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Ad usum et secundum consuetudines chori »Conventus Choralis«.
Editio Sancti Wolfgangi 2016

Laudes

2 / Ad Laudes.
Oratio ante divinum Oﬃcium.
peri, Dómine, os meum ad benedicéndum nomen sanctum tuum: munda quoque cor meum ab ómnibus vanis, pervérsis, et aliénis
cogitatiónibus: intelléctum illúmina, aﬀéctum inﬂámma, ut digne, atténte ac devóte hoc Oﬀícium recitáre váleam, et exaudíri
mérear ante conspéctum Divínæ Majestátis tuæ. Per Christum, Dominum nostrum. R.
 Amen.
Dómine, in unióne illíus divínæ intentiónis, qua ipse in terris laudes Deo persolvísti, has tibi Horas (vel hanc tibi Horam) persólvo.

A

Otevři, Pane, má ústa, abych chválil tvé svaté jméno. Očisti mé srdce od všech marnivých, zvrácených a jiných myšlenek, osvěť rozum, rozněť cit, abych mohl
důstojně, soustředěně a zbožně recitovat a vysloužil si být vyslyšen před tváří tvé velebnosti. Skrze Krista…

Oratio post divinum Oﬃcium.
Orationem sequentem devote post Oﬃcium recitantibus Leo Papa X. defectus, et culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas,
indulsit, et dicitur ﬂexis genibus.
acrosánctæ et indivíduæ Trinitáti, crucifíxi Dómini nostri Jesu Christi humanitáti, beatíssimæ et gloriosíssimæ sempérque Vírginis
Maríæ fecúndæ integritáti, et ómnium Sanctórum universitáti sit sempitérna laus, honor, virtus et glória ab omni creatúra, nobísque
remíssio ómnium peccatórum, per inﬁníta sǽcula sæculórum. R.
 Amen.
V
 . Beáta víscera Maríæ Virginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.
R.
 Et beáta úbera, quæ lactavérunt Christum Dominum.

S

Et dicitur secreto Pater noster. et Ave María.
Následující modlitbu opatřil pro ty, kdo ji zbožně vyřknou po hodinkách, zesnulý papež Lev X. odpustky za hříchy vzniklé při konání hodinek z lidské křehkosti. Říká se
vkleče. Svatosvaté a nerozdílné Trojici, ukřižovanému lidství našeho Pána Ježíše Krista, přeblažené a přeslavné plodné neporušenosti vždy Panny Marie i souhrnu
všech svatých buď ode všeho stvoření věčná chvála, čest a sláva, nám pak buď dáno odpuštění všech hříchů, po nekonečné věky věků. Amen.

Ad Laudes.

         

D
   

     

        

    

          

E-US, in adjutó-ri-um me-um inténde. R.
 Dómine, ad adjuvándum me festína. Gló-ri- a Patri, et Fí-li-o,

      

    

            

      

et Spi-rí-tu-i Sancto: Sicut e-rat in princí-pi-o, et nunc, et semper, et in sǽcu-la sæcu-lórum. Amen. Alle-lú-ia.

Psalmus 1.




                       



 Psalmus 66.
            

De-us mi-se-re- á-tur nostri, et benedí-cat no- - bis:  illúminat vultum su-um super nos, et mi-se-re- á-tur nos- - tri.

Ut cognoscámus in terra viam tuam:  in ómnibus géntibus salutáre tuum.
Conﬁteántur tibi pópuli Deus:  conﬁteántur tibi pópuli omnes.
Læténtur et exsúltent gentes: † quóniam júdicas pópulos in æquitáte,  et
gentes in terra dírigis.
Conﬁteántur tibi pópuli Deus: † conﬁteántur tibi pópuli omnes:  terra
dedit fructum suum.
Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat nos Deus:  et métuant eum
omnes ﬁnes terræ.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.

Bůh se nad námi smiluj a nám žehnej,  vyjasni tvář na nás, nad námi se
smiluj,
bychom poznali na zemi tvou cestu,  mezi všemi národy tvou spásu.
Kéž ti děkují národové, Bože,  kéž ti děkují národové všichni!
Plesejtež a jásejtež národové, † neboť soudíš lidstvo spravedlivě,  neboť
národy na zemi ty vodíš.
Kéž ti děkují národové, Bože, † kéž ti děkují národové všichni!  Země
poskytuje úrodu svoji,
požehnání dává Bůh nám, Bůh náš. Požehnání dávej nám Bůh i příště,  a
bojte se ho všecky končiny země!
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Laudes

4 / Ad Laudes.

Psalmus 2.
VII a

A

Psalmus 50, 4; H95
 

          


 



  

Mpli- us la-va me Dómi-ne  ab injustí-ti- a me- a.

Úplně omyj mne Pane  od mé nepravosti.




   









 

 


     


   

Psalmus 50.

Mi-se-ré-re me- - i De- - us,  secúndum magnam mi-se-ri-córdi- am tu- - am.

Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum,  dele iniquitátem
meam.
Amplius lava me ab iniquitáte mea:  et a peccáto meo munda me.
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco:  et peccátum meum contra
me est semper.
Tibi soli peccávi, et malum coram te feci:  ut justiﬁcéris in sermónibus
tuis, et vincas cum judicáris.
Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum:  et in peccátis concépit me
mater mea.
Ecce enim veritátem dilexísti:  incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ
manifestásti mihi.
Aspérges me hyssópo, et mundábor:  lavábis me, et super nivem
dealbábor.
Audítui meo dabis gáudium et lætítiam:  et exsultábunt ossa humiliáta.
Avérte fáciem tuam a peccátis meis:  et omnes iniquitátes meas dele.
Cor mundum crea in me Deus:  et spíritum rectum ínnova in viscéribus
meis.
Ne projícias me a fácie tua:  et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.

Smiluj se nade mnou, Bože,  dle svého velkého milosrdenství,
a dle množství svých slitování  zahlaď nepravost mou.
Úplně omej mne od mé nepravosti,  a od hříchu mého očisti mne.
Nebo svou nepravost já poznávám,  a hřích můj přede mnou je vždycky.
Proti tobě samému jsem prohřešil se, a co zlé je před tebou, učinil jsem, 
abys byl shledán spravedliv ve svých řečech, a bys zvítězil když souzen býváš.
Nebo, hle, v nepravostech jsem se počal,  a v hříších počala mne matka
moje.
Nebo hle, upřímnost je ti milá,  neznámou a skrytou svou moudrost
oznámils mi.
Pokrop mne ysopem, abych očištěn byl,  omej mne, abych byl nad sníh
zbílen.
Sluchu mému radost a veselí dej;  potom zaplesají kosti ponížené.
Odvrať obličej svůj od mých hříchů,  a smaž všecky mé nepravosti
Srdce čisté stvoř ve mně, Bože,  a ducha pravého obnov v útrobách mých.
Nezamítej mne od své tváře,  a svého svatého ducha mi neodnímej.

Redde mihi lætítiam salutáris tui:  et spíritu principáli confírma me.
Docébo iníquos vias tuas:  et ímpii ad te converténtur.
Líbera me de sanguínibus Deus, Deus salútis meæ:  et exsultábit lingua
mea justítiam tuam.
Dómine lábia mea apéries:  et os meum annuntiábit laudem tuam.
Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem utíque:  holocáustis non
delectáberis.
Sacrifícium Deo spíritus contribulátus:  cor contrítum et humiliátum
Deus non despícies.
Benígne fac Dómine in bona voluntáte tua Sion:  ut ædiﬁcéntur muri
Jerúsalem.
Tunc acceptábis sacrifícium justítiæ, oblatiónes et holocáusta:  tunc
impónent super altáre tuum vítulos.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum.
Amen.

A

 

          


 



  

Mpli- us la-va me Dómi-ne  ab injustí-ti- a me- a.

Navrať mi radost z ochrany své,  a duchem statečným posilni mne.
Učit budu hříšníky tvojim cestám,  že se bezbožní vrátí k tobě.
Zbav mne krevní viny, Bože, můj spasný Bože,  a můj jazyk s veselím bude
slaviti tvou spravedlnost.
Pane, rty mé rač otevříti,  a má ústa zvěstovat budou tvoji chválu.
Nebo kdybys byl chtěl oběť, byl bych dal ( ji) ovšem,  (ty však) v zápalných
obětech si nelibuješ.
Obětí Bohu (milou) duch je zkormoucený,  srdcem zkroušeným a
pokorným, Bože, nepohrdáš.
Dobrotivě nalož, Hospodine, pro svou milost se Sionem,  aby byly zdi
jerusalemské zas vystavěny.
Pak budeš přijímat řádné žertvy, oběti a celopaly,  tehdáž klásti budou
býčky na svůj oltář.
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Psalmus 3.
II D

A

Psalmus 63, 2; H96
 

 

   

           


  

   



 



timó-re i-nimí-ci  é-ri-pe Dómi-ne ánimam me- am.

Hroznému nepříteli  vytrhni Pane život můj!

       






                 



Psalmus 63.

   

Exáudi De-us o-ra-ti- ónem me- am cum dépre-cor:  a timó-re i-nimí-ci é-ri-pe ánimam me- - am.

Protexísti me a convéntu malignántium,  a multitúdine operántium
iniquitátem.
Quia exacuérunt ut gládium linguas suas: † intendérunt arcum rem
amáram,  ut sagíttent in occúltis immaculátum.
Súbito sagittábunt eum, et non timébunt:  ﬁrmavérunt sibi sermónem
nequam.
Narravérunt ut abscónderent láqueos:  dixérunt: Quis vidébit eos?
Scrutáti sunt iniquitátes:  defecérunt scrutántes scrutínio.
Accédet homo ad cor altum:  et exaltábitur Deus.
Sagíttæ parvulórum factæ sunt plagæ eórum:  et inﬁrmátæ sunt contra
eos linguæ eórum.
Conturbáti sunt omnes qui vidébant eos:  et tímuit omnis homo.
Et annuntiavérunt ópera Dei,  et facta ejus intellexérunt.
Lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo,  et laudabúntur omnes
recti corde.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.

Slyš, ó Bože, hlas můj, kterým úpím,  hroznému nepříteli vytrhni život
můj!
Skryj mne před zástupem zločinných lidí,  před shlukem těch, kteří
páchají mrzkost.
Majíť jak meče jazyky nabroušené, † na luk kladou šípy trpkých řečí,  aby
stříleli z úkrytu na poctivce;
náhle na něho střílejí bez ostychu.  Utvrzují sebe v zločinnosti,
umlouvají se, jak nalíčí tenata  říkajíce: „Kdo by mohl je vidět?
Vymýšlejí zločiny říkajíce:  „Hotovo vše, úklad chytře jest nastrojen!
Každý v hloubi srdce se zamyká.  Bůh však ukáže, jak vznešený jest:
Střelami dětí budou rány jejich,  oněmí jazyk jejich, jenž na jiné nevrazil;
zděšeni budou všichni, kteří je uvidí.  I budou se strachovati všichni lidé,
budou rozhlašovat skutky Boží,  až si uvědomí činy jeho.
Spravedlivý pak bude se veselit v Pánu, důvěru svou skládat bude v něho, 
a budou se honosit všichni poctivci.

Psalmus 4.
VIII C

T

Psalmus 64, 2; H96
 

   






 





  

E de-cet hymnus  De-us in Si- on.

Tobě přísluší chvalozpěv,  Bože, na Sionu.



    





 
               

Psalmus 64.

Te de-cet hymnus, De-us, in Si- - on:  et ti-bi reddé-tur vo-tum in Je-rú-sa-lem.

Exáudi oratiónem meam:  ad te omnis caro véniet.
Verba iniquórum prævaluérunt super nos:  et impietátibus nostris tu
propitiáberis.
Beátus quem elegísti et assumpsísti:  inhabitábit in átriis tuis.
Replébimur in bonis domus tuæ:  sanctum est templum tuum, mirábile
in æquitáte.
Exáudi nos, Deus, salutáris noster,  spes ómnium fínium terræ, et in mari
longe.
Præparans montes in virtúte tua, accínctus poténtia:  qui contúrbas
profúndum maris sonum ﬂúctuum ejus.
Turbabúntur gentes, et timébunt qui hábitant términos a signis tuis: 
éxitus matutíni, et véspere delectábis.
Visitásti terram, et inebriásti eam:  multiplicásti locupletáre eam.
Flumen Dei replétum est aquis, † parásti cibum illórum:  quóniam ita
est præparátio ejus.
Rivos ejus inébria, multíplica genímina ejus:  in stillicídiis ejus lætábitur
gérminans.

Tobě přísluší chvalozpěv, Bože, na Sionu,  a tobě dlužno plniti slib v
Jerusalemě.
K tobě, jenž vyslýcháš modlitbu,  přichází každý člověk.
Naše bezbožné činy jsou sice nad naše síly,  ty však s našimi nepravostmi
máš slitování.
Blažen, koho si vyvolíš a k sobě vedeš,  aby směl přebývati v nádvořích
tvých,
abychom směli se sytiti rozkošemi domu tvého,  svatého chrámu tvého,
podivně vznešeného.
Vyslyšels nás, Bože, spasiteli náš,  naděje všech vzdálených končin země i
moře,
jenž stavíš hory svou silou opásán jsa mocí,  jenž tišíš hlubiny moře, hučivé
jeho vlny,
děsíš národy, lidé končin bojí se divů tvých.  Země východu i západu
radostí plníš.
Navštívils zemi, napojil,  štědře ji obohatil.
Řeka Boží plná je vody, † chystáš jim pokrm.  Tak totiž o zemi pečuješ:
svlažuješ její brázdy,  množíš rostlinky její, ve vláze radostně pučí.
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Laudes

8 / Ad Laudes.
Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ:  et campi tui replebúntur
ubertáte.
Pinguéscent speciósa desérti:  et exsultatióne colles accingéntur.
Indúti sunt aríetes óvium, † et valles abundábunt fruménto:  clamábunt,
étenim hymnum dicent.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.
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E de-cet hymnus  De-us in Si- on.

Věnčíš rok korunou požehnané své dobrotivosti,  role tvé plny jsou úrody,
nivy na stepi kypí,  pahorky přepasují se plesem,
strojí se berani, † údolí obilí plná,  vše jásá a zpívá chválu.

Psalmus 5.
I g2

D

1 Sam. 2, 10; H96

 






  



 

    
 




Omi- nus  judi-cá-bit ﬁ-nes terræ.

Hospodin  soudí končiny země.


         


         

   


    

Canticum Annæ, 1 Sam. 2, 1-10

Exsultá-vit cor me-um in Dómino,  et ex-altá-tum est cornu me-um in De- o me- - o:

Dilatátum est os meum super inimícos meos:  quia lætáta sum in salutári
tuo.
Non est sanctus, ut est Dóminus: † neque enim est álius extra te,  et non
est fortis sicut Deus noster.
Nolíte multiplicáre loqui sublímia,  gloriántes.
Recédant vétera de ore vestro: † quia Deus scientiárum, Dóminus est, 
et ipsi præparántur cogitatiónes.
Arcus fórtium superátus est,  et infírmi accíncti sunt róbore.
Repléti prius, pro pánibus se locavérunt:  et famélici saturáti sunt.
Donec stérilis péperit plúrimos:  et quæ multos habébat fílios, inﬁrmáta
est.
Dóminus mortíﬁcat et vivíﬁcat,  dedúcit ad ínferos et redúcit.
Dóminus páuperem facit et ditat,  humíliat et súblevat.
Súscitat de púlvere egénum,  et de stércore élevat páuperem:
Ut sédeat cum princípibus,  et sólium glóriæ téneat.
Dómini enim sunt cárdines terræ,  et pósuit super eos orbem.
Pedes sanctórum suórum servábit, † et ímpii in ténebris conticéscent: 
quia non in fortitúdine sua roborábitur vir.
Dóminum formidábunt adversárii ejus:  et super ipsos in cælis tonábit:

Plesá srdce mé z Hospodina,  povýšen je roh můj od. Boha mého.
Mluví má ústa k mým nepřátelům;  ano, radost mám, žes mi přispěl.
Není svatého jako je Hospodin, – † není jiného kromě tebe –  a není
silného jako je Bůh náš.
Nemluvte dále zpupně  a chlubně,
vzdalte se od úst vám staré (ty) řeči; † jet Bůh vševědoucí Hospodin,  jsou
mu i myšlenky vyloženy.
Luk silných bývá překonáván,  slabí však opasují se silou.
Kdo byl dřív syt, za chléb najímá se,  kdo však hladověli, jsou syti.
Ba i bezdětná rodí mnoho (dětí),  matka však četných synů slábne.
Hospodin život bere i dává,  uvádí do pekel a zas vyvádí,
Hospodin chudým i bohatým činí,  ponižuje i povyšuje.
Pozdvihuje nuzného z prachu,  a z kalu chuďasa povyšuje,
aby seděl vedle knížat,  aby čestné místo dostal. –
Nebo jeho jsou stěžeje země,  na které vesmír On postavil. –
Nohy svých svatých opatruje, † hříšní však ve tmách umlkají.  Věru ne
svou silou může co člověk;
Hospodin, ten své odpůrce děsí,  neb na ně s nebe hromy metá,

Laudes
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Dóminus judicábit ﬁnes terræ, † et dabit impérium regi suo,  et sublimábit
cornu Christi sui.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.
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Omi- nus  judi-cá-bit ﬁ-nes terræ.

Hospodin soudí končiny země. † A dává sílu svému králi,  zdvíhá roh
svého pomazaného.

Psalmus 6.
II D

C

 

Psalmus 148, 4; H96
 

 

   

Æ-li cæ-ló-rum  laudá-te De-um.

Nebesa nebes  chvalte Boha.




 

    


    


    



          

Psalmus 148.

Laudá-te Dóminum de cæ- - lis:  laudá-te e-um in excél- - sis.
Laudáte eum omnes Angeli ejus:  laudáte eum omnes virtútes ejus.
Laudáte eum sol et luna:  laudáte eum omnes stellæ et lumen.
Laudáte eum cæli cælórum:  et aquæ omnes quæ super cælos sunt laudent
nomen Dómini.
Quia ipse dixit, et facta sunt:  ipse mandávit, et creáta sunt.
Státuit ea in ætérnum et in sǽculum sǽculi:  præcéptum pósuit, et non
præteríbit.
Laudáte Dóminum de terra,  dracónes et omnes abýssi.
Ignis, grando, nix, glácies, spíritus procellárum:  quæ fáciunt verbum ejus:
Montes et omnes colles:  ligna fructífera et omnes cedri.
Béstiæ et univérsa pécora:  serpéntes et vólucres pennátæ.
Reges terræ et omnes pópuli:  príncipes et omnes júdices terræ.
Júvenes et vírgines: † senes cum junióribus laudent nomen Dómini:  quia
exaltátum est nomen ejus solíus.
Conféssio ejus super cælum et terram:  et exaltávit cornu pópuli sui.
Hymnus ómnibus sanctis ejus:  fíliis Israel, pópulo appropinquánti sibi.

Hic non dicitur Gloria Patri.

Chvalte Hospodina s nebes,  vychvalujte ho na výsostech.
Chvalte jej všichni andělé jeho,  chvalte ho všecka vojska jeho.
Vychvalujte jej slunce i měsíc,  chvalte ho všecky svítící hvězdy!
Vychvalujte jej nebesa nebes,  i všecko vodstvo, které je nad nebem. Ať
chválí jméno Hospodinovo,
řeklť on – a byly učiněny,  on rozkaz dal – a byly stvořeny.
Upevnil je na věky věkův,  zákon dal, jehož nepřekročí.
Chvalte Hospodina od země,  obři mořští, všecky tůně,
oheň krupobití, sníh, led, vichřice,  činící rozkaz jeho,
hory, jakož i pahorky,  stromoví ovocné, i všecky cedry!
Zvěř i všecka zvířata domácí,  plazi a ptactvo okřídlené,
králové země se všemi národy,  knížata, a všichni soudcové světa,
jinochové, jakož i panny, † starcové a s nimi děti! Ať chválí jméno
Hospodinovo,  jeť jen jeho jméno vznešené,
sláva jeho nad nebem, nad zemí!  Zdvihl roh též lidu svého
ke cti veškerých svých ctitelů,  Israele, lidu mu blízkého.
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Psalmus 149.

            

Cantá-te Dómino cánti-cum no- - vum:  laus e-jus in ecclé-si- a sanc tó- - rum.

Lætétur Israel in eo qui fecit eum:  et ﬁlii Sion exsúltent in rege suo.
Laudent nomen ejus in choro:  in týmpano et psaltério psallant ei.
Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo:  et exaltábit mansuétos in
salútem.
Exsultábunt sancti in glória:  lætabúntur in cubílibus suis.
Exaltatiónes Dei in gútture eórum:  et gládii ancípites in mánibus eórum:
Ad faciéndam vindíctam in natiónibus:  increpatiónes in pópulis.
Ad alligándos reges eórum in compédibus:  et nóbiles eórum in mánicis
férreis.
Ut fáciant in eis judícium conscríptum:  glória hæc est ómnibus sanctis
ejus.
Hic non dicitur Gloria Patri.






          

Zpívejte Hospodinu píseň novou,  chvála budiž mu vzdávána ve sboru
svatých.
Vesel se Israel ze svého stvořitele,  synové Sionu plesejte ze svého krále.
Nechať chválí jméno jeho tancem,  při bubnu, při citaře ať mu pějí.
Neboť má Hospodin zálibu ve svém lidu,  oslavil zubožené vítězstvím.
Ať tedy plesají svatí a honosí se,  ať se veselí na svých ložích.
Chvalozpěvy Boží ať mají v hrdlech  a meče dvojsečné ve svých rukou:
trest aby vykonali na pohanech,  národy by pokárali,
aby spoutali řetězy jejich krále,  a jejich velmože železnými pouty.
Vykonati soud na nich předepsaný –  toť bude čest všech jeho svatých!



                

Psalmus 150.

Laudá-te Dóminum in sanctis e- - jus:  laudá-te e-um in ﬁrmaménto virtú-tis e- - jus.
Laudáte eum in virtútibus ejus:  laudáte eum secúndum multitúdinem
magnitúdinis ejus.
Laudáte eum in sono tubæ:  laudáte eum in psaltério et cíthara.
Laudáte eum in týmpano et choro:  laudáte eum in chordis et órgano.
Laudáte eum in cýmbalis benesonántibus: † laudáte eum in cýmbalis
jubilatiónis:  omnis spíritus laudet Dóminum.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.

Chvalte Pána v jeho svatyni,  chvalte ho na jeho mocné obloze.
Chvalte ho pro jeho veledíla,  chvalte ho pro jeho velikou vznešenost.
Vychvalujte ho zvukem rohu,  vychvalujte ho harfou a citarou,
vychvalujte ho bubnem i tancem,  chvalte ho strunami i píšťalou,
vychvalujte ho cinkotem zvonců. † Vychvalujte ho chřestem cimbálů!  Vše,
co dýchá, chval Hospodina!

Rom. 13, 12 - 13


                             
OX præcéssit, di- es autem appropinquá-vit.  Abji-ci- amus ergo ópe-ra tenebrá-rum, et indu-ámur arma lu-cis. 



        
    

Capitulum.

N

Si-cut in di- e honéste ambu-lémus. R.
 De-o grá-ti- as.

Noc pokročila. Nastal den.  Nechme být skutky temnoty a odějme se zbrojí světla.  Jak se sluší za dne, chovejme se důstojně.

Responsorium breve.

    
Ana ánimam
        
VI

S

            
me- am,  Qui- a peccá- vi ti- bi.
            



  

Sana. V. Ego

Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o et Spi-rí-tu- i Sancto. Sana.
Uzdrav mě,  neboť jsem zhřešil proti Tobě. V
 . Řekl jsem: Pane, smiluj se nade mnou.

di- xi:

          
Dómi- ne

mi- se- ré- re



me- i.  Qui- a.
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OX, et tenébræ, et núbi-la, Confú-sa mundi et túrbi-da; Lux intrat, albéscit po-lus: Christus venit, discé-di-te.
                                 
   




Ca-lí-go terræ scíndi-tur Percússa so-lis spí-cu-lo: Rebúsque jam co-lor re-dit Vultu ni-téntis sí-de-ris. Te Christe so-lum
  
                           







   
nó-vimus, Te mente pura et símpli-ci, Flendo et canéndo quǽsumus, Inténde nostris sénsibus. Sunt multa fu-cis íl-li-ta,
          
                        









  
Quæ lu-ce purgéntur tu-a: Tu lux E-ó- i sí-de-ris Vultu se-réno illúmina. De-o Patri sit gló-ri- a, E-júsque so-li Fí-li- o,
             
      
Cum Spí-ri-tu Pa-rácli-to, Et nunc et in perpé-tu-um. A-men.
Hymnus, tonus in Hieme.

I

N



 

1. Noci a mlžné temnoty,
zmatená světa nestálost,
světlem jasní se báň nebe
Kristus je tu! Vy ustupte!

3. Jen Tebe, Kriste, chceme znát
myslí čistou a upřímnou:
V nářku i zpěvu Tě prosíme:
Buď našich smyslů posilou.

2. Pozemská temnost se tříští
ostrými Slunce paprsky
věcem již barvy navrací
zářící denní hvězdy tvář.

4. Mnohé je na náš líčené to vše tvé světlo očistí.
Ty pravé světlo nebeské
jasnou nám svou tvář rozjasni.

Versus.

    

5. Bohu Otci vždy sláva buď
i Synu jeho jednomu
s Duchem veškeré útěchy
nyní i vždy i navěky.
Amen.



                           

V. Replé-ti sumus mane mi-se-ri-córdi- a tu-a. R.


V
 . Kéž nás naplní záhy již tvoje milost, R.
 abychom radostí jásali.

Exsultá-vimus, et de-lectá-ti sumus.

Psalmus 89, 14

Hymnus, tonus in Æstate.



      








   


















OX, et tenébræ, et núbi-la, Confú-sa mundi et túrbi-da; Lux intrat, albéscit po-lus: Christus venit, discé-di-te.

                                        
Ca-lí-go terræ scíndi-tur Percússa so-lis spí-cu-lo: Rebúsque jam co-lor re-dit Vultu ni-téntis sí-de-ris. Te, Christe so-lum
  
                                    
nó-vimus, Te mente pura et símpli-ci, Flendo et canéndo quǽsumus, Inténde nostris sénsibus. Sunt multa fu-cis íl-li-ta,

                                            
Quæ lu-ce purgéntur tu-a: Tu lux E-ó- i sí-de-ris Vultu se-réno illúmina. De-o Patri sit gló-ri- a, E-júsque so-li Fí-li- o,
    
             
IV

N



Cum Spí-ri-tu Pa-rácli-to, Et nunc et in perpé-tu-um. A-men.

1. Noci a mlžné temnoty,
zmatená světa nestálost,
světlem jasní se báň nebe
Kristus je tu! Vy ustupte!

3. Jen Tebe, Kriste, chceme znát
myslí čistou a upřímnou:
V nářku i zpěvu Tě prosíme:
Buď našich smyslů posilou.

2. Pozemská temnost se tříští
ostrými Slunce paprsky
věcem již barvy navrací
zářící denní hvězdy tvář.

4. Mnohé je na náš líčené to vše tvé světlo očistí.
Ty pravé světlo nebeské
jasnou nám svou tvář rozjasni.

Versus.

    

5. Bohu Otci vždy sláva buď
i Synu jeho jednomu
s Duchem veškeré útěchy
nyní i vždy i navěky.
Amen.



                           

V. Replé-ti sumus mane mi-se-ri-córdi- a tu-a. R.


V
 . Kéž nás naplní záhy již tvoje milost, R.
 abychom radostí jásali.

Exsultá-vimus, et de-lectá-ti sumus.

Psalmus 89, 14
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Canticum Zachariæ.
I g5

      


D

 

  פ

E manu ómni- um

Lucæ 1, 71; H423


  

   



  פ

     




  
 qui odé-runt nos lí-be-ra nos Dómi-ne.

Z rukou všech,  kteří nás nenávidí, vysvoboď nás Pane.



  



          

         


     

Lucæ 1, 68-79

Bene-díctus Dóminus De- - us Isra- el,  qui- a vi-si-tá-vit, et fe-cit redempti- ónem ple-bis su- - æ.

Et eréxit cornu salútis nobis,  in domo David púeri sui.
Sicut locútus est per os sanctórum,  qui a sǽculo sunt, prophetárum ejus:
Salútem ex inimícis nostris,  et de manu ómnium qui odérunt nos:
Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris:  et memorári
testaménti sui sancti.
Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham patrem nostrum,  datúrum se
nobis:
Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti,  serviámus illi.
In sanctitáte et justítia coram ipso,  ómnibus diébus nostris.
Et tu puer, Prophéta Altíssimi vocáberis:  præíbis enim ante fáciem
Dómini paráre vias ejus:
Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus,  in remissiónem peccatórum
eórum:
Per víscera misericórdiæ Dei nostri:  in quibus visitávit nos, óriens ex alto:
Illumináre his qui in ténebris et in umbra mortis sedent:  ad dirigéndos
pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri et Fílio,  et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  et in sǽcula sæculórum. Amen.

Požehnán buď Hospodin, Bůh israelský,  že navštívil a vykoupení zjednal
lidu svému,
a že vyzdvihl nám roh spásy  v domě Davida, svého služebníka,
jakož byl mluvil ústy svých svatých  proroků odvěkých,
spásu to od nepřátel našich  a z ruky všech, kteří nás nenávidí,
aby učinil milosrdenství s našimi otci,  a byl pamětliv svaté úmluvy své,
přísahy to, kterou byl přísahal Abrahamovi, našemu otci,  že nám dá,
abychom vysvobozeni jsouce z rukou nepřátel svých  beze strachu sloužili
jemu
ve svatosti a spravedlnosti před ním  po všecky dny své.
A ty pak, dítko, prorokem nejvyššího slouti budeš,  neboť předejdeš před
Pánem připravovat cesty jeho,
abys dal lidu jeho známost  o spáse odpuštěním hříchů jejich
pro srdečné milosrdenství Boha našeho,  ve kterém nás navštívil
vycházející z výsosti,
aby posvítil těm, kteří sedí v tmách a stínu smrti,  aby řídil kroky naše na
cestu pokoje.

Deprecatio Gelasii I
D1

              

P
      

      

Atrem Uni- géni- ti



et De- i Fí- li- um Geni- tó- ris ingéni- ti

                

et Sanctum Dómi- ni Spí- ri- tum

ﬁ- dé- libus ánimis invo- cámus:

                      

Ký-rie e- léi- son. R.
 Ký-rie e- léi- son. V. Pro sanctis De- i magni sa-cerdó-tibus et mi-nístris cuntísque De-um ve-rum colléntibus pópu-lis

 

     



Christum Dóminum suppli- cámus. R.


      



pecu-li- á-ri-ter obsecrámus. R.


   

 

                        

V. Pro uni- vérsis recte tractántibus verbum ve- ri- tá- tis

                    

V. Pro his qui se mente et córpo-re propter cæ-ló-rum regna castí-ﬁ-cant, et spi-ri-tá-li labó-re de-súdant,

     



largi- tó- rem spi- ri- tá- li- um múne- rum implo- rámus. R.


      

multi- fórmem Verbi De- i sa- pi- énti- am

                

V. Pro his quos prima christi- áni nómi- nis i- ni- ti- á- vit agní- ti- o,

                     

quos iam de- si- dé- ri- um grá- ti- æ cæ- léstis accéndit,

omnipo- téntis De- i mi- se- ri- córdi- am obsecrámus. R.


                                
ri- o ﬁ- dé- li- um animá- rum,



  

V. Pro refri- gé-

     

præ- cípu- e (fratris nostri N. et ómnium) fra trum
qui nobíscum Christo mi- li- ta- vé- runt,
(só- ro ris nostræ N. et ómnium) so-ró- rum quæ

              

Dóminum spi-rí-tu-um et uni-vérsæ carnis iúdi-cem depre-cámur. R.


              

V. Exáudi nos, De-us, in omni o-ra-ti- óne nostra, qui- a pi- us es.

Ve víře v Otce, jednorozeného Syna Božího a Ducha svatého říkejme všichni: Pane, smiluj se. R.
 Pane, smiluj se. V
 . Za Boží kněze a všechny služebníky stolu
Páně a za všechen pravověrný lid pokorně se modlíme ke Kristu. V
 . Za všechny věrné zvěstovatele evangelia prosíme Pána, neboť on je všudypřítomné Boží Slovo
a Moudrost. V. Za ty, kdo se zříkají sebe samých a v potu tváře pracují pro Boží království, vzýváme Pána, neboť on je štědrý dárce duchovních darů. V. Za ty,
kdo se začínají otevírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzýváme Pána, neboť on je všemohoucí a milosrdný.
Vide pagina 19.
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I- cámus omnes ex to- to corde et ex to- ta mente: Ký- ri- e e- léi- son. R.
 Ký- ri- e e- léi- son. V. Pro immacu- lá- ta De- i vi- vi
                                

        
Ecclé- si- a, per to- tum orbem constí- tu- ta, di- vínæ boni- tá- tis opu- lénti- am depre- cámur. R.

V. Pro re- li- gi- ó- sis princí- pibus
                                    

   
omníque mi- lí- ti- a e- ó- rum qui iudí- ci- um et iustí- ti- am dí- ligunt, Dómi- ni po- ténti- am obsecrámus. R.

V. Pro iucundi- tá- te
                                     
Deprecatio Gelasii II

D4

D

se- reni- tá- tis et opportuni- tá- te plú- vi- æ






atque aurá- rum vi- tá- li- um blandiméntis ac próspe- ro di- versó- rum témpo- rum cursu

             

                  
rectó-rem mundi Dóminum depre-cámur. R.

V. Pro ómnibus intrántibus in hæc sanctæ domus Dómi-ni átri- a, qui re-li-gi- ó-so corde et
                        

                      
súppli-ci de-vo-ti- óne convené-runt, Dóminum gló-ri-æ depre-cámur. R.


              

V. Pro refri-gé-ri- o ﬁ-dé-li- um animá-rum, præ-cípu-e (fratris
(só- ro-ris

                              

nostri N. et ómnium) fra trum
qui nobíscum Christo mi-li-ta-vé-runt, Dóminum spi-rí-tu-um et uni-vérsæ carnis iúdi-cem depre-cámur. R.

nostræ N. et ómnium) so-ró- rum quæ

 






















V. Exáudi nos, De-us, in omni o-ra-ti- óne nostra, qui- a pi- us es.

Říkejme všichni z celého srdce a z celé mysli: Pane, smiluj se. R.
 Pane, smiluj se. V
 . Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána, neboť nevyčerpatelný je
poklad jeho dobroty. V
 . Za spravedlnost a právo ve světě vzýváme Pána, neboť jemu je dána všechna moc. V. Za jasné počasí, příhodný déšť, vanutí životodárného
větru a za příznivý běh ročních dob prosíme Pána, neboť všechen čas je v jeho rukou. V
 . Za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího, kdo se zde shromažďují
s pokorou a bázní Boží, prosíme Pána, neboť on je Král slávy.
Vide pagina 19.
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Deprecatio Gelasii III

 
 





























I- cámus omnes
ex to- to corde et ex tota mente:
Præsta, omní- po- tens De- us. R.

Præsta, omní- po- tens De- us.

         






 




          
V. Carnem ví- ti- is morti- ﬁ- cá- tam et vi- véntem ﬁde ánimam. R.

V. Castum timó- rem et ve- ram di- lecti- ó- nem. R.


         
       
         
D3

D



V. Gra- tum vi- tæ órdi- nem et pro- bá- bi- lem é- xi- tum. R.


              


nostro N. et ómnibus) ﬁ- dé- libus de- fúnctis réqui- em. R.

nostræ N. et ómnibus)

V. Ange- lum pa- cis et so- lá- ci- a sanctó- rum. R.




V. Ætérnam (fratri
(so- ró-ri

                   

V. Nosme- típsos

et ómni- a nostra, quæ orta, quæ aucta per Dóminum,

                               
ipso auctó-re suscí-pimus, ipso custóde re-ti-némus, ipsi- úsque mi-se-ri-córdi-æ et arbítri- o pro-vi-dénti-æ commendámus.
Říkejme všichni z celého srdce a z celé mysli: Dej, milosrdný Bože. R.
 Dej, milosrdný Bože. V. Ducha kázně a život plný víry: V
 . Bázeň před hříchem
a opravdovou lásku: V
 . Řádný život a dobrou smrt: V
 . Anděla pokoje a útěchu svatých: V
 . ( Našemu bratru N. a všem ) ( naší sestře N. a všem ) věrným zemřelým
věčný odpočinek: V
 . Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce, Dárce a Ochránce všeho; odevzdáváme se tvému
milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti.


V. Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště ( našeho bratra N. a všech ) bratří ( naší sestry N. a všech ) sester, kteří s námi sloužili Kristu, prosíme Pána, neboť
On je soudce všech lidí. V
 . Vyslyš náš, Pane, v každé naší modlitbě, neboť jsi svatý.
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Deprecatio Gelasii IV
D1

P
    


      

Atrem Uni-géni-ti

et De- i Fí-li- um Geni-tó-ris ingéni-ti

et Sanctum Dómi-ni Spí-ri-tum ﬁ-dé-libus ánimis invo-cámus: Ký-ri-

                      

e e- léi- son. R.
 Ký-rie e- léi- son. V. Pro his quos igno-rá-ti- o su- i Cre- a-tó-ris excǽcat, vel gentí-li- um superstí-ti- o dé-ti-net, aut a fí-de- i

                

sémi-tis error abdú-cit, ve-ri-tá-tis Dóminum depre-cámur. R.




                 

V
 . Pro his quos humánæ infírmi-tas et quos nequí-ti-æ spi-ri-tá-lis inví-di- a,

                      

vel vá-ri- us sǽcu-li error invólvit, Redemptó-ris nostri mi-se-ri-córdi- am implo-rámus. R.




           

V. Pro his quos pe-regrina-ti- ónis ne-céssi-tas,

                         



aut i-níquæ po-testá-tis oppré-si- o vel hosti-li-tá-tis vexat ærúmna, Salva-tó-rem Dóminum suppli-cámus. R.


                          


et his, qui ne- cessi- tá- tibus labo- rántum fra- térna ca- ri- tá- te subvéni- unt,

     

V. Pro ope-rá-ri- is pi- e-tá-tis

     





mi- se- ri- cordi- á- rum Dóminum depre- cámur. R.


                                   

    

V. Pro refri-gé-ri- o ﬁ-dé-li- um animá-rum, præ-cípu-e (fratris nostri N. et ómnium) fra trum
qui nobíscum Christo mi-li-ta-vé-runt,
(só- ro ris nostræ N. et ómnium) so-ró- rum quæ

              

Dóminum spi-rí-tu-um et uni-vérsæ carnis iúdi-cem depre-cámur. R.


              

V. Exáudi nos, De-us, in omni o-ra-ti- óne nostra, qui- a pi- us es.

Ve víře v Otce, jednorozeného Syna Božího a Ducha svatého říkejme všichni: Pane, smiluj se. R.
 Pane, smiluj se. V
 . Za ty, které zaslepuje neznalost Stvořitele,
které zadržuje pověrčivost pohanů a kteří sešli z cesty víry, prosíme Pána, neboť On je pravda. V. Za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost, které ohrožuje
duch zla nebo zaslepuje svět, prosíme o pomoc Pána, neboť on je náš Vysvoboditel. V
 . Za ty, kdo trpí nouzí nebo bezprávím nebo nepřátelstvím pokorně se
modlíme k Pánu, neboť on je náš Zachránce. V
 . Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána, neboť on je milosrdný. Vide pagina 19.
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Ante Orationem, cantatur a Superiore:
Supplicatio Litaniæ.

        

K

               

Y-ri- e e-lé- i-son. R.
 Chris-te e-lé- i-son. Ký-ri- e e-lé- i-son.

Oratio Dominica.

            
Ater noster, qui es in cæ- lis: sancti- ﬁ- cé- tur nomen tu- um: advéni- at regnum tu- um: ﬁ- at vo- lúntas tu- a,
                         
              
si- cut in cæ- lo et in terra: panem nostrum quo- ti- di- ánum da nobis hódi- e: et dimítte nobis dé- bi- ta nostra,
       
                            

P

  

          

          

sic-ut et nos dimíttimus de-bi-tó-ribus nostris: et ne nos indúcas in tenta-ti- ónem. R.
 Sed lí-be-ra nos a ma-lo.
Deinde dicitur ab Hebdomadario:

D

      

 

    

Ominus vo-bíscum. R.
 Et cum spí-ri-tu tu-o.

In choro monialium loco Dominus vobiscum dicitur:



        

 



 

      

V. Dó-mi-ne, exáudi o-ra-ti- ónem me- am. R.
 Et clamor me-us ad te véni- at.

Laudes

22 / Ad Laudes.

   

                

Oratio.

O


   

Di- rí- ge- re et sancti- ﬁ- cá- re, rége- re et guberná- re digná- re, Dómi- ne De- us, Rex cæ- li et terræ, 

                       
- rémus.

       
   

  

hódi- e corda et córpo-ra nostra, sensus, sermónes et actus nostros in lege tu-a, et in opé-ribus manda-tó-rum tu-ó-rum: 

                              
ut hic et in æ-térnum, te auxi-li- ánte, salvi et lí-be-ri esse me-re- ámur, Salvá-tor mundi:
         

     

Qui vi-vis et regnas in

sǽcu-la sæcu-ló-rum. R.
 Amen.
Pane a Bože, Králi nebes i země. Rač dnes naše těla, naši mluvu i činy směřovat, řídit a posvěcovat svým zákonem a svými příkazy, abychom byli zde i vždy s Tvou
pomocí, Spasiteli světa, celiství a svobodní, neboť Ty žiješ a vládneš na věky věků. R.
 Amen.

Hebdomadarius dicit iterum Dominus vobiscum. Postea cantatur a cantore:
IV

B




       

    

Ene-di-cámus Dómino. R.
 De-o grá-ti- as.


 

                 







 
Ad libitum:

8

CaIn
PuLau-

 
8

thohoc
ro
di-

lisaccorﬂu-





có- rum
ro solde et
as at-

cónlémáque

  

ci- o sum- mo sum- mo sum- mo cum
ni- o sol- vat sol- vat sol- vat launi- mo be- ne be- ne- di- cá- mus
pi- as De- o De- o di- cá- mus



gáudes
Dógrá-

        

di- o.
De- o.
mi- no.
ti- as.





            
           










Alve Re-gina,  ma-ter mi-se-ri-córdi-æ, Vi-ta, dulcé-do  et spes nostra, sal ve.  Ad te clamámus, éxsu-les fí-li- i Hevæ.

        
               


















 

Ad te suspi-rámus, geméntes et ﬂen
tes in hac lacrimá-rum valle. E-ia ergo, Advo-cá-ta nostra, illos tu-os mi-se-ri-córdes


     
                   





   







ócu-los ad nos convérte. Et Je-sum, bene-díctum fructum ventris tu- i, nobis post hoc exsí-li- um osténde. O cle-mens,
           

  

O pi- a, O
dulcis  Virgo Ma-rí- a.
Antiphona ﬁnalis B. M. V. pro tempore per annum.

V

S



Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto
slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká, Panno Maria!

Laudes

Ad Laudes. / 23
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