Dominica I Adventus.

D
 


Ad Vesperas

         

     

        

E- US, in adiu- tó- ri- um me- um inténde. R.
 Dómi- ne,

 

ad adiuvándum me

                            

festína. Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto: Si-cut e-rat in princí-pi- o, et

                       

nunc, et semper, et in sǽcu-la sæcu-ló-rum. Amen. Alle-lú-ia.
Psalmus 1.
VIII G

I

Ioel 3, 18; H18
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N il- la di- e  stil-lábunt montes dulcé-di-nem, et colles ﬂu-ent lac et mel, alle-lú-ia.

Onoho dne  bude z hor kanout mladé víno, z pahorků se bude řinout mléko a med, aleluja.

 















  

   

Ps. 109

Di-xit Dóminus Dómino me- - o:  Sede a dextris me- - is:

Donec ponam inimícos tuos,  scabéllum
pedum tuórum.
Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion: 
domináre in médio inimicórum tuórum.
Tecum princípium in die virtútis tuæ in
splendóribus sanctórum:  ex útero ante
lucíferum génui te.
Iurávit Dóminus, et non pænitébit eum: 
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem
Melchísedech.
Dóminus a dextris tuis,  confrégit in die iræ suæ
reges.
Iudicábit in natiónibus, implébit ruínas: 
conquassábit cápita in terra multórum.
De torrénte in via bibet:  proptérea exaltábit
caput.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Řekl Hospodin mému Pánu:  Zasedej po mé
pravici,
dokud nedám nepřátele  za podnož tvým
nohám.
Mocnému žezlu tvému dá vzejít Hospodin ze
Sionu:  panuj uprostřed nepřátel svých!
Ty vládni ve dni své síly v lesku svatém,  z lůna
před jitřenkou zplodil jsem tě.
Přisáhl Hospodin (takto): - a želet toho nebude
-  Ty jsi knězem navěky jako byl Melchisedech!
Pán bude tobě po pravici,  bít bude v den hněvu
svého krále;
mezi národy soud konat, dokonale porážeti, 
tříštit hlavy po celé zemi.
Z potoka na cestě bude píti,  protož pozdvihne
hlavu.

Psalmus 2.
VIII G

I
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Ucundá-
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  פ

H18



re  fí- li- a Si- on, exsúlta sa-tis fí-li- a Ie-rú-sa-lem, alle-lú-ia.

Zaskvěj se krásou  Siónská dcero, zaplesej mocně panno Jeruzalémská, aleluja.

Ps. 110
 
                          
Conﬁ- tébor ti- bi Dómi- ne in to- to corde me- - o:  in consí- li- o iustó- rum, et
       
congre-ga-ti- ó- - ne.

Magna ópera Dómini:  exquisíta in omnes
voluntátes eius.
Conféssio et magniﬁcéntia opus eius:  et
iustítia eius manet in sǽculum sǽculi.
Memóriam fecit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor Dóminus:  escam dedit
timéntibus se.
Memor erit in sǽculum testaménti sui: 
virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo
suo:
Ut det illis hæreditátem géntium:  ópera
mánuum eius véritas et iudícium.
Fidélia ómnia mandáta eius: † conﬁrmáta in
sǽculum sǽculi:  facta in veritáte et æquitáte.
Redemptiónem misit pópulo suo:  mandávit in
ætérnum testaméntum suum.
Sanctum et terríbile nomen eius:  inítium
sapiéntiæ timor Dómini.
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum: 
laudátio eius manet in sǽculum sǽculi.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Chci tě slavit, Pane, z celého srdce  ve sboru
spravedlivých, jakož i v obci.
Veliká jsou Hospodinova díla,  dokonalá podle
všech jeho plánů.
Slavná a velebná jest činnost jeho,  a jeho
spravedlnost zůstává na věky.
Ustanovil památku na své divy, † milosrdný
a milostivý Pán jest.  Pokrm dává těm, kdož
se ho bojí,
na věky je pamětliv své smlouvy.  Moc svých
skutků ukázal svému lidu,
odevzdav mu, čím pohané dědičně vládli.  Díla
rukou jeho jsou věrnost a právo;
všecko, co ustanovil, je spolehlivo, † je to
utvrzeno na věky věkův,  vydáno upřímně
a spravedlivě.
Vykoupení seslal svému lidu,  věčnou platnost
udělil své smlouvě.
Svaté jest a hrozné jeho jméno;  počátek
moudrosti je bázeň Páně.
Blahé má poznání kdokoli tak činí;  chvála jeho
zůstane na věky věkův.

Psalmus 3.
Va

E


Cf. Zach. 14, 5-6; H18


                              
 

  

  

 





 
  

 

 





 



Cce Dóminus vé-ni- et  et omnes sancti e-ius cum e-o, et e-rit in di- e il-la
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lux magna, alle-lú-ia.
Ejhle, Hospodin přijde  a všichni svatí jeho s ním; a bude v den onen světlo velké, aleluja.


           



            

Ps. 111

Be- á-tus vir qui timet Dóminum:  in mandá-tis e-ius vo- - let ni- - mis.

Potens in terra erit semen eius:  generátio
rectórum benedicétur.
Glória et divítiæ in domo eius:  et iustítia eius
manet in sǽculum sǽculi.
Exórtum est in ténebris lumen rectis: 
miséricors, et miserátor, et iustus.
Iucúndus homo qui miserétur et cómmodat, †
dispónet sermónes suos in iudício:  quia in
ætérnum non commovébitur.
In memória ætérna erit iustus:  ab auditióne
mala non timébit.
Parátum cor eius speráre in Dómino † conﬁrmátum est cor eius:  non commovébitur donec
despíciat inimícos suos.
Dispérsit, dedit paupéribus: † iustítia eius manet
in sǽculum sǽculi:  cornu eius exaltábitur in
glória.
Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus suis fremet et tabéscet:  desidérium peccatórum
períbit.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Blaze tomu, kdo se bojí Hospodina,  a v jeho
příkazech velikou zálibu má.
Mocné v zemi bude potomstvo jeho,  rodu
poctivých bude požehnáno.
Hojnost a bohatství v domě jeho,  a jeho
spravedlnost zůstává na věky.
Září v temnu jak světlo spravedlivým,  je
milostivý, slitovný, spravedlivý.
Šťasten, kdo je soucitný a půjčuje, † kdo své věci
vyřizuje dle práva.  Neboť na věky nebude se
viklat,
v paměti věčné bude spravedlivý.  Zprávy zlé se
nemusí obávati,
pevně doufá srdce jeho v Pána. † Pevné jest srdce jeho,  nebojí se, až může hleděti vítězně na
odpůrce.
Plýtvá bezmála jak rozdává chudým, † jeho
spravedlnost zůstává na věky,  čelo jeho vysoko
ve cti se zdvihá.
Bezbožník vida to rozčiluje se zlostí, † zuby svými
skřípá a chřadne;  přání hříšníků přichází na
zmar.

Psalmus 4.
VII c
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Is. 55, 1.6; H18

                        


  



     




 

 





  

-mnes  si-ti- én-tes, vení-te ad aquas, quǽ- ri-te Dómi-num dum invení-ri
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po-test, alle-lú-ia.
Všichni,  kdo žízníte, přijďte k vodě, hledejte Hospodina, dokud se dává nalézt, aleluja.


   





 




       

Ps. 112

Laudá-te pú-e-ri Dóminum:  laudá-te no- - men Dómi-ni.

Sit nomen Dómini benedíctum,  ex hoc nunc,
et usque in sǽculum.
A solis ortu usque ad occásum,  laudábile
nomen Dómini.
Excélsus super omnes gentes Dóminus,  et
super cælos glória eius.
Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in altis
hábitat,  et humília réspicit in cælo et in terra?
Súscitans a terra ínopem,  et de stércore
érigens páuperem:
Ut cóllocet eum cum princípibus,  cum
princípibus pópuli sui.
Qui habitáre facit stérilem in domo,  matrem
ﬁliórum lætántem.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Chvalte, sluhové, Hospodina,  chvalte jméno
Hospodinovo.
Buď jméno „Hospodin“ požehnáno  od tohoto
času až na věky.
Od slunce východu do západu  chváleno buď
jméno „Hospodin“.
Vyvýšen nad všecky národy Hospodin,  ba nad
nebesa sláva jeho.
Kdo jako Hospodin, Bůh náš⁈ Přebývá sice
na výsostech,  přece však nízkého si všímá na
nebesích i na zemi.
Zdvihá se země vysíleného,  a z kalu povyšuje
chuďasa,
aby ho posadil vedle knížat,  vedle knížat lidu
svého.
Usazuje bezdětnou v rodině  učiniv ji šťastnou
matkou.

Psalmus 5.
IV A*
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Cce véni- et  Prophé-ta magnus et ipse reno-vá-bit Ie-rú-sa-lem, al-le-lú-ia.





                       
Hle přijde  veliký prorok a sám obnoví Jeruzalém, aleluja.

In é-xi-tu Isra- el de Æ gýp- - to,  domus Ia-cob de pópu-lo bárba-ro:
Facta est Iudǽa sanctiﬁcátio eius,  Israel potéstas
eius.
Mare vidit, et fugit:  Iordánis convérsus est
retrórsum.
Montes exsultavérunt ut aríetes,  et colles sicut
agni óvium.
Quid est tibi, mare, quod fugísti?  et tu,
Iordánis, quia convérsus es retrórsum?
Montes, exsultástis sicut aríetes,  et colles, sicut
agni óvium?
A fácie Dómini mota est terra,  a fácie Dei
Iacob:
Qui convértit petram in stagna aquárum,  et
rupem in fontes aquárum.
Non nobis, Dómine, non nobis:  sed nómini
tuo da glóriam.
Super misericórdia tua, et veritáte tua: 
nequándo dicant gentes: Ubi est Deus eórum?
Deus autem noster in cælo:  ómnia
quæcúmque vóluit, fecit.
Simulácra géntium argéntum, et aurum,  ópera
mánuum hóminum.
Os habent, et non loquéntur:  óculos habent,
et non vidébunt.
Aures habent, et non áudient:  nares habent, et
non odorábunt.
Manus habent, et non palpábunt: † pedes
habent, et non ambulábunt:  non clamábunt
in gútture suo.
Símiles illis ﬁant qui fáciunt ea:  et omnes qui
confídunt in eis.
Domus Israel sperávit in Dómino:  adiútor
eórum et protéctor eórum est.

Ps. 113

Když vyšel Israel z egyptské země,  Jakobův rod
z národa cizáků,
stalo se Judstvo svatyní jeho,  Israelstvo
královstvím jeho.
Moře to vidělo, i prchlo,  Jordán obrátil se
nazpět,
hory jak berani poskakovaly,  pahorky jako
mláďata ovčí.
Co je ti, ó moře, že prcháš,  a ty, Jordáne, že se
vracíš,
hory, že skáčete jako berani,  pahorky, jako
mláďata ovčí?
Před tváří Páně chvěj se země,  před tváří Boha
Jakobova,
jenž mění skálu v jezera vodstva  a křemen ve
vody tryskající.
Ne nám, Hospodine, ne nám,  ale jménu svému
čest zjednej
pro svou milostivost a věrnost,  aby nemohli
pohané říci: „Kde (pak) mají Boha svého?“
Vždyť je Bůh náš na nebesích,  činí vše, co jemu
se líbí.
Modly (však) pohanů stříbro a zlato,  výrobky
jsou rukou lidských.
Ústa mají a nemohou mluvit,  oči mají
a nemohou vidět,
uši mají a nemohou slyšet,  nos mají, ale
nemohou čichat,
ruce mají a nemohou hmatat, † nohy mají a nemohou chodit,  nemohou křičeti svým
hrdlem.
Podobni budou jim kteří je dělají,  a všichni,
kteří doufají v ně.
Israel doufá v Hospodina,  jest jejich pomocí
a štítem.

Domus Aaron sperávit in Dómino:  adiútor
eórum et protéctor eórum est.
Qui timent Dóminum, speravérunt in Dómino:  adiútor eórum et protéctor eórum
est.
Dóminus memor fuit nostri:  et benedíxit
nobis.
Benedíxit dómui Israel:  benedíxit dómui
Aaron.
Benedíxit ómnibus, qui timent Dóminum, 
pusíllis cum maióribus.
Adiíciat Dóminus super vos:  super vos, et
super fílios vestros.
Benedícti vos a Dómino,  qui fecit cælum, et
terram.
Cælum cæli Dómino:  terram autem dedit fíliis
hóminum.
Non mórtui laudábunt te, Dómine:  neque
omnes, qui descéndunt in inférnum.
Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino,  ex
hoc nunc et usque in sǽculum.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Pán na nás pamatující  žehná,
žehná domu Israelovu,  žehná domu Aronovu,
žehná všem ctitelům Hospodinovým,  maličkým i velikým!
Hospodin rač vás rozmnožiti,  (rozmnožit) vás
i děti vaše!
Žehnáni buďte od Hospodina,  který učinil nebe
i zemi!
Nebe jest nebe Hospodinovo,  zemi dal pak
synům lidstva.
Nebudou mrtví tě chválit, Pane,  ti, kteří do
pekel sestupují;
my však živí chválíme Pána  od tohoto času až
na věky!
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E

Dům Aronův doufá v Hospodina,  jest jejich
pomocí a štítem.
Ctitelé Páně doufají v Pána,  jest jejich pomocí
a štítem.

  



  

    



 

 





Cce véni- et  Prophé-ta magnus et ipse reno-vá-bit Ie-rú-sa-lem, al-le-lú-ia.

Capitulum.
Rom. 13, 11
Fratres: Hora est jam nos de somno súrgere: † nunc enim própior est nostra salus,  quam cum
credídimus. R.
 Deo grátias.
Bratři: už nadešla hodina, abyste se vytrhli ze spánku; † spása je nám nyní blíže než v době,  kdy jsme
uvěřili.

Responsorium breve.

 

Ps. 84, 8; H20
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- sténde nobis Dómi- ne  Mi- se- ri- córdi- am tu- am. V. Et sa- lu- tá- re tu- um da
     
     




  


     
IV







 

 

פ

 

 

 



 

O
 פ

nobis.  Mi-se-ri-córdi- am tu-am. V. Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto.

Ukaž nám Pane  své milosrdenství. V. A uděl nám spasení své.



Hymnus.

    





               
 
Ondi-tor alme sí-de-rum, Ætérna lux credénti- um, Christe Redémptor ómni- um,
   

Exáu di pre-ces sú ppli- cum.
IV

C



Qui cóndolens intéritu
Mortis períre sǽculum,
Salvásti mundum lánguidum,
Donans reis remédium:

Cujus forti poténtiæ
Genu curvántur ómnia,
Cæléstia, terréstria
Nutu faténtur súbdita.

Laus, honor, virtus, glória
Deo Patri, et Fílio,
Sancto simul Paráclito,
In sæculórum sǽcula.
Amen.

Vergénte mundi véspere,
Uti sponsus de thálamo,
Egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.

Te, deprecámur, hágie,
Ventúre judex sǽculi,
Consérva nos in témpore,
Hostis a telo pérﬁdi.

Štědrý nebes stvořiteli
Věčný osvítiteli
Kriste vykupiteli
prosby vyslyš věrných milý.

Když se večer světa chýlí,
vyšels jako ženich milý
z domu matky, panny čestné,
z její komnaty milostné.

Jenž přicházíš věku soudce,
prosíme tě světovládce,
uchovej nás v našem čase
před úkladnou ranou zhoubce.

Nad zánikem věku v smrti
smiloval ses, milý choti
a světu spásy lačnému
lék jsi přinesl vinnému.

Mocí tvojí velmi silnou
kolena se k zemi ohnou
a nebe, země tvorové
se poddávají vůli tvé.

Chválu, sílu, čest a slávu,
Bohu Otci, jeho Synu,
Duchu také rady svaté
vzdej na věky věků světe.
Amen.

Versus.

Is. 45, 8

                              
V. Ro-rá-te cæ-li dé-super, et nubes plu-ant iustum. R.
 Ape-ri- á-tur terra, et gérmi-net
       
Salva-tó-rem.
V
 . Rosu dejte nebesa shůry a spravedlivého dštěte oblakové. R.
 Otevři se země a vydej Spasitele.

Canticum B. Mariæ V.
VIII G
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Lc. 1, 30-31; H19
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E tíme- as, Ma-rí- a,  invenísti grá- ti- am apud Dóminum: ecce concí- pi- es
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et pá-ri- es fí-li- um, alle-lú-ia.
Neboj se, Maria,  neboť jsi nalezla milost u Boha: hle, počneš a porodíš syna, aleluja.







  
    
Magní- ﬁ-cat  ánima me- a Dóminum.
 
















 
    
Et exsultá-vit spí- ri-tus me-

us  in De-o, sa-lu-tá-ri me-

Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ:  ecce enim, ex hoc beátam me dicent omnes
generatiónes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:  et
sanctum nomen eius.
Et misericórdia eius a progénie in progénies 
timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio suo:  dispérsit
supérbos mente cordis sui.
Depósuit poténtes de sede,  et exaltávit
húmiles.
Esuriéntes implévit bonis:  et dívites dimísit
inánes.
Suscépit Israel, púerum suum,  recordátus
misericórdiæ suæ.
Sicut locútus est ad patres nostros,  Abraham,
et sémini eius in sǽcula.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et
in sǽcula sæculórum. Amen.

Lc. 1, 46-55



o.

Velebí  má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,  neboť
shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit  všechna
pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do
pokolení  k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,  rozptýlil ty, kdo
v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu  a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi  a bohaté
propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,  pamatoval na
své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,  Abrahámovi a jeho
potomkům navěky.

Oratio.
Orémus. Excita, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: † ut ab imminéntibus peccatórum
nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi,  te liberánte salvári. Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus:  per ómnia sǽcula sæculórum. R.
 Amen.
Vstaň, Pane, ve své moci a přijď, abychom pod tvojí ochranou byly vytrženi z neustálého ohrožení našimi
hříchy a zachráněni.

