío-be'mz pra/me,QHa—Ívngiyř—

ší. ]ěbe Mámměúa m'm,cné/msve'lempobra'am () „gang Spm'—le-li,o „www-ši.

F
4.

128'Ěňjdiž' ke mžqu'k -ži—ii, M1211po 10—65, (zónu mounemocnou(iu-ši, pň'm'ržjikw-ůě.

.d“ AAA



v v.. .v . v- v v v v- l v v 2 .
Wy'diz, ppydlz' dob/yl Je—žL-SL, prýd'qjtk mne nev—pousta), Laska najal/: "'St/.1 9 Vesel se, o

?"JJJ

alu—še m', jžlaý'ůžbpň-aM—zzf Ježiš, radost, „ví—141ml, již do ,sm'c'e má _a'.

V r r

Zavíčej o sladké zlí-sko, jedi-m'm'awz ča'sžko „dci bud: v.mz'ci bud' a mnekmilo—

1 o“ Písně k požehnání.
vu]—ními .ťve'ís'iujtě —la, vmeíe—nÁ—lzo thy—kumfřquzf, o-sbz-uyjkrwPána, sve/—

r'

ho, jižto z mi-lo —sr-derz'.S'lUl/Ipošěy' .: lůna parmen —slfe'—lzo, vylil Xm'l všeaž lrm'lavybz'. A —men.

b
130.5)Žfúy iě—la uzneše—m'_bo ja _kau mg'lg'em—SbL/l a-slamg' law Iťlm 308720,ju'b zrní-lo *SPáÍlSZUlI,
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. 1. ,
pošěy'z lůna panenské/zo, vyliZme'l Lšažlrm'lowlmČ A —men.13 Andělský chleba, nam daný

ludia, qgími -©'-Í„LlJe-ži-Íi. Vie—bevč—ň'me a Že-be clima, zlo-bv —li wg, Je -ži —"i. __

P

132-134me vaky, oblek živý, uslyšblunušj - přy'diž ke mě, Boží Sy—rzu,tma mam,

nezahynu. 133' oběť přesunů cím/EJSvěta výpln—hz,znz'ž mlmkspuíše vg—lě-ua'le

miley!bo-fm-fa'. 134'C'blebe an-a'ělas'lfý, da—re ne-be -shý, ngjmi Jí

.!

Je-zv'f "i vlebe vč-rŠLI—me če—beslam, -mc, Job/y Je—ži -ši, [als/fo nq'vyš - 515.,

A.



Je-ži—ši, -sh', dík vě-čný bu-a'iž lv-běvzdaln,z"e];sim'do-m— '-vo-.s'li my

mezi —mi zna-lil sluní), ka'až by ván-ši, sw —jí jat ne-byl [zí-skouivo —jí? Ach,:rdce, mše

136
plu—nejmkbběhwte Pa —1ze. “Nm-zem pady-me, th—bo-ce „Namů-me„

Ad

137.
J'n'duvMio—SH skryté-ho MaM-me! Pdflelmína kole-na, 0 Me ba—ba-bg'wa',

138. E-zdm-mbud' ve svetla-su po-kla-de rmy
nabxiobé' u—děbg'emilostpřebq-ná. zďu'vhzd'vm'mý sne-be iza-Jdi, Je aiu pře-la

bj“
slfa dý. Oltář mohu 0 Z:!iván db,—li, vlak! ng'vjš dobrém babu odpočinek maf—li.

J
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139F

Skrytý Bo—iz, my se fi lební—me a v nouzi své o pomoc pro,?llme. ,S'va—Žy',sva—ly„ dy„

Ai u

139? Skrytý Bo—z'č,
svatý, vždyckysva -ag', Jášfrisbu Styl—SO-Sii,vngj-Svě-lej—šf Suálosii. a vanu—zi „4

A A

'
my se Zi kla du,-me, , , , .,
a' pomoc prv—sí—me. Svazy, Mlý, maly uzžigdy .mn-ig, Je—ŽůXrÚhwszyso—sbl

AJ

140.
v ng'svě'fiý-ií Sválosži. Srdce/zvmuařnalu —jL,—C'le na kolena padáme, láskou „svojí

bym'm že—IzmlJe—č—ši,a; žal-dal-me, Sva-y, sva-y, sal-ly„ vSval—lv-sli m—kry -tý./

J

141- 5m „a _g, Mlý, „,a-lg; Ježu' Jťnlflwny'sqs'ři v -ň' Svěže—sb;'Ě/I,

A _
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142' ]?*JL'C'ŘHQIŽ poza'mve— m, zvele —be-m, velebna' ol Juli-ml Svátost M vě'ň'c'ůlz,

„& du š' žídui 143'Víle, „z-zg,2320přeztízraene',51-de 3sz Me začně,

víly, mano nebe přibykÍ-l Bza'mverza.FrevM&wíóífla, jL'z' .s'e m'poj ň'miwve'muehgda, čerdw/

144. Hwbud'eblebe, andčl—“Sky, Je “ři—Si rmy,
dwšeunylaff ve ve -le-bne Svalo- sži o 30——že můj Vtobě'jmw- -klaw—ue',pňevelieí

145.2'dnívbuďelzlebe, jenžýi snebe mím buiny
dam—ve, omýsladěy Ježíši, Jež-SL img. by: m- sy—lil a pa-sil--rzil ah—shječjsó

J

Své'lsslmlpil, v, I .
myl-z, oJeíiši nejmi-lej- .a! 146. RJ—cbm—le-mbud; 'zve -Ze -be—na bud; slo—h—

JJ
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.s'z'c'l'm'i pozáa— ve -m a mi—li—o/zkm'ťzve—Ze-be —na,bua" nglsvě'- - ší bud' ngjls'Dě—řěj—

, 147 Píseň večerní.
št, Svá—tasí, keř—čast, Smí-časť ol-—řa'ň —m.! ' Za dnešm' žen-la -den, za.

věk ži—vo-la mel—bo, bu —diž.Bůbvele —benl o —de mne nehod -ne' Jao. Jý'ž slušně dz'-Iry.

Fr

ji, za vše v_y—dzvalu-ji ťě da'Pce laska - vel-bo, le' da'me laska - vel — ho!

Píseň k sv. Kříži.

149.5m—lg' hŠLl—ži te—be cžz'me, tvrdé ZúžJc-o Je -ži —še,

_ jgžvcžnwudný u midi-me na o-bb—ze třpytil Se. Slovem,.sv>dcem ie —be dz'-me,

lůžko I'd-na Je-ži-s'ě, slovem„wdcem le-be ctíme, lůžka lží-m Je —ži —še./



56 Písně Mariánské.

150%„4 M k „„a dítky ivqje spěchájí, mlada/mia vřišle'mlánu, ' oběť kona.jí.

151. 0 Ma.
„a'/nej pěti sabe“ cbuázuutéb dobe: „us-Jamné: vzi-losbzě az'bZasm'šmíliloslnl. Runa

U !

ri—a lilo-čičí m—še, andělů,—ně le-k pazá'avil
zDuc/započmšMai-cf—š, 4-5, —bála: zbglí'lzulylu—vd.WWII:), naň! žilní tyl—by, pomni,

15
_ újmu 12771372,E —_1y,vpus,__ač',Š/nřušjdzbemqiaze—la/j,zasmlln,o-le—w'ěný'zůum- [.] %lalzo

„vla—ve-naÍ mamut; —sti, nedq'vbňŠ'zŽůum-ří-li bez zí 40 —sh', Fra-slední

až'jsausla-m má.-mawa Mz—m'. - a,! 153'Btd1žvdů'ně' vezeěbma Malka boží
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Mania, kterásgBoba/z vyva—le—na/I„vasem/palm zradila. Íěbe cit?/ze, milzg'eme srdcem celým,

154.
Buď/Malku mau,Mam'a,„%d mje, am 4! -tertem cha“pavzžiy

být, MMM blaha zdny'e,_j1'mz'vňlíabcešm'fo-blažzl Jím, :lyš mamy

A A

hlas,mlhlkm bud' po v:"eabazčas, María, slyš ma' mmm bud'pov:?cbmčas.

4

155. ./še; Š\é\ší
iva)--na, hulí/m, premilasl- na, jaSna, slavna'Jea důsjlohe B:. 10455

Di-„w
ma'íe- vza'-ený-št, nudle-be moc-nýšt di-né

puda: buši: srd—name; zá-dámzwazabskam' ' ťe-le o Ifa-m'a, bez „rasu-ní.
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156. C/zva'lu vzdg'me o Á'r'eSZŽLne nejwe"[?]“:řLMatce Pa vne, Maria, María, deniee

pe'Jme vr'aumě nebe: kfežně, uzky—(Ig-rize iz,všwhrzi nezna. Maria, Mama, li—Zi-e„L 4 l32% ; ?.:WŠJÍZ'ĚŠJĚĚE 53.3.1155
P' :..-r lí 1 r LT u r r'—
!111351 J.:/41.113 &' J!
P L' 4—1-? ' ;Iivl' ,',Í ír ?: -;;

V . 7 _ I |- 1

/

Ufa? /1_57.
lLbana, 0- zam, Malkav každycas; Xmlovm nadbě'zdm Júl'yžteamu rukou

meil řev žiwi vede vpřed a kr'f'íčza křz'žem sbjL/včě ce—slěbeze hnízd: f/e—zlm'fq' myli

J

., Jťtobé', Rvmo lka'me
Žije Ma-ri-a, žijelfznn'a,žijeďímh dů ,s'i-ml—kůlg Malka,

J

Sway—fuq; %] l v I \to ' ' ' I
lze—071015127nas- Ěla &Sen zalilymm O'CLalta-mb: acha/Libya, aMam'a, nadm

mi/ Mařka bo-z'íf, [am./215ml, Rama pňesm—Ia' “wem m'm, jak jsi moe/za„lai-Jkoubalza—Ě,



?

mmLMPMvd-v'mw?!"PMal—o7:1—armEn—azazwéfz-o'wf

P.P

h—zwzzwm—wzajat—aw:91-79famzfivxm—za0"Mao-fn..fzwzon—32

F.'P'"WWWa

„q'tpzaWAau-W451,07gum?aqusaz-gza_Iřq-?q_o'fg-ogoqqq—zw'l—9l-'ma/lnpma.s'

“vuqamg'g

A.A.o.

amWW?57?'wfWww!?"PJWWW-az'?IS-"Z"75““*"W9035“a1Mlm?
(113-szffi—zr!0"owo'v—?d—UW'09I.

-v—_Id—DW'_na-va';q-auvuatt-law!lay-pvp-ay!?“?'au-aaa-mp2
ó-v-_u-vwzbývá-pmlizaadpouz:-_;ěm'-,aby31:-gwpw;1!__Í?Ías-v_f

“74—quwmjmwvfwfwmě“ —3.117-W-7dev—.uvw.
3.7417723pvuGSI.

GQ
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Máří Eněprhm—ábapmlwy paša-(a', vadu: jáma, dení-ce, 0—m-davni—cefmnamí',a Panna

I ] 163nas.mocnal, porno-mia vl'aždy' čas, Mari —a,o Maří-6%, o—m—dzg'za Máří pře - mí—Za' iam

nad hvězda -mi, .žyn Taši al'smůz—jc .se nad ná—mi.Acb,wl_1,cžMa—b27eo,rzog'pmebnýhlas, o—ro-dzg;

Maria, za vředyml.:/1% Boží„ nesly'cha'na, že byvležkě :lar'osli marně bylo

lrřobě'lka'rw,kHz/nake milosli. „datlik/o mz, šůw nevyslyřameaŽ-sblMaM/malibu

m.,-mu. Řb-bčjMimmč :píal, kdo we, rucesžíwu; vť—mu % lo-bě, Mdťi vraume' spal.
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165'Musz'm gdm, pozdro-vi-li, ještě jedina ze"u-zň'í, Dě—žáikoz'vépazl—bi-li, „hádky.-„_

F

domůjí SIMM—070133? naš, ne—a-fvušq' nás, Maiko 'ne- a —pouště) .!

O—Zň 311231,které plynou, ved'sve'dé'či, al'rzezlzynm, nauč la'sce, M'cbwli, lr—pěžiza-uč

,; _

\

nakvli-dza-Jbl/ M-o—pozčfý' naš. new-m?li? 72033 . "ef—Pala? 'n'—*.!

167-0 Ifa-mí -a, navíc rada:, ly.? m—Íe -řč—Šc—ml'
ve k;jli věmy'c/z mh, W, Íýjsijl'sřd --Jl'—lavmďočí,

pří—tel -ky-nev zlmívenjch, ly.? akcí:/10mm; cv sekla—bí u—l—í—lm-jívibwřecbýdz.
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133-0 lla-m'a pr'iemi-bsřnal,hvězda neba tabu-szz;sble'dnimmŽf,dílky swje, Malkapzm' mila-sli. aw:

F

I /169- 0 MO“Pi—a,
míndbšňyzáq; m zí-lyxsmmiw', on'mwe'h'flryahjmd—IagxsndmiW" Mlmdzcaule'

Bo—zí MaŠ-ti, plná bače-Ir! mi-b—sli,
Mig/vky zvá—Zi, píli b—bě sm-do-sh'; dalol'sa—mo nebe zamalkum'm řebe. Děhg'an či,

mailo milarh'va', děly/'em hhí'lrru'l.17o'0/Ha-ri-a vkaždě cla—buě;zyw-h'nzesla'ndz sobě mlada

mda: nqklad-ňh, paŘIa—átnánon—šánjťněmu-li se pří—vi—rze-me,vw; svě—laiza-zby—

F“

nm; ono JM klas, omi-a' a'žu.17" OlrfalkoBaie/ta': neba Synem,jazž'bolrzj

? !
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z duše plaší den a luft/Oba sumě ným ničí, kgvem,bud'za'mlmlwb'mma'/láz. oMa - n' -a, naše

V v ?

/ Í .. v I Í / - v v
lka'm, na's mocnou diam vbcyL bran, zde uděZ711371308 paša Jmanbavnebb sladkou Ukaz slim/.n.

"r“

172' 0. '—sve"—lý'—šzf, ng" la —sbavěj — sladká Panno Ma —pi _ _ a.,

Ma—l/ea mi—le —naŽ- ne—pas/avP_—ne'—ná, 0 —mdujl a — m—dtg' za — nás!

bl

173' lb vbllÍ—žL/trz—li na ji - lřenhu. hrabe: v_qŽš'ina'm,řu na ťe-be,Mačko Ib'ně, vždycky vzpomínám, neboť

o-Řo tvoje jam! „fi—lápaprsky spasně, Jiiřen Jro, Jilřenleo Ma-ml —a!
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174. Rza'mve —na budjbra'lo-vno a Ma-pi _ a _/ _ _

nebes, ze —mě cm'—sa—řa-vno a—Le“l“ “ ja., Radlgle, se chepubi—m'l vaa'lu vzďčjk, semfílni,

J

4

a pazzbwie kráIo—mwřdrávas,zdráva, zdrómsMa-n' - al175'řřisžupře blíže, křait'me' milí,

J.

kobmzu Mačky, královnybzězd,alysle 12sz „jámě dili, vnebijiž anděla/šat. Vnade'm'mán

: iwřzbnylmdwlem prd/w dějí-muž mm“ se ne:! Mama pý'le,mají vzdejte, širým až'svěÍem

vášudmzípzal-Wmmj WM mizí, Marii Rum královnuhnízd.-zabázmhd'a -a/

17671312.- krát po—zdmvu-jeme ]ě-be, o Ma: líčka msta Ježi —ša,
iyjn' o-km-wu. celé—ka ne-be, io-lě se ka-ň' ae-lá ří—Še. Ejls'i uBo—halnngjpr—

??
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vnější/, to-bě česZa chválu nýpňedrze'jňf mzdě-Ze, a svah, vzdám -le, km'lavnou le-be nazýva

gJ; A

131.177. lžpameň, akm'lavna mila/_, že ne 4231—10slýňal-na, ž: by: leo-bo o—pu-sŽi-la l'ďyz'k ID—

r"

bějač va-lá—no. Jídlo—WW iní—(a',cely' Me“!to dosvědčzg'e,žekda se ti M-ňýe, nadar

Enemy- -vl, hody—,na"" alysly-šg je—lw 11:70:53;zaji—slz„ jeho My zaji 'Sčé.

J J

178.Zdní1mbud'—neb6km——lovno, malko mi-b—SP-densim., , ,
Shledni mi--10-sli vá Parma, ja—kě nebe ipečen -st£ nasmuž-m 52 všechst

:vůufpřom:l—zzwe'm 12—-do—hl, pkpmda mnísdo—izf-ráwůřm sem ne - vo Jí.
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179. de'vaMce-m Bo, —ha 02 —ce, ,
li-li—um Bož-ske Tra —ji —ce, Pannonad pa-nami,lzra',s71ame—z£všani, a Mari,-a, a

180. ídrams Ma—mi-a., AndeLPanesnebe poseblmspasly všemu svetu nese
_Ma-ri —a ! a. ulccluw bvmlva pozdmmg'e ře: be, Fadicko BožL, u. m-dosžne'm plese.

Obvědojilňzzf :ve'la zalme—le'-ho, 0—radlg'zaml' „zdyusyna svého ll „ sym svém-_

A, a '. A

181- ZámmMa— ml—a., mi 10-311: plna„ „
mzdách; lvo--ry blahosla—„ve na,- uclu 21,vzdavafme,umuazžře'azgi-vámaMalka mi--Ze--na

Písně k Matce ustavičně pomoci.

182.7(nebesům dnaldeč'pum ,řaml'dc sudu Malka iva, , , ., ,
zy-pa- 04!sz dalš w'lní, palč—ší tě Mari—a' Wai/(dg —cha.na, m a—pu

31h,-pm:,i tobě bude dahqbudá' jistě maz—hl Maria, oMaii—čho,_7fn'da1b'm rodi-čko, asia.

F v
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.v l / / ., l /_ 1/183. /_ . . !
mana pomoc lva, u— le —c/zanampada va.. Jako by:, ty Ma h nula., koho bys ne—

P P
A

po—Zě-ši—la? Ti—sí—co—ve'dorkd—zali, odlebeg'ž po-macuzali; vře-be doufá-me.,

J J-J

sďůuě-rvu dna: vo-laÍ—me: Mária, Maria., bu- drž na'mzžiy nži —Zo—Sli-va',./ Sim—zeřvoje

mogcnéjmárw, nďmíz'žbudz spo—mažeme.Mari-a, Mari ., 184" Ma—ri—a,zďn_:j mi—

lo “Sh./,jež ob —je—vi—Zasmám za -se Dnové :lgvě —lo-sli, smy a'—bmz dmbo 47mm; 0,

„a jak Zuza, zda'li se dilkyklza-bě ua—h'ÍMa-ri-a, Ma-ml—a, oMari-a,clzm1Í-l
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185- 0 Malka bla-hO-sla—ve-m', jež na ne-be—sícbdlíš,
a ja.-ko l'něůaa vazače-ná se nadan—dě-li .slkvíž dou-fa'me v iva-ji o-c/zranu, ly.!

J J J

pomocníce ŘrVeslÉmů,0 Farma Mari—a.! 186'Vclzu—do —bě a bí—dev i\svo-jzf, tru—du„

"G U“

Jb). 

žalu, nepo iko -ji, úzkosh' a nemoci, al'h'm vsrdci mdosl sladkou, že lí zuáiý mohu

P.,a!

Matkou U—sřa—ui-č'ně po—ma — ci„ U—sZa—vi —čne' po —mo — c'i.

rr ' - F

K Panně Marii Karlovské.

187. ó'bualmež všichni :po-le—č'rzě Bo—ha na. vyl—so-sli, by -cbommy roz—jz,—
le nafm“_ne—áal do—čl'a—li, lak vel * Ře' shvnosh', zkr——ze Du—aba Jua

?

nen , /
ta'—bo pm Spa—se—m lid—'$! del— va bud Ma—m' — a.

?



K Panně Marii Lurdské. 79

188. kde v zŽ-a'oJaj ku fie—ce bom ma' sklon, všem po-seb'řm' an-de'kka' zvěstuje

rr rr 17. .rr' rr

zvon:zad—m:, záď-m3, záá-mMa—pi-a/ záď-vas, „alá-vas,„Hmm-pi - a!

P“ ?

Písně májové.

189.]_j,cvžlo li—be za—va—ml semvmz—vi—le'—ba ha — je? Ovi'žej, m Migkomu lin -ka vy—zvd- m' -. na'm prwlzad kněžny ma - je. Makej—že [u]: :;

Své-'b' —c'e leovno mj—Sky?/: I've - [190
květní -ce mi- lpslnasl Je —jí sve —tu/ '.loulzy kvetou,vsaďecb kve ly vndc'i

7 . . J“ J

ma'oslnaimza-lfuí-ZÁ, nebe slkm'se nade svě — zeme'mile'ja—m ví—ťafmvbm bábu Barmě

&

chvála,/ana ]fhls'íužiuai da-la.,avťam Mina Rmrzč chval—la!Ú-M'M ň'uol &: —la.
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191 : P. Žák ——Suchý.
' Na hlasí-ce kué'tu' ze ma pmbuďila sličná Dema; iy jsi„ Panno Mari-a, mezi rzi-mi

královna. Jťra'lavno ma'—je, vitana bud: posua'lne' písně vmdcina'm zabrzdí/Královna

Ržák - suchý.
'! 192' £pívg'- me půst-ne'máje, ví—ža'na budí posva'trze' [n./sme" v:;dcá na'm vzbud

život začal pleSny',mím zavítala. qu/jem kněžna kmíme' omg. Ii—lí-e ukaž, atzmýkueaa

z'Ěfe, vag-mhvz'lej Js'mflovna ma'-je, li—li—e bí—lcí, „_ij zní-je, nam

Písně o sv. Růženci.

vÍ—lgj ](mflovna mafie. 193'Jťraflovno, lí ve-Zebz/me, rů—žencemle" Sway/malůne.



Bř—m-davlndBoží Ma'ti mě :ezam's přimloumhl/ 0 - perwje fra-dosli, o—m

I . . . . I ]mm:, 0 na, pro »?qu m -dole, O-N'dtym nas.

Číslo 104, 195
A jako číslo 193.

PÍSNĚ K ANDĚLÚM A SVATÝM.
K sv. Andělu strážci. ( Prvá neděle v září )

196. Anděla Boží, sbdz'ke rmy! MW'ZQ/dglýž o -cům'naemšj,rmeužžýdyňd'anapnmg',kelšanulbbv'm

K SV. rodině. (Neděle po Zjevení Páně.)

197.1epsl'lzo nikdy neby——la m wě--lě' pňiřd —-sřm
_Ifevm dobrém mnevůmg'. jako, klame se :loučílo vpr'r'e-ňls'táu panen —slvť.

0 blače—nÁSÍzm-ma'ůiěmf, a Juu—lé ia-va -ry-še-mf, .Je-ňů; Ma-ri-a., Jo — sef!

r r F'

K blahoslavené Anežce.

198' Exiled; "' A-nežka iam hvězdouza,-m. Bohu dala. vobět Se -be
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why ng az-zd-rru,Bahudalauabe't' ,se—()a zd-skg maz-ta' - ři.

199 K sv. Klimentu. (15. března).
» Vzhůrusrdce, Peíme no-ve' príma" Otci svém./Rejta „ma/mi,anděla-védmhunebe-ském/

». v? ?—

B*ý'mi, Otče, píšeš prosbu, přý'mi, květy, které rostou, v'srdci vděčry/cb dll-řek. Ié/Jlýsfvgsěyš

K sv. Jošefu.

dílkgquje, _ naš'lee—menJe! 200' Slavný ne-be —šlíz—ne,tobě v plz—sw, nejbomýšl

F“

zja-m lze-Su, Zí—li-i a. jia-linku„ rozčamilou konvalinka,. 0 svaly, Jo

.se-fe, 201- s'í čislo-ig nej'kmicmjsí' kvílku, tam,—„mk čase de'Ia'm

A A A



83

. vV/V . - l

z a zkonvah—unz, řy dravau— ce luh-um., a suačg Jo—se _ fe!

JJ

zoz'ůubbzďsbn'ž'e .Je-quťerialjvn/žm'mda'naspi/sa,jistí, My Jo—se-ngáuwbudflfdmmhdaiti

'!

pod o-clmzzu , a Smlou'lžzmu, ža—be'zla,-val, na.-še hrud; řabě Zpívá iza—šehruď.

“r 1144

K sv. Vojtěchu. V. Říhovsky'.
203' Hradební km„ —z71č koruna; bud' zdm'm, o—zdobo iza-ŠZ, o—chmncea obere,

ra-dosti, &' - lo, m-zkašzfvůl: aiu-ší, bu.dáš, pozdruvm bu -dz;č./

st. Janu Nepomuckému.
204'Xdyž zní-le mým -vz' -n£, plz—m'm' zbož'zý Cech., po hty'ícb vzasa' us'v'achzvuk

&
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zbažnýcb pí—sm' lpí—val,-to k hxgjí o —sla-uě; a Je-nezNe-pv—muku, jenž pr'žb'pe'b zlou

r

, 205. Odkud, Je—ne, Smubzě kališní; za ve —č2—raŘměšslu
muka„ dlí; vttyškán přwža -uěÍ ach, pmc',Je,-ne, .sl-zau smět! :wulrdomo—vu ewa—slu!

"F"

J_ž/zposle—dml km:—ěl?pou-li ano:; -sud že—bePlnou—hl,ne—a-poušž'g' sva- .Je-ne„své

I206. .,
dí—ťkgzlnŽ—pevne. Wvucne vítán budiž .Je—neSudy/, f_i/sna? ve-le mlžné/' vlastenec,

c'ey' m'md lávkou I: řabe' ja—ly' ví-je hvx'lěg babe"u příklad pravé pobožnoslí,

quw-muku noze—ný, zdohkněůbn, sbu'ňaetajanhosli, 'a mk ví—ry neobm - že my,.
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2 K S'Iy.Antonínu.
07. 11 Měle u. —.1í-l'4m, ÁRID—721—728, pmsbg quje sklaíiáme, vlaýn dmx/lán lrlí—mf

K sv. Cyrilu a Metoděii.

203- —bleozza'p Hospaz'imžu za'ň', pře—MM m'm a-běi'wld-ixz', kře —mu,po fi—

J J

,já: lehla—7m iva/ň, ol —c"im den ze dne koná-vd. Ea pňÍdader/z dávným se &) de'-je

svalg'c'b - Pi —laa Metoděje, již'to rozkaz Mish-www, paměť :mpti jeba slavi—li.

Číslo 200 jako číslo 100 na stránce 76.

K sv. Anně.

210.des-em5i ly—volil zaocbm-n'u Je—ži—še, Ma-ri—i svatouAn-nu
jimviejvan o-de:.vzdal7aa-ko—li man, česčsvmi Sia—Muší .

At'Sejan chce se mnou dě —je, to pří—hz—zensbajgsl je iza—de'—je.



85 , K sv. Alfonsu.
211. Ať z ě-vave slavně zawnýí, až no.„pt ul, „„;„„U dne.—r,

ať )( -Ziu kňsčh— něpě'jl So ra druhy razle »há ples„ ay f/vcba chvála AL

=P:

K sv. Ludmile. v Ř,
fanSu se dala jak otci a světcislu-š (! 212- Mskou Ríně vnebes dvora vzešla

A

v v- Í vv v vv . .
zape a ule' za-n sluncemhoň . nezna/,ceská Imm, svě-lwa LudmL —Za

bl ,

213. Úvod , , K sv.. \fáclalnču. , ,
Sva Mzda—ve, vévoda česke ze —mě, lzmz'erw, pms'mmf Bo—ha, Mže—boDu-cba,

Píseň.

Jťris'ře e—lei-Sorz.]ýjfiděůk cívka,- ze nné, mzpameěse mýdel-mě,- nedej zany—nouři

214 Fn Suchý.
nánníhzdoudt'm, Svaly/. Vdala-ve! Jťmlvle : —lei-.san..- ' Wclmžm xpčja, Boze, všemobaua,



O!

uďe'ůy/ lid m;: Irsvale' oběti, byuzablbbě první umua', a kéžuahclzulmebizde—hl: By liuzda'm

J

215 v VI.Hornůř—FnSuchy'.
lyla osla-va „www Va'cla—uag 'Vzemi věrnýchC'e-cbú radostnýdazsul-ta',

itčsfh'rnrzeba ple-saf jib'asuabfza'ň goěumvele—brým ' iza/má celý uz,-bf,bílé květy la'skg

klademol—řa'ňXy—r'i-e„elez'san,.frm11_1j.se,oPa-ne, umi-ladí a la'scc eMimny'uu,

?. d'

m'Jaíua own milované,Izq'mslzemi amz'mswg klid.21671 „gag Věda-ve,

A

o—bml'lzm'mo-či la—ska-ve',nebfide'dic čk-ske'ze—mč, mzpavmň Mple'mě', Web.-ve.,



83 K sv. Terezii od Ježíška. (3. října)—

217" Memo zLi-síeux, kvě—činka bí-zá, ja-ka za v wu mávla .nl-Ia!

F“

Ač ješlc' (ží-lůzu byla JLs'i. le Jy, pronikla: m—zwnem hvězdné _ dvě—y.

J.

NaTuům: u-pjalas úpankg dvoje, aune'mýi nalezla LŽ—tě-cbg zdroja.

K sv. Františku. Fp. Suchý.

2136 ťbva'lupý'me anlíš—ka a, Po mhjmžcbudýmbgz, si—rvaJězžzz-ša, udolajúuaáswy

J

mzdě - za. Oza-dobamu se—Sbvubyla,bmžmm w kdo byl chad, láskou duie je -bo žila,

K sv. Gerardu. (16-října) Fp.Engelhard .
tře-ba:lilo svl'mlbud.21_9'0, pej'me Ge-mr-do-vi sla/vu, a. vzývá-me ho nad-á

r ?
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ne', mu, spala zd —r>ezda—Zn hlavu, anvnebz, tmm blaze- ne, 012 v ne—bL tmm

blaženě. My íc—be muaae'vele —bzi-me sgsvdmbý :včtče, prosby klas ař'

“U

. l . I I .

v ' lžu-m- quam podo-cbmnunas, avezmz pada-cizímu, mis.

.!

220_ K sv. patronům.
](al- Za--r5'i PaČ—něpl—ni touhy ,spejme kJe- ží —š£Jťri—sla. dm bg a „běžh,

ze hloubi duše Hospo—di--nu pějeme !me -be.s' al' v_y- ši dudz naš za-le -bf.'

' Ta—bě,0.30že, z vin se vyznáva'me, na milmt přý'mi dílky zblaudi—le'! Pařmrze sudý,

'r'

jebaž vnebi máme, o—mríqj za nás Staggy,qy-qi-le,_ o-rodyjm 720/3sudý C_y-ri—le.
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221.056, nášmi—lý Brne, dg;
prost-me ať se slona, pro 5m tve/27277?

Před kázáním.

baůké—Izo pravdu. zd-ka-na zna'li pra-mazu! fa -le-šnz'ha pil-m'a.: „„tři-ha - li.

A

222 „, , Plsne ve vseobecnych potrebach.
Emmy wudce všechhříšní-ků, Otčeuěmýcbshi'žbní—ků,jmžvne-besů'lz pa ,havceša ad!

A

mč—ržzý: ad), na-šc modlení, odwul'od zna-šichsřave-mf monbbdvcjnumwz'č m'mcble'bka

, Svatovojtěšská.
ždodermí! 223'Hospadine, u-li-luj ml.! Jťyrie e-lei-Son. Jťy —ri—e e—lei—San.

10 opalmvaii

Za dešf.

224'Svaůa'. Ma - Pi - a„ při-w na'm,haný de—ílí—čdt ly—pm:na'm,salaž zemi vg—prví-blau,
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vl
ve—li-ce zL-zni—uau. fly: naše Matička mi-Zosli - vaÍ, na'm hojný deštf o Mari -a./

.Číslo25 jako224.

226 Píseň misionářská.
' 'Bůb ii lenla žívol dal, by: jej vroucně mila —val, &Žak touto ,svalau Zai-skou

P"

bla—íe-ry/mse stal-l Jednujenam du-ši malí ach,pmč a m“ m'a ne—d ".,

_ . . V- [V V v ,“

R17mz,_]e.5'l-ZLtiu-SL zlmhs, vse sz—ce-no ma'š vse zim—ce - na mas.

22 Písně za zemřelé.
'Úďfv—či—nuJí věčná dq'zemňey'm, Pez-ne., ]č'pm—Jz'me SP—dečne', u-čz'rž',d' % sla—nei

A

Svělla věčné az'svia' jůnvmjske'm-do-sii, bgjizťmohli spatřifi hxz'řlm' veleb—no-sli.
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Po pozdvihování.

Hle, %bsa'mkmic'z přicbá— zí z mbcskc'ho a'w - ru, a ZaÍs'Iruse u—cbab' vlasžmí'fzmjůýz lva - pú,

milosl u hej-„nel „zá—.so-be" na olla/ň skla/dd, sebe v_cblebazpů-so-bč mim za pokrm dal “val.

228' / v- / / vl I . l /
Lebka oci—po- aL-nu-h ve'mym dusun., Rz —ne, probe ml,—Za—SP—dznshn alia

A

229- .. .. ., l v- v
všědme'msřa-ne! dipoč'ú'íle upa-ko - JL, po bo_—JL, ver-tw du—n-cky, krá-la

ullw' ne-be-skě—boděď—čkg, de'-di-čky. Napří—mm-vu M'Ro-di—čky, (zdmi du-šs

- MW“ wi. M m, &'$-1, __.bg.,;„h *Wf M_m/
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.Ma—li—čkoJťPi—sřo-va, leh'cvni-ce ne-be, za du—ševa-čúfřci prosí-me tra-be.

Mateřskou přímlu—uou o-řwřjún bránu, a—ny už buší ink paJťmLS'hL Pal-nu..

7

231_ Te Deum.
Bo-že, alw/ď—h' - me te- be, Pa -ne, moc blau ve —Ze -b1/-me,
Irie—muž zna zem i ne -be; skulkům ivo -_jun se di - ví—me,

F' V ?

se vše umí—ří mě,-m„ „ia/m jsi bez. pm— mě-ny.

Číslo 232 jako 231.

233 Hymny: Papežská.
Tamkdesir—nulcírkve ly,—mě,vitro—slavnémWm Římě únii Mpq-koní

„souhlase-jív ' mé.- Eta—am Dvana'dzb ' měním-M.;!za—óo-J—I
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234.
Národní.

Jťde domov rmy, kde domov may? Voda hu —či po Zu, —či—nách, ba—ry

iu maz/pa ska —Li-na'cb,v:adě',s'lkvil se ja-m květ, zemský I' fonapo—hled/A to

je la hal—ma', země, zamě čia-skal.,domov ' země (šakal domov můj.,

23.5'Nad2hbuu mby'skaf, hromy dz'-w tri-já, nadlčlmu

JA

(n'-já, za-slavme sa. bm-h'a., ved/sa o —ny zb'ah'a, Slo—vaČ-cío - ží - jú.

%"
_J/
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