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Úvodní poznámky ke katalogům repertoáru rukopisů RK 79, RK 83, RK 84 

Všechny katalogy zaznamenávají pouze textové incipity, a to jak u chorálních, tak 

písňových částí zpěvů. Písně obsahují také incipity všech slok (oddělené značkou :::). Pokud se 

chorální pasáže vnitřně dělí na kratší úseky, jsou začátky všech úseků rovněž zaznamenány na 

dalším řádku katalogu, jako by se jednalo o další chorál. Chorální části jsou vytištěny tučně, 

zatímco písně jednoduše. Jednotlivé texty jsou pro přehlednost číslovány, ale pouze v rámci 

daného officia. Doplněna je i foliace, popř. paginace. Jeden sloupec je vyhrazen na komentáře 

a poznámky různého typu. Většinou zaznamenávají různé údaje, vpisky, úpravy textu, škrtání 

apod. Pro lepší orientaci v přílohách jsou některé řádky odlišeny barvou (např. řádky 

signalizující předěl mezi dvěma officii apod.). Standardním sklonem písma je zapsáno to, co se 

nachází v rukopisech, oproti tomu kurzíva značí, že se jedná o moje doplnění, komentáře či 

poznámky. Zkratka S. N. označuje zápis textu bez not. Užití lomítka / odděluje dva různé údaje. 

Středeční a čtvrtečních Alleluja všech rukopisů obsahuje tzv. strofické tropy, jež jsou 

původně součást chorální části, ale mají formu písně. Ve všech katalozích jsou zapsány textové 

incipity všech chorálních veršů a strofických tropů, které tato Alleluja obsahují. V poznámce 

k nim je však uvedeno, že text graficky splývá s předchozí částí, aby se naznačila jednota celku. 

Rukopis RK 79 není notován, a proto lze chorální verš a strofický tropus těžko rozpoznat. Přesto 

jsou tyto části v Katalogu rozepsány, a to na základě notovaných rukopisů. 

 

Transkripční zásady k tvorbě katalogů 

Hláskoslovné, morfologické a syntaktické zvláštnosti daného rukopisu jsou zachovány. 

Velká písmena jsou zachována pouze u jmen označujících božské osoby (Otec, Duch svatý, 

Utěšitel, Spasitel), Pannu Marii, anděla Gabriela (Anjel, popř. Silný Anjel). Označení pro Bibli 

– Čtení Svaté, pro města – Jeruzalém..., další vlastní jména osob (např. Izaiáš) jsou též psána 

majuskulemi.  

Kvantita vokálů se řídí dnešním stavem; kvantita originálu je respektována pouze 

v případě, že lze daný tvar ověřit v internetové slovníku Vokabulář webový; takové případy 

jsou však ojedinělé. Přizpůsobení hláskové kvantity současné češtině má dva hlavní důvody. 

Za prvé některá slova byla zaznamenána s nepravidelnou kvantitou za druhé se kvantita u téhož 

slova na témž místě liší v několika rukopisech a není možné tvořit pro každý rukopis zvláštní 

pravidla transkripce. Dalším důvodem pro zjednodušení transkripčních pravidel je skutečnost, 

že ony tři klatovské rukopisy pocházejí z různých období. Bylo též nutno zohlednit, že srovnání 

textů zahrnuje také rukopisy jiných proveniencí (Hr-11, RAK), které se co do záznamu kvantity 

liší od klatovských. Interpunkce se řídí současnými pravidly; původní interpunkce v rukopisech 



4 

 

je nepravidelná, často s tendencí k pauzové interpunkci. K volbě současných pravidel pro 

záznam interpunkce jsem přistoupila také z důvodů výše popsaných. Zachovávám psaní 

předpon s/z, zkrácené zápisy rozepisuji, zkratky se snažím identifikovat. V rukopisech se často 

vyskytovaly zkratky Kyrie Im, Kyrie 2dm, Kyrie 3m ad., ale někdy jsou vypsány i slovně. Pro 

snazší orientaci v přílohách jsou všechny tyto zkrácené zápisy rozepsané. Různé způsoby psaní 

výrazů Kyrie, Alleluja a Prosa aj. jsou sjednoceny na jeden tvar s velkým počátečním 

písmenem. V ostatních otázkách transkripce jsem vycházela především ze zásad 

formulovaných J. Vintrem v r. 1998. 
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Příloha 1 – Katalog repertoáru k rukopisu RK 79 

číslo 
incipitu 

Klatovy RK 79 (konec 18. století) folio poznámka 

  
[Prozpěvujmež všickni vesele] /// neb k nám přišel z 
výsosti, aby nás pojal do své věčné radosti 

  
notováno; chybí začátek, k dispozici pouze 
poslední list 

        

  Rorate k neděli  2v   

  Introitus     

1. Mnozí spravedliví proroci i králi     

2. 
Prorokové, otcové svatí jsou žádali ::: Prolom, Pane, 
nebesa ::: Rosu dejte, nebesa 

  Píseň 

3. Nebesa vypravují čest a slávu Boží 3r Verš 

4. 
Nebesa vypravují, světle ohlašují ::: I měšťané 
nebeský, kůrové anjelský ::: Jeho velebnost božskou 

  Píseň 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 3v Gloria 

6. 
Sláva, jasnost i moudrost Otci nebeskému ::: Který 
ode všech hříchův lidské pokolení 

  Píseň 

  proambulu     

  Kyrie     

7. Dnes počátek našeho spasení     

8. 
Všickní věrní křesťané, Bohu chválu vzdejme ::: V 
modlitbách ve dne v noci ::: Marii, jeho Matku 

4r Píseň 

9. 
Všemohoucí Otec milosrdenství, poslal k Panně 
Marii 

  Kyrie 

10. 
Věkové když přeběhli jsou ::: Poslal posla převelmi 
silného 

  Píseň 

11. Gabriele Archanjela svého, zdrávas plná milosti 4v Kyrie 

12. 
Počneš z Ducha svatého ::: Tenť bude převeliký ::: 
Jemuž bude poddáno lidské pokolení ::: Ten sám 
svět vysvobodil 

  Píseň 

13. Panna myslila, tajnost božskou neznala 5r Kriste I 

14. 
Panna Maria pokorná, tajnost božskou neznala ::: 
Studem se velmi zarděla 

  Píseň 

15. Neboj se, Panno Maria, milost Boží nalezla 5v Kriste 

16. 
Neboj se, nestrachuj se ::: Slavná i zvelebená ::: 
Krásnou Pannou v čistotě 

  Píseň 

17. Krista porodíš, všecken svět obveselíš 6r Kriste 

18. 
Blahoslavená Panno, toběť jest to dáno ::: Žádná 
hodná nebyla ::: Aj, porodíš předivně ::: Řekla: Jakž 
to můž býti ::: Abych Krista nosila 

  Píseň 

19. Duch svatý moc v tobě zastíní 6v Kyrie II 

20. 
Z výsosti nebeské zaslíbený ::: Vezmi sobě příklad ::: 
Což nemožné u lidí se vidí 

  Píseň 

21. Dáť jemu Pán Bůh stolici Davida Otce 7r   

22. 
Přivolila, uvěřila řečem posla ctného ::: Jasné světlo 
ihned zkvětlo 

  Píseň 

23. 
Jakž svolila, hned jest počala, panenství svého 
nezměnila 

  Kyrie 

24. 
Radujme se všickni nyní, budmež vděčni dobrodiní ::: 
Pročež v hříších ležíme ::: Nechajíce nepravostí ::: 
Tobě Amen, Bože Otče 

7v Píseň / „nyní“ opraveno na „věrni“ 

  proambul 8r   

  Gradual     

25. Syn Boží z nejvyššího nebe, od Boha Otce     

26. Chválu Boha všemohoucího, věčného 8v   

  proambulu 9r   

  Alleluja     

27. Alleluja, chvalmež všickni Pána Boha     

28. 
Syna Marie Panny, ustavičně chvalme ::: Z domu 
krásného vyšel 

9v Píseň 
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29. Od nejvyššího trůnu nebeského   Verš 

30. 
Pane Ježíši Kriste ::: Neb jsi ty slovo věčné ::: Myť 
jsme tvoji a ty náš ::: Jímž se k nám prohlašuješ ::: Že 
se k nám jistě přiznáš ::: Ó Ježíši vtělený 

10r Píseň / incipit 4. sloky lehce přeškrtnut 

  Alleluja 10v   

  proambulu     

31. Alleluja, s anjely tě vždy chváliti     

  Prosa 11r   

32. Pán Bůh všemohoucí z veliké milosti     

33. Jemužto Gabriel jméno Silný Anjel     

34. 
Anjel k Panně Marii Kristův poslán byvše ::: Aj, on 
větše Duch svatý tě plodnou učiní 

  Píseň + značení melodie (obloučky) 

35. I všed k Panně čisté, pravil věci jisté 11v Prosa 

36. Řka: Zdrávas Maria i milosti plná     

37. 
Poslán jest od Boha Anjel ::: Do krajiny galilejské ::: I 
všed k ní ten silný Anjel ::: Řka: Zdráva plná milosti 

  Píseň 

38. Kteráž to slyšeci v své uši ta slova 12r Prosa 

39. Již Anjel posilniv, řekl by se nebála     

40. 
Panna od Anjela vyslyšavši slova ::: Již Anjel posilnil, 
řekl by se nebála 

12v Píseň 

41. Což jest Bůh uložil a tě k tomu zvolil 13r Verš 

42. Jemužto Pán Bůh dá stolici Davida     

43. 
Bůh věčný což uložil v své přetajně radě ::: Stolici mu 
Pán Bůh dá 

  Píseň 

44. Jakžs uložila, Pannou aby vzdycky byla 13v Prosa 

45. 
Radostné to děťátko od věkův žádáno ::: Emanuel 
Bůh s námi ::: Nebudeť jemu jméno to 

  Píseň 

46. Anjel řeč dokoná, tehdy Maria čistá Panna 14r Prosa 

47. Hned v svém čistém těle     

48. 
Ó, přešťastná hodina, v níž svolila ::: Obveseliž se 
lidské pokolení ::: K tomu všecky bídy naše ::: Pohleď 
pilně na to každý 

14v Píseň 

49. Budiž pochválen Bůh Otec, Syn i Duch svatý, amen. 15r Verš 

50. 
Z milosti tak hojné, štědře ukázané ::: Ó náš milý 
Pane ::: Jezu Kriste Králi ::: V poslední hodinu ::: K 
tobě vzdy voláme 

15v Píseň / značení melodie (obloučky) 

51. 
Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, 
amen.  

15v 
pozdější přípisek; na konci jednoduché iluminace 
(větvičky + zřejmě Boží oko) 

        

  Officium k pondělku 16r   

  Introitus     

1. Prolom, Pane, nebesa a stup na zemi     

2. 
Láska Boží nesmírná nám se ukazuje ::: Patriarchové 
svatí žádali viděti ::: Ty nebesa prolomil ::: Též my 
živi na zemi 

  Píseň 

3. Rosa milosti Boží rač z nebe vstoupiti 16v Verš 

4. 
Rosa milosti Boží rač z nebe vstoupiti ::: Ajť můžeme 
veliká Božská dobrodiní 

  Píseň / značení melodie (obloučky) 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 17r Gloria 

6. Vzdejmež my chválu   pouze incipit písně; pozdější přípisek 

  proambulu     

  Kyrie I     

7. Pane Bože, Otče všemohoucí, z své veliké milosti     

8. 
Divná se milost stala od mocného Pána ::: Ďábel v 
své moci ::: A když se čas naplnil 

  Píseň 

9. Jemuž Matku, drahou Pannu vyvolil 17v Kyrie  

10. 
Gabriel od Boha poslaný ::: Veselá i zdráva buď ::: 
Hle, počneš v svém životě ::: Vtělí se skrze Ducha 
svatého 

  Píseň 

11. Kterážto když jest pozdravení od Anjela přijala 18r Kyrie  
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12. 
Nepochybně, ale věrně Panna přijala ::: Navštívils 
nás hříšné 

  
Píseň / u písně je nečitelná poznámka + píseň 
škrt+ značení melodie (obloučky) 

13. Uslyš naše spívání i nábožné modlení 18v Kriste / „spytování“ opraveno na „spívání“ 

14. Uslyš naše spívání ::: Kriste, Králi nebeský   Píseň 

15. Přišels k nám na svět z Panny 19r Kriste 

16. 
Milosrdný náš Spasitel, Ježíš Kristus ::: Nevinný pro 
vinné přišel 

  Píseň 

17. Utěšiteli, Duše svatý, rač mile vzhlédnouti   Kyrie 

18. 
Utěšiteli, slavný Duše svatý ::: Ráčils slíbiti a jich 
potěšiti ::: Prosíme tvé milosti 

  Píseň + značení melodie (obloučky) 

19. Navštěv nás svou milostí, zbav pekelné žalosti 19v Kyrie 

20. 
Jenž ráčil působiti, až se čemu podiviti ::: Račiž nás 
spravovati ::: Dej se tobě líbiti 

  Píseň + značení melodie (obloučky) 

21. Tys spůsobil ten skutek divný 20r Kyrie 

22. 
V světle choďme, nebluďme, Krista následujme ::: 
Zaženouc zlost, přijmem ctnost ::: Amen všickni 
spívejme 

20v Píseň 

  Gradual 21r   

23. V paprsku slunce svůj stánek postavil     

24. Již se veselte, kůrové nebeští     

  preambulum 21v   

  Alleluja     

25. Alleluja, otcové svatí v temnostech jsouce žádali     

26. 
Chvála buď Bohu na výsosti ::: Jehožto maje 
jediného ::: Ó, jaké měli velmi radostné 

    

27. 
(Titoť jsou dnové, v nichžto nám sluší ::: Kristus jest 
kořen) 

22r 
Verš /  + ponz. „to jest chyba“, protože místo 
verše je tam jedna a půl sloky písně, je to v 
závorce a na další straně je to správně  

28. Toho jsme my již dočekali, což jsou oni žádali 22v Verš 

29. 
Titoť jsou dnové, v nichžto nám sluší ::: Kristus jest 
kořen ::: Synu Panny Marie 

  Píseň 

  proambulum 23r   

  Prosa     

  Alleluja   nadpis aleluja je těsně pod úrovní nadpisu Prosa 

30. Zavítej, Mesiáši, odejmi všecku bídu naši   značení melodie (obloučky) 

31. Ó, přijmiž zboží chudých, Otče sirotkův všech     

32. 
Srdečně jsou prosili, svatí otcové volali ::: I my k tobě 
voláme ::: A všech hříchův temnosti 

  Píseň 

33. Mnozí také králové i všickni svatí otcové 23v Verš + značení melodie (obloučky) 

34. 
By nebesa proloupil a k nim do temnoty dolů 
vstoupil 

  zřejmě má být „prolomil“ místo „proloupil“ 

35. 
Všickni tvoji volení k tobě vždy měli zření ::: Též my 
nic nemůžeme ::: Aby svůj lid spravoval 

  Píseň 

36. A když se čas naplnil, Bůh Otec slib svůj splnil 24r Verš 

37. Syn Boží z nebe stoupil, práci těžkou podstoupil     

38. 
Křesťané milí, protož děkujmež ::: Tak velmi 
zamiloval 

  
Píseň / na konci 1. sloky značka + a dole na 
okraji strany dopsán verš písně, který byl 
původně zřejmě zapomenut a sloka nebyla celá 

39. Věrní pobožní toho dočkali, ale nevděční zmeškali 24v Verš 

40. Nuž, všickni věrní, nyní vděčni jsouce     

41. 
Ó Kriste dobrotivý, na nás velmi laskavý ::: Račiž nás 
uslyšeti ::: Vyveď z pejchy pyšného ::: Světlem Čtení 
Svatého ::: Ďáblu ať odoláme 

  Píseň /  + značení melodie (obloučky) 

42. Zavítej svou milostí, vzhlédni na nás z výsosti 25r Verš 

43. Kriste, pro tvé vtělení dej nad hříchy želení     

44. 
Ó Jezu Kriste, Synu Panny čisté ::: K tvé svaté tváři ::: 
Opatrujž nás sám 

  Píseň 

45. Rcemež všichni: Amen 25v   

46. 
Bože náš, jenž před věky ::: Stoupils k nám na svět z 
nebe ::: Dejž nám v tvé pravdě ::: Dejž nám sebe 
chváliti 

26r Píseň 
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47. 
Ecce Dominus venit et omaes Sancti eius cum eo et 
erit in die Illa, Lux magna, Alleluja 

  
latinský text celý červeně / český překlad: Ejhle, 
Hospodin přijde; dole ilumince - větvičky + váza s 
květinou  

        

  Officium k outerku 26v   

  Introitus     

1. 
Vtělení přeradostného Syna Božího pamatuj každá 
duše 

    

2. 
Všickní věrní křesťané, milost nesmírnou važme ::: 
Aby svůj lid vykoupil 

  Píseň 

3. Chválu Boží vypravujte, anjelé nebeští 27r Verš 

4. 
Raduj se každý člověk, přišel milostivý věk ::: Spasení 
navráceno ::: Protož všichni zvolejme 

  Píseň 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 27v Gloria 

6. 
Ježíš Kristus Spasitel, všech kajících věrný Vykupitel 
::: Jsouc vděčni my vtělení ::: Řkouc dej, Bože, zde v 
světě 

  Píseň 

  proambulum 28r   

  Kyrie I     

7. 
Pane Bože, Králi všemohoucí, jenž stvořil všecky 
věci 

    

8. 
Chváliž Boha, duše věrná, vážíc dobrodiní mnoha ::: 
Ó, veseliž se i děkuj 

  Píseň 

9. Skrz tě, Bože, hejbeme se, dýcháme, živi jsme 28v Verš 

10. 
Veseliž se již nyní, všeliký člověk ::: Neb přišlo 
utěšení 

  Píseň 

11. 
Hospodine, Bože všemohoucí, ty sám všecko 
spravuješ 

29r Kyrie   

12. 
Jazyk lidský nemůže vypraviti toho ::: Dokonav je na 
zemi 

  Píseň 

13. Kriste, Pane náš, jenž sám srdce naše znáš 29v Kriste I 

14. 
Aj, již se ze sna probuďme ::: Noc temná již jest 
odešla  

  Píseň 

15. Kriste, sprav naše spívání    Kriste   

16. 
Ježíši, nejmocnější Králi, jsi hoden ::: Tebeť jsme 
dlouho čekali 

30r 
Píseň + nečitelné poznámky + značení melodie 
(obloučky) 

17. 
Rozumným jazykem spívejme, tak vespolek se 
vzdělávejme 

  Kyrie 

18. 
Kterýž nepřítele již porazil ::: Vstoupil v radost 
nebeského Otce ::: Tuto milost dobrodince 

30v Píseň 

19. 
Bože věčný, Duše svatý, dejž nám k tomu pomoc 
svou 

  Kyrie  

20. Ó milý Duše svatý, rač v našich srdcích býti 31r Píseň 

21. 
Duše svatý, rač zavítati, vždy v našich srdcích 
přebývati 

  Kyrie  

22. 
Rač na své poznání dáti ::: Rač nám víry přispořiti ::: 
Chválu Pánu Bohu vzdejme ::: Ó Kriste pro nás 
vtělený 

31v Píseň 

  proambulum 32r   

  Gradual     

23. Od Izaiáše zdávna předpovědíno Duchem svatým     

24. Od nejvyššího Otce Boha, Krále nebeského 32v   

  proambulum 33r   
    

25. 
Alleluja, Stvořiteli mocnému, Otci, Synu jeho 
moudrému 

    

26. 
Z hvězdy vyšlo slunce, nebeské změnění ::: Otec 
Syna poslal z veliké tajnosti ::: Což Eva stratila, Panna 
navrátila 

  Píseň 

27. Mnozí králové i proroci, sedíce v temné noci 33v   
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28. 
Jezu Kriste, my zajisté tobě na čest spíváme ::: Jezu 
Kriste, ty zajisté vida lidské stvoření 

34r Píseň 

  Alleluja 34v pouze „Alleluja“, žádný jiný odkaz ani doplněk 

  proambulu     

      označení „Prosa“ chybí 

29. Buďmež vděčni nyní toho dobrodiní   Verš 

30. Bydle na výsosti v nebeské radosti     

31. 
Pane Bože Králi, ať tě tvůj lid chválí ::: Ó divná 
milosti, dals nám víc než dosti 

35r Píseň / značení melodie (obloučky) 

32. Ráčils se zjeviti, sebe lidem dáti    Verš / značení melodie (obloučky) 

33. Takovou dobrotu lidem ukazoval   značení melodie (obloučky) 

34. 
Pán nebeský, Král anjelský ::: Mnoho jest set minulo 
let 

35v Píseň 

35. Neboť jest vzal život převelmi spůsobný   Verš / značení melodie (obloučky) 

36. Přemoci smrt, kterouž hříchové páchali 36r značení melodie (obloučky) 

37. 
Máme proč velebiti Otce nebeského ::: Neb jsou 
toho žádali ::: Navštívil je Messiáš 

  Píseň 

38. Když se čas naplnil, v kterémž Bůh uložil 36v Verš / značení melodie (obloučky) 

39. To  jest tak učinil, mocí svou vše zřídil   značení melodie (obloučky) 

40. Plnost času když přišla ::: Od trůnu své stolice   Píseň 

41. Když poslal Anjela, tu kdež Panna byla 37r Verš / značení melodie (obloučky) 

42. V tom se zradovali, kteříž to poznali     

43. 
Anděl Panně tu novinu oznámil ::: Panna jakž tuto 
novinu slyšela 

37v Píseň 

44. Hned se zradovali, Boha velebili   Verš / značení melodie (obloučky) 

45. Bože Otče věčný, jenž jsi všemohoucí   značení melodie (obloučky) 

46. 
Prospěvujmež vesele, že nám Bůh dal Spasitele ::: 
Vida že pomocníka není žádného 

38r Píseň 

47. Jsa s tebou v slavnosti, byl jest zde v ouzkosti 38v Verš / značení melodie (obloučky) 

48. Račiž z milosti své v Kristu ukázané   značení melodie (obloučky) 

49. 
Ó milý Pane Ježíši, dejž ať tento lid ::: Poznávaje že 
tak žádný netrpěl ::: Panujž ty sám nade všemi 

  Píseň 

50. Kriste, rač to dáti, s tebou věčně přebývati, amen. 39r Verš 

51 
Protož se připravme, všech zlostí zůstaňme ::: Rač, 
Pane, popříti 

  Píseň 

        

  Officium k středě 39v   

  Introitus   iluminace - dva ptáčci 

1. Prorok evangelický, Izaiáš, prorokoval i toho žádal     

2. 
Izaiáš, prorok svatý, v svém proroctví ::: Emanuel dá 
mu jméno ::: Protož s vážností srdečně 

40r Píseň 

3. Bůh ráčil jest Cyra k vykoupení svým poslati   Verš 

4. 
Jakož jest Bůh Krále toho ::: Aby moh figurovati ::: 
Nad nímž Duch Páně že bude 

40v Píseň 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému   Gloria 

6. 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, neviditedlnému 
::: Jasnost, moc, také síla 

41r 
Píseň / poznámka na okraji (nečitelná) + v první 
sloce vpisky (zapomenutá část textu) 

  preambulu     

  Kyrie I     

7. Stvořiteli všemohoucí, Otče Bože vší moci     

8. 
Spívej s ochotností každý křesťan ::: Všemohoucí Pán 
Bůh 

41v Píseň 

9. Nechtě bychom na věky zahynuli   Kyrie 

10. 
Přišel k nám vděčný host ::: Jednorozený Syn 
Nejvyššího ::: Kterýž spravuje 

42r Píseň 

11. Ó laskavý Otče náš milý, dals Syna   Kyrie 

12. 
Máme se z čeho těšiti ::: Adam pro svou 
neposlušnost 

42v Píseň / značení melodie (obloučky) 

13. Ó Messiáši, Kriste, slyš prosbu naši   Kriste I 

14. Ježíši pro nás vtělený ::: Ty jsi ten Boží Beránek 43r Píseň 

15. Kriste, Synu jediný, aby lid zbyl vší viny   Kriste 
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16. 
Podivme se pokoře Jezu Krista Pána ::: Jaká jest mu 
potřeba 

43v Píseň / značení melodie (obloučky) 

17. Znal jsi nemožnost, pro lidu svého zašlost   Kriste 

18. 
Ukrotils hněv Boha Otce svého ::: Ty jsi všechněch 
jedinká naděje ::: Kriste, rač nám všechněm 

44r Píseň 

19. Duše svatý jedné podstaty   Kyrie 

20. 
Maria Panno, mužes nepoznala ::: Milost plná jsi 
Ducha svatého ::: Hospodin s tebou 

44v Píseň 

21. 
Stoupil jsi z nebe v Pannu ze všech k tomu 
vybranou 

45r Kyrie 

22. 
Syn Boha nejvyššího ::: Syn Boží Král přeslavný ::: Syn 
Boží byl člověkem 

  Píseň 

23. Syn Boží byl v světě člověkem 45v Kyrie 

24. 
Poděkujmež nyní Bohu z jeho dobrodiní ::: Od 
počátku světa až do posledního ::: Budiž tobě chvála 
:::  

  Píseň 

  preambulum 46v   

  Gradual     

25. Od svrchu nebe jest vyjití jeho mocného     

26. Nebesa, kteráž jsou mocně stvořena     

  preambulum 47r   

  Alleluja     

27. Alleluja, rcem Bohu k chvále a spívejmež ke cti     

28. 
Jakož o tom proroci svatí zvěstovali ::: Ano, anjelům 
v nebi 

47v Píseň 

29. Pán Bůh skrze proroky lidské pokolení   Verš 

30. Zdráv buď, Pane Jezu Kriste 48r 
odděleno červenou iniciálou, ale stále součást 
předchozího verše 

31. Tvou milost nemůž nebe, země obsáhnouti   graficky neodděleno od předchozí části 

32. Dejž nám, Pane Jezu Kriste, vděčnu býti   
odděleno červenou iniciálou, součást předchozí 
části 

33. Čímž jiným můžem prokázati svou vděčnost   graficky neodděleno od předchozí části 

34. preambulum 48v   
 Prosa     

35. Z vysokosti nebeské vyšlo světlo přejasné     

36. 
Jasné slunce, jenž nehasne ::: Ale aby to věděla ::: 
Davidovo svaté plémě 

  Píseň 

37. Hříchův temnost zahnalo a hojně jest nám přineslo 49r Prosa 

38. Toho světa jasnosti osvícené     

39. 
Křesťané této chvíle, veselme se nyní ::: Neb se chtěl 
slitovati 

  Píseň 

40. To světlo jest Kristus Pán 49v Prosa 

41. Bůh Otec vší milosti poslal k Panně z výsosti     

42. 
Bůh Otec z své milosti ::: Poslal Anjela svého ::: Aby 
poselství zřídil 

50r Píseň 

43. Zdráva, řek jest Anjel k ní   Prosa 

44. Bez semene mužského plnost Ducha svatého     

45. 
Zdrávas Bohem pozdravena ::: Pán Bůh tebe k tomu 
zvolil 

50v Píseň 

46. 
Když to Panna uslyšela, z toho jest se v srdci 
potěšila 

  Prosa 

47. Poslu hned odpověděla a pokorně tiše promluvila     

48. 
Když jest to uslyšela ::: Zármutek odehnala ::: Posla 
hned vypravila 

51r Píseň 

49. Aj, já dívka Pána mého, vyplniž se vůle jeho   Prosa / značení melodie (obloučky) 

50. Vtělilo se slovo Otce, Panna plod a hvězda slunce     

51. 
Aj, já dívka Pána velikého ::: Vtělilo se slovo Boha 
Otce 

51v Píseň 

52. Aj, já dívka Pána velikého   
Prosa + škrt + poznámka „to je chyba“ (chybně 
opsána část první sloky předchozí písně; správná 
Prosa následuje hned za tím) 



11 

 

53. Z Marie nám narozený pravý Messiáš 52r 
Prosa  / před touto Prosou je Prosa, která je ale 
škrtnutá (viz výše) 

54. Aj, pro nás poníženého Krále slavného     

55. 
Kristus svou božskou mocí ::: Bohu Otci jsa rovný ::: 
V tom dal nám to naučení  

  Píseň 

56. 
Protož čisté Matky Synu, Ježíši, odpusť nám 
hříšným 

52v Prosa 

57. A po smrti této časné, dej dojíti tvé slávy     

58. 
Ježíši, pro nás vtělený, Pane milostivý ::: Tobě chvála 
buď věčnému 

  Píseň 

59. 
Bůh Otec buď chválen, Syn i Duch svatý na věky, 
amen. 

53r   

60. 
Chvála Bohu mocnému, z jeho dobrodiní ::: Ježíši, 
milý Pane ::: Sešliž nám své anjely ::: A po smrti před 
tváří 

  
Píseň / místo „mocnému“ je v originálu 
„možnému“ 

  O. A. MP. D. G.  53v 
iluminace - ptáčci, dvě větvičky a něco na způsob 
Božího oka 

        

  Officium ke štvrtku 54r   

  Introitus     

1. Rosu dejte nebesa, jenž jste dřív byla měděná     

2. 
Radostná ta spívaní křesťané začínají ::: Jak se Pán 
Kristus vtělil 

  Píseň / značení melodie (obloučky) 

3. Přijmiž rosu nebeskou, ó Panno Maria 54v Verš 

4. 
Rosa milosti Boží, ať se v nás rozmnoží ::: Bůh a 
člověk Messiáš 

  Píseň 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 55r Gloria 

6. 
Sláva Bohu Otci velebnému ::: V trojích osobách ::: 
Buď vzdána, spívána 

  Píseň 

  preambulum     

  Kyrie I     

7. Hospodine, jenž tak svět miloval 55v   

8. 
Divové se mnozí dáli od světa počátku ::: Měli se 
čemu diviti 

  Píseň 

9. Hospodine, nechtěls nás schladiti 56r Kyrie 

10. 
Snažme se k tomu, bychom chválu hodnou ::: Maje 
milého Syna jediného ::: Kterýž když přišel 

  Píseň 

11. Hospodine, kdyby tvé milosti nebylo 56v Kyrie 

12. 
Což byl Adam stratil skrz jablka jedení ::: Malým v 
světě učiněn 

  Píseň 

13. Kriste, milý Spasiteli a náš Pane jediný 57r Kriste I 

14. Jenž se Duchem svatým v Panně vtělil     

15. 
Vykvetla hůl Aronova ::: Aman pyšný jest oběšen ::: 
Judith sťala Holoferna ::: Korab Noe k zachování 

  Píseň 

16. Pane Kriste, jenžs cesta, pravda, život 57v Kriste 

17. Nemůž, než skrz tebe k Otci jíti     

18. 
Pane Kriste, jenž jsi cesta ::: Žadný nemůž spasen 
býti ::: V čemž jsme hříšní, očistiž 

  Píseň 

19. Pane Kriste Ježíši, Synu Boha nejvyššího 58r Kriste 

20. Přijals tělo člověka bídného     

21. 
Kriste, nejmilostivější Králi ::: Ráčils v těle práci 
podstoupiti 

  Píseň 

22. Ó Duše svatý, jenžs to divně zřídil 58v Kyrie II 

23. 
Ó Duše svatý, s Otcem i Synem věčný ::: Kterýž to 
divně zřídil ::: Z ní také se narodil 

  Píseň 

24. Ó Duše svatý, řeks, že chceš vzbuditi  59r Kyrie 

25. 
Těžkost velkou, nekonečnou ::: Bázeň Boží, věčné 
zboží ::: A to jablko podnes hořko ::: Klatbě velké 
hodně přišlé 

  Píseň 

26. Ó Duše svatý, ráčils pověditi 59v 
Píseň (zřejmě je to chyba, že v nadpisu nestojí 
„verš“) 
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27. 
V čem spasení založeno ::: Mnohé cesty vymyšleny 
::: Tať nás cesta nezavede 

60r Píseň 

  preambulum 60v   

  Gradual     

28. Svatá Trojice, Bůh jeden všemohoucí     

29. On Syn Boží tak vyšel z nejvyššího nebe 61r   

30. preambulum 61v   

  Alleluja     

31. Rcemež Alleluja, jsouce vděčni Kristovo vtělení     

32. Řkouc velebí duše má ::: Řkouc národové všickni   Píseň 

33. 
Zdrávas, Maria blahoslavená, jenž Božských 
dobrodiní vděčná 

62r  označení verše chybí, iniciála červeně 

34. Protož jsi se Duchem svým v Pánu Bohu rozveselila   graficky není odděleno od předchozí části 

35. Zdrávas, Maria, milosti plná, Hospodin s tebou   
od předchozí části odděleno pouze červenou 
iniciálou 

36. Maria, již vyplňuje se tvá řeč, tvé proroctví   graficky není odděleno od předchozí části 

37. Učinil velké věci, jenž mocný jest 62v 
od předchozí části odděleno pouze červenou 
iniciálou 

38. Bože, jenž rozptyluješ všechněch pyšných   graficky není odděleno od předchozí části 

  preambulum     

  Prosa     

39. Otče všemohoucí, bohatý v své moci     

40. Rozumem jej zvýšil, pamětí povýšil     

41. 
Bůh Otec, Syn i Duch svatý, navěky jsa chvály hodný 
::: Člověka ráčil stvořiti 

63r Píseň 

42. Ďábel mdlobu jeho znaje, by jej ráje zbavil   Prosa 

43. Ale Stvořitel všech lítost nad ním maje 63v   

44. Adam v ráji postaven ::: Bůh Otce milosrdný   Píseň 

45. Mocného, silného, krásného Anjela 64r Prosa 

46. Řkouc směle, Anjele, že cele Syn Boží     

47. 
Šťastná to byla chvíle ::: Patriarchové svatí, Duchem 
naplnění 

64v Píseň 

48. A prv než řeč začneš a mluviti budeš   Prosa 

49. Maria pokorná, nad jiné zvolená 65r   

50. 
Aj, jak v času plnosti, z nesmírné milosti ::: Sílu svou 
Gabriele ::: Tenť přišedši k ní 

  Píseň 

51. Ona to slyšeci, počne k němu řeci 65v Prosa / na okraji nečitelná poznámka  

52. Řek Anjel: Maria, Duch svatý zhůry vstoupí v tě     

53. Neb Duch svatý vstoupí v tě a zastíní tobě   Píseň / značení melodie (obloučky) 

54. Znajíce to Panna, že jí milost dána 66r Prosa 

55. Buďmež všickni vděčni svého vykoupení     

56. 
Králi vší šlechetnosti, štědrý dárce ::: Přijmiž od nás 
chválení ::: Bůh Otce chvály hodný 

  Píseň 

57. 
Učiniž to, Kriste, pro tvé vtělení v Panně čisté, 
amen. 

66v   

  A. P.   
původně nad touto zkratkou ještě 4 jiná písmena 
- téměř nečitelné M. ? R. H. + iluminace (dvě 
větvičky a Boží oko) 

       

  Officium k pátku 67r   

  Introitus     

1. Patriarchové svatí, Abraham i jiní muži pobožní     

2. 
Všickni praví Boží milovníci ::: Váží, co jest všem 
užitečnýho ::: K němuž to zdávna svatí ::: Uslyšal 
snažně jejich žádosti 

  Píseň 

3. Když od stvoření světa čtyry tisíce let 67v Verš 

4. 
Bůh maje lítost velikou ::: I nechtěl již déle volání ::: 
Když čtyry tisíce let prošlo  

  Píseň / slovo „nechtěl“ opraveno na „nechtě“ 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 68r Gloria 

6. 
Kristus své vyvolené z pekla vysvobodil ::: Jsouc 
svobodní, pochvalme ::: Dá zde pamatovati 

  Píseň 
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  preambulum 68v   

  Kyrie I     

7. Pane Bože, Otče všemohoucí, tvé pomoci žádáme     

8. 
Ó dobroto veliká Otce nebeského ::: Neb když jsou 
přestoupili 

  Píseň 

9. Pane Bože, ať nezhyne tvé stvoření, ale smiluj se 69r Kyrie 

10. 
Boha Otce, Synu milý, Králi přeslavný ::: Vtělil se v 
život Panny 

  Píseň 

11. Ó, dejž nám ať z srdce pravého k tobě voláme 69v Kyrie 

12. 
Tobě my se vyznáváme ::: Protož z žádný své 
hodnosti 

  Píseň / značení melodie (obloučky) 

13. Kriste, čisté Panny Synu, odpusť vinu a smiluj se 70r Kriste I 

14. Tobě všickni prorokové ::: Toliko jméno Kristovo    Píseň 

15. Ó Ježíši nejvyšší, jenž radíš řka: Proste 70v Kriste / v originálu místo „proste“ stojí „sproste“ 

16. Kriste, tys naše lékařství ::: Ďábla, smrt přemohls   Píseň 

17. A protož z nebe sstoupil i na kříž vstoupil   Kriste 

18. 
Ó pastýři izraelský, Synu Boha živého ::: Budiž tobě 
chvála věčná 

71r Píseň 

19. Milý Pane Utěšiteli Duše svatý, smiluj se nad námi   Kyrie II 

20. 
Milý Pane Duše svatý, v dařích hojný ::: Ty v počátku, 
při stvoření ::: Ty jsi Panny ctně posvětil 

71v Píseň 

21. Navštěv nás svou milostí, Pane Bože   Kyrie 

22. 
Ó Pane Kriste, jenž jsi se pro nás vtěliti ráčil ::: Přišel 
jsi sem hledati pobloudilých 

72r Píseň 

23. Když budem mříti, rač přispěti, Pane Bože   Kyrie 

24. 
Chvalmež svého Boha pro ta díla mnohá ::: Hodně za 
to dáti nemůžem 

  Píseň 

  preambulum 72v   

  Gradual     

25. V slunci, to  jest že v světle a zjevně přide Syn Boží     

26. Od nejvyššího nebe, to  jest od Boha Otce 73r   

  preambulum 73v   

  Alleluja     

27. Alleluja, Králi věčnému sladkou píseň a velebnou     

28. 
Sladkou píseň radostnou spívejmež ::: Jenž trpěl 
muky těžké ::: Dal svou krev vytočiti 

  Píseň 

29. 
Sladké ovotce vydal jest čerstvý, zelený proutek 
Jesse 

  Verš 

30. 
Poděkujmež Otci nebeskému ::: Jenž jest ráčil 
člověka vykoupiti ::: Pane Jezu Kriste, pro tvé vtělení 

74r Píseň 

  preambulum 74v   

  Prosa     

31. Připomínejme sobě Pána Krista vtělení     

32. 
Radujme se společně, chválu vzdávejme ::: Kterýž 
ráčil vzhlédnouti na nás 

  Píseň 

33. Neb Kristus jest Bohem pravým 75r Verš 

34. 
Emanuel jest nazvaný, že Bůh v člověčenství 
vtělený 

    

35. Máme přístup k Bohu Otci     

36. 
Bůh učiněn člověkem, to  jest cos divného ::: Kdo by 
to byl směl na Pánu Bohu žádati 

  Píseň 

37. Onť jest spravedlivý kmen, jenž jest z rodu Davida 75v Verš 

38. Jenž tak se jmenovavše, Adonaj Bůh spravedlnost     

39. To jméno nenáleží nežli samé milosti Boží     

40. 
Ježíš Kristus, Syn Davidův ::: Tenť jest velmi veliký ::: 
Království jeho nikdy konce míti nebude 

  Píseň 

41. Svědčí prorok Micheáš, že vyšel z Betléma vůdce 76r Verš 

42. Není Spasitel jiný, kromě Pána Boha     

43. 
Kristus pak Spasitel jest, za světlo všem národům 
dán jest 
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44. 
Zachariáš též praví, že se béře slavný ::: Kterýž má 
svou chudobou 

  Píseň 

45. Kristu to jméno jest dáno, kteréž jest nad všeliké 76v Verš 

46. Ale Pán Bůh zapřisáh se     

47. Kristu vedle jeho božství musí se klaněti     

48. Žádné jiné símě té mocnosti nemá v sobě   Píseň 

49. Bůh slávy své nedá jinému, ale všecku čest dal Synu 77r Verš 

50. Aby každý ctil Krista Pána, jakž ctí Boha Otce     

51. Pán Bůh má moc hříchy schladiti     

52. 
Bůh své slávy nižádnému ::: A chce tomu, aby každý 
::: Bůh má moc hříchův sprostiti 

77v Píseň 

53. Neb Kristus jest všechněch naděje 78r Verš 

54. Neb dí Písmo, že ten každý, kdož doufání     

55. 
Kristus, živ jsa, za nás oroduje ::: Sámť Kristus cesta, 
také dveře ::: Z něhož by nám všem přišlo spasení 

  Píseň 

56. Kdo má v Kristu své doufání, má věčný život 78v Verš 

57. Kdož doufání má v stvoření, budeť zahanben     

58. 
Syn v nebi s Otcem věčný učiněn ::: Syn Císaře 
věčného, Syn člověka časného ::: Kdož má v něj své 
doufání 

  Píseň 

59. 
Kristus věrné obživuje, život všecko dobré svým 
daruje  

79r Verš 

60. Tehdyť Kristus jest Bůh pravý     

61. 
Kristus sám obživuje ::: On zde jsou v světě mrtvé 
křísil 

79v Píseň 

62. On sám byl bez vší poškvrny   Verš 

63. Protož Pána Krista znejme, že on jest Bůh     

64. 
Vzdejmež chválu nebeskému Pánu ::: Neb nás 
obmyl, od hříchův očistil ::: Té milosti od Boha z 
výsosti ::: A z víry té čiňmež skutky dobré 

80r Píseň 

65. 
Ó, rač býti s námi, odpusť hříchy, smiluj se nad 
námi, amen. 

80v   

  
p[aní] Müllerová, Chudenice dar[oval] Václav Bláha z 
Chudenic 1936 

  přípis na okraji stránky 

  IHS     

  M. R .   iluminace - dvě větvičky 
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Příloha 2 – Katalog repertoáru k rukopisu RK 83 

číslo 
incipitu 

Klatovy RK 83 (poč. 17. století) stránka poznámky 

    dodatečně datace 1648 s latinským textem na přídeští 

  Rorate k neděli 1   

1. Mnozí spravedliví proroci i králi Spasitele viděti žádali     

2.  
Zstup dolův, Mesiáši, tak svatí volali ::: Oni za to prosili, aby z nebe stoupil ::: Z nejvyššího nebe k 
nám ráčil jest stoupiti ::: Protož jsouc vděčni toho, vždycky jej milujme 

    

3. Nebesa vypravují čest a slávu Boží 2   

4. Nebesa vypravují, světlo vyhlašují ::: I měšťané nebeští, kůrové anjelští ::: Jeho velebnost božskou 3   

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému     

6. Sláva jasnost i moudrost Otci nebeskému ::: Kterýž ode všech hříchův     

  Kyrie     

7. Dnes počátek našeho spasení / Již se stalo naše vykoupení 4 
jsou tu dva různé začátky, oba však shodně pokračují „kdež bylo 
zavedení“; první verze lehce škrt 

8. 
Všickni věrní křesťané, Bohu chválu vzdejme ::: V modlitbách ve dne v noci ::: Marie Panny čisté ::: 
Kteréž z hůry jsa poslán 

    

9. Všemohoucí Otec milosrdenství poslal k Panně Marii     

10. Věkové když přeběhli jsou ::: Poslal posla velmi silného 5   

11. Gabriele Archanděla svého, zdrávas, plná milosti     

12. 
Počneš z Ducha svatého, čistoty nezrušíš ::: Tenť bude převeliký ::: Jemužť bude poddáno ::: Onť sám 
svět vysvobodí 

    

13. Panna myslila, tejnost božskou neznala 6   

14. Panna Maria pokorná tejnost božskou ::: Studem se velmi zarděla     

15. Neboj se Panno Maria, milost Božís nalezla     

16. Neboj se, nestrachuj se ::: Slavná i zvelebená ::: Krásnou Pannou v čistotě 7   

17. Krista porodíš, všecken svět obveselíš     

18. 
Blahoslavená Panno, toběť jest to dáno ::: Žádná hodna nebyla ::: Aj, porodíš předivně ::: Řekla: Jak 
to můž býti 

    

19. Duch svatý moc tobě zastíní 8 Kyrie primum ultimo 

20. Z vysokosti nebeské zaslíbený ::: Vezmi sobě příklad ::: Což nemožné u lidí se vidí     

21. Dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho   Kyrie secundum 

22. Přivolila uvěřila řeči posla ctného ::: Jasné světlo ihned zkvetlo     

23. Jakž svolila, hned jest počala 9   

24. 
Radujme se, všickni věrní ::: I pročež v hříších ležíme ::: Nechajíce nepravosti ::: Tobě amen, Bože 
Otče 

    

        

25. Syn Boží z nejvyššího nebe od Boha Otce ráčil 10   
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26. Chválu Boha všemohoucího, věčného a nesmírného 11   

        

27. Alleluja, chvalmež všickni Pána Boha, Otce 12   

28. Syna Marie Panny ustavičně chvalme ::: Z domu krásného vyšel     

29. Od nejvyššího trůnu nebeského, z příbytku slavného     

30. 
Pane Ježíši Kriste ::: Neb jsi ty slovo věčné ::: Myť jsme tebou stvořeni ::: Myť jsme tvoji a ty náš ::: 
Jímž se k nám přihlašuješ ::: Že se k nám jistě přiznáš ::: Ó Ježíši velebný 

 13   

31. Alleluja, s anděly tě vždy chváliti 14   

        

32. Pán Bůh všemohúcí z veliké milosti     

33. Jemužto Gabriel jméno Silný Anjel     

34.  Anjel k Panně Marii Kristův poslán byl ::: Aj, on vece Duch svatý ::: Protož, Vítěziteli, Synu Boha 15   

35. I všed k Panně čisté, pravil řeči jisté     

36. Řka: Zdráva, Maria, vší milosti plná 16   

37. 
Poslán jest od Boha Anjel ::: Do krajiny Galilejské ::: I všed k ní ten Silný Anjel ::: Řka: Zdráva, plná 
milosti 

    

38. Kterážto slyšeci v své uši ta slova     

39. Již Anjel posilniv, řekl by se nebála 17   

40. Panna od Anjela vyslyševši slova ::: Již Anjel posilniv, řekl, by se nebála     

41. Což jest Bůh uložil a tě k tomu zvolil     

42. Jemužto Pán Bůh dá stolici Davida 18   

43. Bůh Otec což uložil ::: Stolici mu Pán Bůh dá    

44. Jakž uložila, Pannou aby vždycky byla     

45. Radostné to děťátko od věkův žádáno ::: Emmanuel, Bůh s námi ::: Nebudeť jemu jméno to 19   

46. Anjel řeč dokonav, tehdy Maria drahá     

47. Hned v svém čistém těle počne Panna 20   

48. 
Ó, přešťastná hodina, v níž svolila ::: Obveseliž se lidské pokolení ::: K tomu všecky bídy naše ::: 
Pohleď pilně na to každý 

    

49. Budiž pochválen Bůh Otec, Syn i Duch svatý, amen. 21   

50. 
Z milosti tak hojné ::: Ó náš milý Pane ::: Jezu Kriste Králi ::: V poslední hodinu ::: K toběť vždy 
voláme 

  jen jeden řádek notace 

51. Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, amen.     

        

  Rorate v pondělí 22   

1. Prolom, Pane, nebesa a zstupiž na zemi v život přečisté Panny     

2. Prorokové, otcové svatí jsou žádali ::: Prolom, Pane, nebesa ::: Rosu dejte, nebesa     

3. Rosa milosti Boží rač z nebe sstoupiti 23   

4. Rosa milosti Boží rač z nebe zstoupiti ::: Ať můžeme veliká     

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému     
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6. Vzdejmež chválu Pánu Bohu ::: Rač to učiniti ::: Poslals jeho na svět     

  Kyrie 24   

7. Pane Bože, Otče všemohúcí, z své veliké milosti     

8. Divná se milost stala od věčného Pána ::: Ďábel v své moci držel ::: A když se čas vyplnil 25   

9. Jemuž Matku drahou Pannu vyvolil     

10. 
Gabriel od Boha poslaný ::: Veselá a zdráva buď ::: Hle počneš v svém životě ::: Vtělí se skrze Ducha 
svatého 

    

11. Kterážto když jest pozdravení od Anjela přijala 26   

12. Nepochybně, ale věrně Panna přijala ::: Na svět přišel, z nebe vyšel     

13. Kriste jediný, z Boha Otce rozený Synu Marie     

14. Ó, co tebou hnulo, žes se tak ponížil ::: Navštívíš nás hříšné 27   

15. Uslyš naše spívání i nábožné modlení    

16. Uslyš naše volání, srdečné spívání ::: Kriste, Králi nebeský     

17. Přišels k nám na svět, z Panny jakžto z růže květ 28   

18. Milosrdný náš Spasitel, Ježíš Kristus ::: Nevinný pro vinné přišel     

19. Utěšiteli, Duše svatý, rač mile vzhlédnouti     

20. Utěšiteli, slavný Duše svatý ::: Ráčils slibiti a jich potěšiti ::: Prosíme tvé milosti  29   

21. Navštěv nás svou milostí, zbav pekelné žalosti     

22. Jenžs ráčil působiti, až se čemu podiviti ::: Račiž nás spravovati ::: Dej se tobě líbiti 30   

23. Tys spůsobil ten skutek božský, když Pán Ježíš     

24. 
V světle choďme, nebluďme, Krista následujme ::: Zaženouc zlost přijmem ctnost ::: Amen všickni 
zpívejme 

31   

  Gradual     

25. V paprsku slunce svůj stánek postavil     

26. Již se veselte, kůrové nebeští, a po všem okršlku 32   

        

27. Alleluja, otcové svatí v temnostech jsouce žádali 33 škrt (formou vlnovky) 

28. Chvála buď Bohu na výsosti, Králi laskavému   škrt (formou vlnovky) 

29. Toho jsme my již dočekali, což jsou oni žádali 34 škrt (formou vlnovky) 

30. Titoť jsou dnové, v nichžto nám sluší bdíti ::: Kristus jest kořen ::: Synu Panny Marie 35 škrt (formou vlnovky) 

31. Alleluja, vzdejmež chválu Bohu   škrt (formou vlnovky) 

  Prosa     

32. Zavítej a zstup Mesiáši, odejmi všecku bídu naši 36   

33. Ó, přijdiž ty k nám, zboží chudých, Otče sirotkův     

34. Srdečně jsou prosili svatí otcové   
chápáno asi jako chorál, ale v Hr-11 je to první sloka následující 
písně, nápěv jako Hr-11 

35. I my k tobě voláme, v toběť naději máme ::: A všech hříchů temností   jiný nápěv než Hr-11 

36. Mnozí také králové i jiní všickni otcové 37   

37. By nebesa prolomil a k nim do temností     
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38. Všickni tvoji volení ::: Též my nic nemůžeme ::: Aby svůj lid spravoval    

39. Když se čas naplnil, Bůh Otec slib svůj splnil 38   

40. Ten se z Panny čisté narodil     

41. Protož milí křesťané, děkujmež mu z toho ::: Tak velmi zamiloval     

42. Věrní pobožní toho dočkali 39 škrt (formou vlnovky) 

43. Nuže, všickni věrní nyní vděčni   škrt (formou vlnovky) 

44. 
Ó Kriste dobrotivý, na nás velmi laskavý ::: Račiž nás uslyšeti ::: Vyveď z pejchy pyšného ::: Světlem 
Čtení Svatého ::: Ďáblu ať odoláme 

  škrt (formou vlnovky) 

45. Zavítej s svou milostí, vzhlédniž na nás     

46. Kriste, pro tvé vtělení, dej nám hříchův 40   

47. Ó Kriste vtělený, pro nás na svět daný ::: K čemus nás přivésti ráčil ::: Ó, dejž utěšení     

48. 
Bože náš, jenžs před věky ::: Zstoupils k nám z nebe ::: Dejž nám v tvé pravdě ::: Dejž nám tebe 
chváliti 

41   

49. Rcemež všickni amen.     

  následuje bez nadpisu:     

50. Ó Moudrosti věčná, nestihlá   pozdější přípis 

        

  Rorate v úterý 42   

1. Vtělení přeradostného Syna Božího veleb, duše     

2. Všickni věrní křesťané, milost nesmírnou ::: Aby svůj lid vykoupil  Cantilena 

3. Chválu Boží vypravujte, anjelé nebeští 43 Versus 

4. Raduj se, každý člověk ::: Spasení navráceno ::: Protož všickni zvolejme  Cantilena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 44   

6. Ježíš Kristus, Spasitel všech ::: Jsouc vděční my vtělení ::: Řkouc: Dej, Bože, zde v světě    

  Kyrie primum    

7. Pane Bože, Králi všemohúcí, jenžs stvořil všecky věci    

8. Chváliž Boha, duše věrná ::: Ó, veseliž se i děkuj  Kantylena 

9. Skrz tě, Bože, hejbeme se, dýcháme, živi jsme 45 Kyrie secundum 

10. Veseliž se již nyní všeliký křesťan ::: Neb přišlo utěšení  Kantylena 

11. Hospodine, Bože všemohúcí, ty sám všecko spravuješ  Kyrie tertium 

12. Jazyk lidský nemůže vypraviti ::: Dokonav je na zemi 46 Kantylena 

13. Kriste, Pane náš, jenž sám srdce naše znáš  Christe primum 

14. Ej, již se ze sna probuďme ::: Noc temná již jest odešla 47 Kantylena 

15. Kriste, zprav naše zpívání, uslyš naše modlení  Kyrie secundum 

16. Uslyš modlitbu naši ::: Kriste, Pane nejvyšší ::: Ať hodně ctíme tebe  Kantylena 

17. Kriste, sluhám tvým, ačkolivěk nehodným 48 Christe tertium 

18. Milý Pane náš, Jezu Kriste ::: Račiž nám dáti svou milost ::: Ne pro nás, naše zasloužení  Kantylena  / notován pouze první řádek 

19. Rozumným jazykem zpívejme, tak vespolek se vzdělávejme  Kyrie primum 

20. Kterýž nepřítele již porazil ::: Vstoupil v radost nebeského ::: Tuto milost dobrodince  Kantylena 
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21. Bože věčný, Duše svatý, dejž nám k tomu 49 Kyrie secundum 

22. Ó milý Duše svatý, rač v našich  Kantylena 

23. Duše svatý, rač zavítati, vždy v našich  Kyrie tertium 

24. 
Bože věčný, Duše svatý, jenžs věčné jedné podstaty ::: Rač nám své poznání dáti ::: Rač nás v víře 
potvrditi ::: Chválu Pánu Bohu vzdejme ::: Ó Kriste, pro tvé vtělení 

50 Kantylena / 3. a 4. sloka jsou škrtnuty 

  Gradual 51   

25. Od Izaiáše z dávna předpovědíno Duchem svatým    

26. Od nejvyššího Boha Otce, Krále nebeského 52  

       

27. Alleluja, vzdejmež chválu Stvořiteli mocnému 53 bez nadpisu, ale text jako RK 84 

28. Z hvězdy vyšlo slunce ::: Otec Syna poslal ::: Což žena ztratila ::: Pane Jezu Kriste  Kantylena 

29. Mnozí králové i proroci, sedíce v temné noci 54   

30. Již jsi to naplnil, kdyžs člověk učiněn ::: Ó dcerko sionská ::: Povstaniž ochotně  Kantylena 

31. Alleluja, jenž jsi na svět přišel pro nás 55   

  Prosa    

32. Buďmež vděční nyní toho dobrodiní    

33. Bydle na výsosti, v nebeské radosti 56   

34. Pane Bože Králi, ať tě tvůj lid chválí ::: Ó divná milosti  Kantylena 

35. Ráčils se zjeviti, sebe lidem dáti    

36. Takovou dobrotu lidem ukázal zde 57   

37. Pán nebeský, Král anjelský ::: Mnoho jest set minulo let  Cantilena 

38. Nebo jest vzal život převelmi spůsobný    

39. Přemoci smrt, kterouž hříchové plodili 58   

40. Máme proč velebiti ::: Neb jsou toho žádali ::: Navštívil je Mesiáš  Kantylena 

41. Když se čas naplnil v kterémž Bůh uložil    

42. To jest tak učinil, mocí svou vše zřídil    

43. Plnost času když přišla ::: Od trůnu své stolice 59 Kantylena 

44. Když poslal Anjela, tu kdež Panna byla    

45. V tom se zradovali, kteřížto poznali 60   

46. Anjel Panně tu novinu oznámil ::: Panna, jakž tu novinu uslyšela  Kantylena 

47. Hned se zradovali, Boha velebili    

48. Bože Otče věčný, jenž jsi všemohúcí    

49. Prospěvujmež vesele, žeť nám Bůh ::: Vida, že pomocníka není 61 Kantylena / druhá sloka škrt 

50. Jsa s tebou v slavnosti, byl zde v ouzkosti  poznámka „spívá se“ 

51. Račiž z milosti své, v Kristu ukázané  poznámka „nihil“ 

52. Ó milý Pane Ježíši, dejž ať tento lid ::: Poznávaje, že tak žádný ::: Panujž ty sám nade všemi 62 
vlnovka, která začíná už v chorálu; píseň jako Hr-11, první 2 sloky 
podtrženy 

53. Kriste, rač to dáti, s tebou věčně přebývati, amen.    

54. Protož se připravme ::: Rač, Pane, popříti  dolní část stránky poškozená 
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  Rorate v středu 63   

1. Prorok evangelitský, Izaiáš prorokoval i toho žádal    

2. Izaiáš, prorok svatý, v svém proroctví ::: Emanuel dá mu jméno ::: Protož s vážností 64 Kantylena 

3. Bůh ráčil nám k vykoupení Syna poslati (původně: Bůh cyra ráčil k vykoupení svým poslati, aby) 65 
Verš / škrt + vlnovka, na další straně je zbývající text přelepen 
novým textem 

4. Bůh věčný a nebeský ::: Kterýžto se tak ponížil ::: I radujmež se z vtělení  přelepeno, přelepený text mladší než škrtání, protože konec 
původního škrtu je vidět 

5. Sláva Otci i Synu [i Duchu svatému]    

6. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému ::: Jasnost, moc, také síla  ve druhé sloce škrt slovo „císařství“ 

  Kyrie primum 66   

7. Ó Stvořiteli všemohoucí, Otče, Bože vší moci    

8. Zpívej s ochotností každý křesťan ::: Všemohoucí Pán Bůh  Kantylena 

9. Nechtě bychom na věky zahynuli 67   

10. Přišels k nám vděčný ::: Jednorozený Syn ::: Kterýž zpravuje  Kantylena 

11. Ó laskavý Otče náš milý, dals Syna    

12. Máme se z čeho těšiti ::: Adam pro svou neposlušnost 68 Kantylena 

13. Ó Mesiáši, Kriste, slyš prozbu naši  Christe primum 

14. Ježíši, pro nás vtělený ::: Ty jsi ten Boží Beránek  Kantylena 

15. Kriste, Synu jediný, aby lid zbyl vší vinny 69 Christe secundum 

16. Podivmež se pokoře Jezu Krista ::: Jaká jest mu potřeba toho  Kantylena  

17. Znal jsi nemožnost pro lidu svého zašlost 70 Christe tertium 

18.  Ukrotils hněv Boha Otce svého ::: Ty jsi všechněch jedinká naděje ::: Kriste, rač nám zde svou  Kantylena / druhá sloka škrtnutá + pozn. NB, notace jen pro první 
verš 

19. Duše svatý, jedné podstaty 71   

20. 
Maria Panno, mužes nepoznala ::: Milosti plná jsi Ducha svatého ::: Hospodin s tebou, dobrého 
dařitel 

 Kantylena 

21. Zstoupil jsi z nebe v Pannu 72 Kyrie secundum 

22. Syn Boha nejvyššího do města nejnižšího ::: Syn Boží, Král přeslavný  Kantylena 

23. Syn Boží byl v světě člověkem  Kyrie tertium 

24. Poděkujmež nyní Bohu z jeho dobrodiní ::: Od počátku světa ::: Budiž tobě chvála 73 Kantylena 

  Sequitur Graduale 74   

25. Od nejvyššího nebe jest vyjití mocného našeho 75   

26. Nebesa, kteráž jsou mocně stvořena    

       

27. All[eluj]a, rcem Bohu k chvále a zpívejme 77   

28. Jakož o tom proroci ::: Ano, anjelům v nebi  Kantylena 

29. Pán Bůh skrze proroky, lidské pokolení 78 vlnovka, „nihil“ + pozn. na okraji zřejmě „alleluja repete“ 

30. Zdráv buď, Pane Jezu Kriste    
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31. Tvou milosť nemůž nebe, země obsáhnouti 79 iniciála nevýrazná 

32. Dejž nám, Pane Jezu Kriste  iniciála nevýrazná 

33. Čímž jiným můžem pokázati svou vděčnost  iniciála nevýrazná 

34. Protož prosíme, račiž uslyšeti nás hříšné  iniciála nevýrazná 

35. pouze poznámka alleluja repete    

  Prosa 80   

36. Z vysokosti nebeské vyšlo světlo přejasné    

37. Jasné slunce, jenž nehasne ::: Ale aby to věděla ::: Davidovo svaté plémě  Kantylena 

38. Hříchův temnost zahnalo a hojné jest nám 81   

39. Toho světla jasností jest nám osvícené    

40. Křesťané této chvíle ::: Neb se chtěl slitovati  Kantylena 

41. To světlo jest Kristus Pán 82   

42. Bůh Otec vší milosti poslal    

43. Bůh Otec z své milosti ::: Poslal anjela svého ::: Aby poselství zřídil 83 Kantylena 

44. Zdráva, řekl jest Anjel k ní, z tebeť vyjde spasení    

45. Bez semene mužského plnas Ducha svatého    

46. Zdrávas, Bohem pozdravena ::: Milostí Ducha svatého ::: Neb tě Pán Bůh k tomu zvolil 84 Kantylena 

47. Když to Panna uslyšela, z toho se jest    

48. Poslu hned odpověď dala 85   

49. Když jest to uslyšela ::: Zármutek odehnala ::: Posla hned vypravila  Kantylena 

50. Ej, já dívka Pána mého, vyplniž se vůle    

51. Vtělilo se slovo Otce, Panna plod 86   

52. Aj, já dívka Pána velikého ::: Vtělilo se slovo Boha Otce  Kantylena 

53. Z Marie nám narozený, pravý Mesiáš    

54. Aj, pro nás poníženého ctěmež Krále 87   

55. Kristus svou božskou mocí ::: Bohu Otci jsa rovný ::: V tom dal nám to naučení    

56. Protož čisté Matky Synu, Ježíši, odpusť nám 88   

57. A po smrti této časné, dej dojíti    

58. Ježíši, pro nás vtělený ::: Tobě chvála buď věčnému 89 Kantylena / vlnovka + pozn. „nihil“ 

59. Bůh Otec buď chválen, Syn i Duch svatý navěky, amen.    

60. Chvála Bohu mocnému ::: Ježíši, milý Pane ::: Sešli nám své anjely ::: A po smrti před tváří  Kantylena 

       

  Rorate ve čtvrtek 90   

1. Rosu dejte, nebesa, jenž jste dřív byla měděnná  na další straně pozn. Trans 

2. Radostná ta spívání ::: Jak se Pán Kristus vtělil ::: Chválí Boha věčného 91 Kantylena 

3. Přijmiž rosu nebeskou, ó Panno Maria  Verš 

4. Rosa milosti Boží ::: Bůh a člověk, Mesiáš 92 Kantylena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu [svatému]    

6. Sláva, čest, požehnání ::: Chvála Synu Božímu ::: Otec, Syn, Duch Bůh 93 Kantylena 
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  Kyrie primum    

7. Hospodine, jenžs tak svět miloval    

8. Divové se mnozí dáli ::: Měli se čemu diviti 94 Kantylena 

9. Hospodine, nechtěls nás shladiti 95 Kyrie secundum 

10. Snažme se k tomu, bychom chválu ::: Maje milého Syna ::: Kterýž když přišel  Kantylena 

11. Hospodine, kdyby tvé milosti nebylo 96 Kyrie tertium 

12. Což byl Adam ztratil skrz jablka ::: Malým v světě učiněn ::: Tebeť jsou se báli  Kantylena 

13. Kriste, milý Spasiteli a náš Pane jediný 97 Christe primum 

14. Jenžs se Duchem svatým v Panně vtělil    

15. Vykvětla hůl Aronova ::: Aman pyšný jest oběšen ::: Judit sťala holoferna ::: Koráb Noe k zachování  
Kantylena / 4. sloka lehce škrt, před tou slokou nečitelná 
poznámka, na konci stránky zřejmě varianta textu: „na spasení 
světu/a“ 

16. Pane Kriste, jenžs cesta, pravda, život a náš smírce 98 Christe secundum 

17. Nemůž než skrze tebe k Otci jíti    

18. Pane Kriste, jenž jsi cesta ::: Žádný nemůž spasen býti ::: V čem jsme hříšní, očistiž  Kantylena 

19. Pane Kriste Ježíši, Synu Boha nejvyššího 99 Christe tertium 

20. Přijals tělo člověka bídného, zmařiv se samého    

21. Kriste, nejmilostivější Králi ::: Ráčils v těle práci podstoupiti  Kantylena 

22. Ó Duše svatý, jenžs to divně zřídil 100 Kyrie 

23. Ó milý Duše svatý, s Otcem i s Synem ::: Kterýs to divně zřídil ::: Z ní také se narodil  Kantylena 

24. Duše svatý, řekls, že chceš vzbuditi 101 Kyrie secundum 

25. 
Těžkost věčnú, nekonečnú ::: Bázeň Boží, věčné zboží ::: A to jablko podnes hořko ::: Kladbě velké 
hodně přišlé 

 Kantylena 

26. Ó Duše svatý, ráčils pověditi, že v Kristu všickni 102   

27. V čem spasení založeno ::: Mnohé cesty vymyšleny ::: Tak nás cesta nezavede 103 Kantylena / začátky všech slok škrt 

  Gradual    

28. Svatá Trojice, Bůh jeden všemohúcí, onť jest to nejvyšší nebe 104   

29. On Syn Boží tak vyšed z nejvyššího nebe 105   

       

30. Rcemež Alleluja, jsouce vděčni Kristova vtělení 106 pozn. „nespívá se to“ + škrt 

31. Řkouc velebí duše má ::: Řkou národové všickni    

32. Zdráva, Maria blahoslavená, jenžs Božských dobrodiní vděčna 107 Verš 

33. Zdráva, Maria, milosti plná 108   

34. Maria, již se vyplňuje tvá řeč, tvé proroctví    

35. Učinilť veliký věci, jenž mocný jest 109   

36. Bože, jenž rozptyluješ všechněch lidí myšlení    

  Prosa 110   

37. Votec všemohúcí, bohatý v své moci    

38. Rozumem jej zvejšil, pamětí povejšil    



 

 

2
3
 

39. Bůh Otec, Syn i Duch svatý ::: Člověka ráčil stvořiti  Kantylena 

40. Ďábel mdlobu jeho znaje, by jej ráje zbavil 111   

41. Ale Stvořitel všech, lítost nad ním maje    

42. Adam v ráji postaven ::: Bůh Otec milosrdný 112 Kantylena 

43. Mocného, silného, krásného Anjela 113   

44. Račiž směle, Anjele, že cele Syn Boží    

45. Šťastná to byla chvíle ::: Patriarchové svatí 114 Kantylena 

46. A prv než řeč začneš a mluviti budeš    

47. Maria pokorná, nad jiné zvolená 115   

48. Ej, jak v času v plnosti ::: Sílu svou Gabriele ::: Ten přišedši k ní  Kantylena 

49. Ona to uslyšeci, počne k němu říci 116   

50. Řekl Anjel: Maria, Duch svatý z hůry sstoupí    

51. Neb Duch svatý sstoupí v tě 117   

52. Znající to Panna, že jí milost dána    

53. Hned k jejímu svolení, ráčils se vtěliti 118 Kantylena 

54. Buďmež všickni vděční svého vykoupení    

55. Králi vší šlechetnosti ::: Přijmiž od nás chválení ::: Bůh Otec chvály hodný 119 Kantylena 

56. Kriste, rač to dáti, s tebou věčně přebývati, amen.    

       

  Rorate v pátek 120   

1. Patriarchové svatí, Abraham i jiní muži pobožní, Bohu milí    

2. 
Patriarchové svatí, Abraham i jiní ::: A potom když zemřeli ::: V temnostech jsúc volali ::: Řkúc že 
konečně přijde ::: To, že Mesiáš pravý ::: Volali řkúc, by aspoň ::: A Bůh Otec nemoha 

121 Kantylena 

3. Když od stvoření světa čtyry tisíce let prošlo    

4. Bůh maje lítosť převelikou ::: I nechtěl již déle volání ::: Když čtyry tisíce let přišlo 122 Kantylena  

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému   

6. Kristus své vyvolené z pekla vysvobodil ::: Jsouc svobodní pochvalmež ::: Dá zde pamatovati 123 Kantylena 

  Kyrie primum    

7. Pane Bože, Otče všemohúcí, tvé pomoci žádáme    

8. Ó dobroto veliká Otce nebeského ::: Neb když jsou přestoupili  Kantylena 

9. Pane, ať nezhyne tvé stvoření, ale smiluj se. 124 Kyrie secundum 

10. 
Bože, jenžs ráčil nás stvořiti ::: Mysl, pamět, rozum dals každému ::: Abychom jsouce toho vděčni ::: 
Protož se na milosť dáváme 

 Kantylena / začátek třetí sloky škrt 

11. Ó, dej nám, ať z srdce pravého k tobě voláme 125 Kyrie tertium 

12. Toběť my se vyznáváme ::: Protože v žádné své hodnosti  Kantylena 

13. Kriste, čisté Panny Synu, odpusť vinu 126 Christe 

14. Toběť všickni prorokové ::: Toliko jméno Kristovo  Kantylena 

15. Ó Ježíši nejvyšší, jenž radíš řka 127 Christe secundum 

16. Kriste, tys naše lékařství ::: Ďábla, smrt zkazils i peklo  Kantylena 
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17. A protos z nebe zstoupil, i na kříž vstoupil  Christe tertium 

18. Ó pastýři izrahelský, Synu Boha ::: Budiž tobě chvála věčná 128 Kantylena 

19. Milý Pane Utěšiteli, Duše svatý, smiluj se nad námi  Kyrie 

20. Milý Pane Duše svatý, s Otcem i Synem ::: Ty v počátku při stvoření ::: Ty jsi Panny ctný posvětil 129 Kantylena 

21. Navštěv nás svou milostí, Pane Bože  Kyrie secundum 

22. Neb tu Duch Páně není ::: Protož my se připravme ::: Svatý Duše, rač přijíti ::: Račiž to učiniti 130 Kantylena 

23. Když budeme mříti, rač přispěti, Pane Bože    

24. 
Otče nebeský, pro zásluhy Syna ::: S tvými svatými ::: Když budem mříti ::: V ten den soudný ::: Amen 
spívejme 

131 Kantylena 

  Gradual 132   

25. V slunci, to jest že v světle a zjevně přijde Syn    

26. Od nejvyššího nebe, to jest od Boha Otce 133   

       

27. Alleluja, Králi věčnému sladkou píseň 135   

28. Sladkú píseň veselú ::: Jenž trpěl muky těžké ::: Dals svou krev vytočiti  Kantylena 

29. Sladké ovotce vydal jesť čerstvý zelený    

30. Poděkujmež Otci nebeskému ::: Jenž jest ráčil člověka obživiti ::: Pane Jezu Kriste, pro tvé vtělení 136 Kantylena 

  Prosa O pravém božství a člověčenství Pána Krista 137   

31. Připomínejme sobě Pána Krista vtělení, jeho nás navštívení  pozn. „nihil“ 

32. Radujme se společně ::: Kterýž ráčil vzhlédnouti  Kantylena 

33. Neb Kristus jsa Bohem pravým, Otci Duchu svatému rovným 138   

34. [E]mmanuel jest nazvaný, že Bůh v člověčenství    

35. [M]áme přístup k Bohu Otci, neb sedě Kristus na pravici    

36. Bůh učiněn člověkem ::: Kdo by to byl směl na Pánu  Kantylena 

37. Onť jest spravedlivý kmen, jenž jest z rodu 139   

38. Jenž se tak jmenováše Adonaj Bůh    

39. To jméno nenáleží, nežli samé milosti    

40. Ježíš Kristus, Syn Davidův ::: Tenť jest velmi veliký ::: Království konce jeho  Kantylena 

41. Svědčí prorok Micheáš, že vyšel z Betléma 140   

42. Není Spasitel jiný kromě Pána Boha    

43. Kristus pak Spasitel jest, za světlo všem národům    

44. Zachariáš též praví ::: Kterýžto svou chudobou ::: Jeruzalém to město  Kantylena 

45. Kristu to jméno jest dáno 141   

46. Ale Pán Bůh zapřisáhl se    

47. Kristu podle jeho božství    

48. Žádné jiné símě té mocnosti nemá  Kantylena 

49. Bůh slávy své nedá jinému 142   

50. Aby každý ctil Krista Pána    

51. Sám Bůh má moc hříchy shladiti    
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52. Bůh své slávy nižádnému ::: A chce tomu, aby každý ::: Bůh má moc hříchy shladiti 143 Kantylena 

53. Neb Kristus jest všech naděje    

54. Neb dí Písmo, že ten každý    

55. Kristus živ jsa za nás oroduje ::: Sám Kristus cesta, také dveře ::: Z něhož by nám všem 144 Kantylena 

56. Kdož má v Kristu své doufání    

57. [K]dož doufání má v stvoření    

58. Syn v nebi s Otcem věčný ::: Kdož má v něj své doufání 145 Kantylena 

59. Kristus věrně obživuje život 146   

60. [T]ehdyť Kristus jest Bůh pravý    

61. Kristus sám obživuje ::: On zde jsúc v světě  Kantylena 

62. On sám byl bez vší poškvrny    

63. [P]rotož Pána Krista znejme    

64. 
Vzdejmež chválu nebeskému Pánu ::: Neb nás obmyl od hříchův ::: Té milosti od Boha ::: A z víry té 
čiňmež 

147   

65. Ó, rač býti s námi, odpusť hříchy 148   

       

  Rorate v sobotu 149   

1. Rosu dejte, nebesa, a tou svlaž srdce lidská    

2. 
Rosu dejte, nebesa, Boží milosti ::: Bůh pro hřích vydal ::: Tak Bůh hříchy v ošklivosti ::: Ale již my s 
Pánem Bohem ::: Pro Krista odpuštěna 

150 Kantylena 

3. Přijmiž rosu nebeskou, ó žížnivá země  Verš 

4. 
Nebesa rosu dala, země ji přijala ::: Syn Boží z nebe zstoupil ::: Opustiv dvorstvo krásné ::: Snášel pro 
nás zármutky ::: Tak jest nás zamiloval 

151 Kantylena 

5. Sláva Otci i [Synu i Duchu svatému]   

6. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, dej se od nás s ochotností ::: Jakož byla před věky 152   

  následuje bez nadpisu    

7. Rosu daly nebesa a oblakové dštili na zemi  škrt 

  Kyrie primum 153   

8. Bože Otče všemohúcí, když nic nemohlo spomoci    

9. Bůh Otec ráčil nám Syna poslati  Kantylena  

10. Bože, jenžs tak svět miloval, žes Syna svého pro něj dal 154 Kyrie secundum 

11. Dokud jsme byli ještě nepřátelé  Kantylena 

12. Neráčils Syna poslati, by nás měl odsuzovati  Kyrie tertium 

13. Otče Bože, jenž naší smrti nechceš 155 Kantylena 

14. Kriste z Ducha svatého, jenž jsi vtělil se  Christe primum 

15. Jakžto sklo své čistoty neporuší  Kantylena 

16. Čistý vyšels z čistého, Kristus z života panenského 156   

17. Jenž jsi v čistotě ráčil se vtěliti  Kantylena 

18. Ovcí přišel jsi hledati, kteréž měly zahynouti 157 Christe tertium 
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19. Přišels hledati pobloudilých ovcí ::: Pane Kriste, uslyš naše žádosti    

20. Duše svatý, Utěšiteli, první otce obživil jsi 158 Kyrie primum  

21. Duše svatý, jenžs ráčil utěšiti    

22. Řekls, že má símě přijíti, hlavu ďáblovu setříti  Kyrie secundum 

23. Prorokům, králům ráčils oznámiti 159 Kantylena 

24. Protože králové, proroci, by vyšli z ďábelské moci    

25. Prosíme tvé milosti, svatý Duše  Kantylena 

  Gradual 160   

26. Pane Bože, Králi mocný nebeských i zemských    

27. Zbuď nás hříšné, nedbalé, zatvrdilé, ať v hříších 161   

       

28. Alleluja, budiž Pánu Bohu chvála 162   

29. Zdráva, Maria, milosti plná, ej, počneš a porodíš    

30. I řekla jest Maria: Ej já dívka Páně 163 iniciála nevýrazná 

31. 
Ó, moc předivná, však Bohu podivná ::: Panna počala, Panna porodila ::: Věc neslýchaná, kteráž jest 
nám dána ::: Což proti tomu, činiti každému ::: Chvála buď Bohu i milému Synu 

164 Kantylena 

32. Alleluja, vzdejmež chválu jemu samému    

  Prosa    

33. Poslal Bůh z nebe sám od sebe Anjela    

34. Dřív než řeč začal, říci počal    

35. Což Bůh zdávna uložil ::: Archanjela svatého ::: Řka: Ty jsi požehnaná ::: A v tvém čistém životě 165 Kantylena 

36. Když Panna uslyšela od Anjela    

37. Anjel promuvil ku Panně řka    

38. 
Panna se podivila té anjelské řeči ::: Anjel jí to zvěstoval ::: Plod v tvém svatém životě ::: Byť na trůnu 
Davida 

166 Kantylena  

39. Řekl k ní Anjel, nuž, Panno ctná, přivoliž 167   

40. Ej, já, vece, pokorná dívka Pána mého ::: Chvalmež Boha vesele  Kantylena 

41. Nuž, my hříšní, buďmež vděčni 168   

42. 
Vítej, milý Jezu Kriste ::: V tom ukázal Bůh lásku ::: Odřeknouce se vší zlosti ::: Čekajíc blahoslavené 
::: Neb skrz Krista máme přístup ::: Kdo skrze Krista nepůjde ::: Kristus jest naše naděje ::: Pane 
Kriste, rač nám dáti 

 sloky 5-7 škrt, poslední verš všech slok škrt 

43. Ó, dej nám všem věčné utěšení 170   

44. Ó Pane Kriste, pro tvé svaté vtělení    

       

  Rorate v neděli 171   

1. Prolom, Pane, nebesa a stúpiž na zemi    

2. Svatí k Bohu volali v světě i v temnostech ::: Uslyšel Bůh plačtivé ::: Budiž chvála na nebi 172 Kantylena 

3. Nebesa vypravují čest a slávu Boží 173 Verš 

4. Nebesa vypravují čest a chválu Boží ::: Nadto my víc ctěm, chvalme  Kantylena 
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5. Sláva [Otci i Synu i Duchu svatému] 174  

6. Chválu Bohu vzdávejme ze všech dobrodiní ::: Rcem: Buď tobě čest, chvála ::: Přijmiž od nás chválení  Kantylena 

  Kyrie    

7. Dnes počátek našeho spasení    

8. 
Chvalmež Pána Boha z začátku spasení ::: Ač se zdálo Evě velmi cos malého ::: Protož přikázání 
božských pilně šetřme 

175 Kantylena 

9. Všemohúcí Otče náš milosrdný, rač se smilovati nad námi 176 secundum 

10. 
Pro hřích člověka prvního ::: Z té nám tak velké nemoci ::: Ač jsme my hodní nebyli ::: Važme my 
sobě tú milosť 

 Kantylena 

11. Bože, jenž jsi z své pouhé milosti 177 tertium 

12. 
Ó, předivná jest velmi štědrost tvá ::: Miles vzezřel na naše bídnosti ::: Však ty lituje pádu našeho ::: 
Když čas přišel plný ::: Kterážto se tomu podivila 

   

13. Panna myslila na to, což jest slyšela 178 Christe primum 

14. Slyšíce Panna takové divné pozdravení ::: Svým rozumem jest nemohla ::: Neb neznala ta ctná Panna  Kantylena 

15. Neboj se, Panno Maria, milost Božíš nalezla 179 secundum 

16. Neboj se, řekl Anjel k ní ::: Počneš a porodíš Syna ::: Dále promluvil Anjel k ní  Kantylena 

17. Krista porodíš, všecken svět obveselíš    

18. Porodíš Syna v čistotě, Syna nejvyššího ::: Rozhlásí se to poselství 180 Kantylena 

19. Duch svatý moc tobě zastíní    

20. 
Dobrotivý Bože, Duše svatý, tvou mocí ::: Zpravuj a řeď ty sám srdce naše ::: Račiž nás v svých dařích 
rozmnožiti ::: Jenž mluvil jsi skrze řeč 

181 Kantylena 

21. Dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce    

22. 
Jehož nikda království konce míti nebude ::: Setře hřích, smrt, peklo ::: Navratiť zas spravedlnost ::: 
Panna vyslyševši slova 

182 Kantylena 

23. Jakž svolila, hned jest počala, panenství svého nezměnila    

24. Národům zvěstováno, do všech pokolení ::: Chvalmež Boha vesele ::: Z tak velikého daru 183 Kantylena 

  Gradual    

25. Syn Boží z nejvyššího nebe od Boha Otce 184   

26. Chválu Boha všemohúcího, věčného  iniciála menší než standardně na začátku incipitu 

       

27. Alleluja, chvalmež Boha Otce nejmocnějšího 186   

28. 
Ó všemohoucí Bože náš, chváluť rozdáváme ::: Od hříchův i všeho zlého ::: Tys naše obrana, Pane ::: 
Uslyšiž hlas volajících ::: Pro zásluhy tvého Syna ::: Kdežto přebýváš s tvým Synem 

 Kantylena 

29. Zdávna prorokové svatí ohlašovali, ponuknutí jsouc Duchem 187   

30. 
Kriste, nejmilostivější Králi zaslíbený ::: Ráčils v těle práci podstoupiti ::: Ty jsi sám, Kriste, cesta ::: 
Protož my věrní Krista se držme ::: Budiž z toho Syn Boží pochválen 

188 Kantylena 

31. Alleluja, chvalmež Boha. 189   

  Prosa    

32. Pán Bůh všemohúcí z veliké milosti poslal posla    
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33. Jemužto Gabriel, jméno Silný Anjel, posel nejvyššího    

34. Anjel Gabriel poslán ku Panně Marii ::: On vece: Ej, Duch svatý tě plodnú učiní  Kantylena 

35. Kteryž Panně čisté pravil věci jisté 190 Verš 

36. Řka: Zdráva milostná, od Boha zvolená    

37. Když všel k ní ten Silný Anjel ::: Ty zdráva, plná milosti  Kantylena 

38. Kterážto slyšeci v své uši ta slova 191   

39. [J]iž Anjel posilniv, řekl, by se nebála    

40. Panna od Anjela vyslyševši slova ::: K níž Anjel promluvil  Kantylena 

41. Aj, což Bůh uložil a tě k tomu zvolil 192   

42. [J]emužto Pán Bůh dá stolici Davida    

43. Bůh věčný, což uložil v své přetejné radě ::: Stolici mu Pán Bůh dá, podle slibu 193 Kantylena 

44. Jakožs uložila, Pannou aby vzdycky byla    

45. Anjel řeč dokoná, tehdy Maria svatá Panna    

46. Jakž Panna svolila k tomu ::: Hned v jejím svatém životě 194 Kantylena 

47. Hned v svém čistém těle počala jest Spasitele    

48. Ó, dejž utěšení v nebeské radosti 195 Kantylena 

49. Budiž pochválen Bůh Otec, Syn i Duch svatý, amen.    

50. Z milosti tak hojné, štědře ukázané ::: Jezu Kriste, Králi ::: V poslední hodinu 196 Kantylena 

       

  Rorate v pondělí 197   

1. Rosu dejte, nebesa, a svlaž srdce lidská    

2. 
Ó nestihlá lásko božská, jenž znáš všecka srdce ::: Chtěls býti Spasitel lidský ::: Vyšed od Otce 
věčného ::: Jenžs rovný Otci věčnému 

 Kantylena 

3. Rosa milosti Boží rač k nám z nebe sstoupiti 198 Verš 

4. 
K chvále Pána Boha svého, z dobrodiní velikého ::: Neb před věky uloženou ::: Jehož Bůh proto na 
svět dal ::: A tak Bůh přišel z nebe k nám ::: Již jsme my s Bohem smířeni 

199 Kantylena 

5. Sláva O[tci i Synu i Duchu svatému]    

6. Chvála budiž Bohu, Otci našemu ::: Amen i Duchu svatému ::: Jsouc my vděční lásky jeho  Kantylena 

  Kyrie primum 200   

7. Bože Otče všemohúcí, Stvořiteli všech věcí    

8. 
Stvořiteli, Pane náš, k toběť jedinému ::: Aj, myť dobrotivého tebe Otce známe ::: Lovec silný, 
Šatanaš, byv příčina ::: Straší nás spravedlností ::: Ó, prosíme, uslyšiž, žalostné volání 

 Kantylena 

9. Bože, Otče náš, obránce dobrotivý 201 secundum 

10. 
Hřichův tak rozvodnilých, jichž počtu nevíme ::: A ty by jich šetřiti ::: Lotra pozdní volání ::: Budiž i 
naše k tobě 

 Kantylena 

11. Jenž od tebe zhůry z nebe přišlo jest nám spasení 202 Kyrie tertium 

12. Tys ze všech nepravostí mocný vyprostitel ::: Račiž potěšit nyní ::: Veď nás po cestách jeho  Kantylena 

13. Kriste, Synu Boha nejvyššího, jenž jsi přijal spůsob 203 Christe primum 

14. Ó Kriste, Synu Boží, jenž dáváš doufajícím ::: Do pláče ráčils jíti  Kantylena 
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15. Kriste, slovo věčné Otce svého 204 Christe secundum 

16. Ó slovo věčné Otce, pohlediž laskavě ::: Naplniž nás svým Duchem  Kantylena 

17. Kriste, poslušens byl Otce svého 205   

18. Ó Beránku nevinný, všaks pro nás hříšné ::: Umíš se slitovati ::: Ó Kriste všemohúcí, račiž  Kantylena 

19. Duše svatý, rač nás navštěviti a nám vždy přítomen býti. 206 Kyrie spirito primum 

20. Ó laskavý, milostivý i vší dobroty plný ::: Viz chudobu i potřebu, mdlobu těla našeho  Kantylena 

21. Dobrotivě ty sám ochraňuj nás 207 secundum 

22. Hospodine, tě prosíme, rač nás mdlých pozdvihnouti ::: Myť bez tebe sami z sebe 208 Kantylena 

23. Duše svatý, jenžs to spůsobil 209 tertium 

24. Izajáš, ten prorok náš, byl to zdávna předzvěděl ::: Z Panny čisté v časy jisté  Kantylena 

  …  Graduale chybí, pokračuje Alleluja 

       

25. Alleluja. Chvalmež všickni Pána Boha, Otce nebeského 210   

26. Syna Marie Panny ustavičně chvalme ::: Z domu krásného vyšel    

27. Od nejvyššího trůnu nebeského, z příbytku slavného 211   

28. 
Pane Ježíši Kriste, tys Syn Boží zajisté ::: Neb jsi ty slovo věčné ::: Myť jsme tebou stvořeni ::: Myť 
jsme tvoji a ty náš ::: Jímž se k nám přihlašuješ ::: Že se k nám jistě přiznáš ::: Ó Ježíši velebný 

213   

29. Alleluja, s anjely tě vždy chváliti.    
 Prosa 214   

30. Vzdejme čest, chválu Bohu nade všecky požehnanému    

31. Otče, Bože všemohúcí, v skutcích svých ::: Nebos již to štědře splnil  Kantylena 

32. Poslal Syna svého, milého, od věkův sobě rovného.  Verš 

33. On jsa Otce svého poslušný    

34. Když jest ten čas, jenž uložený ::: Neměl nic lepšího ::: Onž jest vůli plnil 215 Kantylena 

35. Vzal jest pro nás člověčenství    

36. [Z]jevil nám své lásky dosti    

37. Laskavě se k nám ukázal ::: Náš milý Kristus, Syn Boží ::: Mať všech věcí dobrých dosti 216 Kantylena 

38. Jehož jsou prorokové žádali    

39. I jiní národové volali žádostivě    

40. Což jsou mnozí prorokové i také slavní králové ::: Ty u světa ponížené ::: Kriste, rač všem uděliti 217 Kantylena 

41. Vzhlédl na rodiny lidské v čas, jejž uložil  Verš 

42. [K]terýž z lásky své veliké    

43. Chvála věčná buď Bohu na výsosti ::: Slovo tělo předivně učiněno ::: V němž plnost všecka 218 Kantylena 

44. Ježíši, Králi nad krály hodens chvály 219 Verš 

45. Nemámeť nic, čím bychom se odplatili    

46. 
Ty jsa Král důstojný z nebe vrchního ::: Ó, co tebou hnulo ::: Přišel jsi hledati ::: My v tvém svatém 
jménu 

 Kantylena 

47. Ó, Pane Kriste pro nás vtělený, narozený 220   

48. Ó, přenesmírná Boží k nám štědrosti ::: Pane Jezu Kriste, pro tvé vtělení  Kantylena 
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49. S anjely, s archanjely, dejž abychom tě chválili 221   

50. Králi, Pane nebeský, myť tobě zpíváme    

       

  Roráte v úterý 223   

1. Prorok Bohu věrný, Izaiáš svatý, prorokoval    

2. 
Prorok Izaiáš toho žádostivý byl ::: Oblakové spravedlnost toho Krista ::: Ta země Marii Pannu ::: V 
jistotě porodila Spasitele 

 Kantylena 

3. Prorok Izaiáš vypravoval znamení příští jeho 224 Verš 

4. 
Pán Bůh ráčil prorokům návěští dávati ::: Toť Jeremiáš poznal ::: Řka: Bůh to dobré slovo ::: Cožkoli 
Bůh chtěl míti 

 Kantylena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu sv[atému] 225  

6. 
Buď z toho Bohu chvála, žeť nám milost dána ::: Odřekněmž se již ďábla ::: Rcem, buď tobě čest, 
chvála ::: Neb my bez tebe bídní ::: Račiž to učiniti 

   

  Kyrie primum     

7. Hospodine, laskavý Pane, my prosíme 226   

8. 
Bohu Otci nebeskému v milosti ::: Kterýž k podobenství svému ::: On jsa ďáblem chytrým sveden ::: 
Zbaven života milostí 

 Kantylena 

9. Všemohúcí náš milý Otče, ostříhej nás 227 secundum 

10. 
Ó nepřemožená moci, myť žádáme ::: Neb již ze všeho stvoření ::: Neb nezůstal v nevinnosti ::: Z 
rozkošného ráje vyhnán 

 Kantylena 

11. Dejž nám pomoc, ať každou nemoc přemůžem 228 Kyrie tertium 

12. Uchovejž nás toho, Bože ::: Odkudž nebylo pomoci ::: Ale však ty, Pane milý ::: Ráčils vida zavedení  Kantylena 

13. Kriste, Synu Boží, věčná, nestihlá moudrosti  Christe primum 

14. 
Když jsi na svět k nám z nebe měl přijíti ::: Narozeného, kdyžs ležel v jesličkách ::: Kdyžs boje s 
ďáblem pro nás 

229 Kantylena 

15. Tys se sám v to vložil, aby s svým Otcem  Christe secundum 

16. Ó Pane Kriste, milý Boží Synu ::: Tys se v to vložil, aby naše hříchy ::: Protože zpíváme, k tvé cti 230 Kantylena 

17. Umřel jsi volaje, za hříšné se obětuje    

18. Když jsi vítězně přesilného draka ::: Vrátils se v nebe ::: Nebs hlava krásná ::: Ó, račiž nám všem 231 Kantylena 

19. Hospodine, ó Duše svatý, Utěšiteli pravý 232 Kyrie ultimum 

20. Ó, laskavý Bože, rač nás navštěviti ::: Budiž náš obránce proti všemu zlému  Kantylena 

21. Zapuď temnost a osvěť srdce rozněcuj v lásce 233   

22. Přispěj nám k pomoci, jenž naši mdlobu znáš ::: Neb vše obživuješ  Kantylena 

23. Posilňujž nás v víře pravé, v naději živé 234 Kyrie tertium 

24. Myť se poroučíme v tvé přemocné ruce ::: A tuť chválu vzdáme beze vší hříšnosti  Kantylena 

  …  Graduale chybí, pokračuje Alleluja 

  All[eluj]a 235   

25. Alleluja, pochvalmež Boha, kteréhož chválí anjelé v nebi    
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26. 
Zpívejmež jemu nábožně ::: Chvaltež jeho nebeští ::: Velebiž, duše již každá ::: Budiž tobě, Bože, 
chvála 

 Kantylena 

27. Anjel Gabriel poslán jsa od Boha k Marii Panně 236   

28. Poslán jest Archanjel k Marii ::: Zdráva, budiž milostná ::: Kteráž se z této řeči zarmoutila  Kantylena 

29. Alleluja, chvalmež vzdy Boha. 237   

  Prosa    

30. Poslal Bůh z nebe, sám od sebe, Anjela    

31. Dřív než řeč začal, říci počal    

32. Z vysokosti nebeské od Otce ::: Řeč tu Panna slyševši 238 Kantylena 

33. Když Panna uslyšela od Anjela ty řeči 239   

34. Anjel promluvil ku Panně řka  graficky neodlišeno od předchozího chorálu 

35. Panna uslyševši ty řeči, ihned je vzala na péči ::: Neboj se, řekl jest Anjel ::: Počneš Syna a porodíš 240 Kantylena 

36. Řekl Anjel k ní: Nuž, Panno ctná 241   

37. Slovo tělem předivně učiněno ::: Jehož duše nad jiné obdařená ::: V němž plnost všecka Božího  Kantylena 

38. Nuž, my hříšní, buďmež vděční 242 Verš 

39. 
Ježíši milý, na nás přelaskavý ::: Co tebou hnulo a na svět přivedlo ::: Předivná milost a spasení ::: 
Divné snížení a tvé tak zmaření 

 Kantylena 

40. Dej nám, Kriste, věčné utěšení 243   

41. Ó, my všickni nyní, v tomto shromáždění ::: Chvála budiž tobě, Kriste  Kantylena 

42. Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, amen. 244   

       

  Rorate v středu 245   

1. Mnozí spravedliví, proroci i králi    

2. Zstup dolův, Mesiáši, tak svatí volali ::: Již jest všecka proroctví ::: Tenť jest od Otce z nebe  Kantylena 

3. Onť jest ten květ spanilý z kořene Jesse 247 Verš 

4. Neb on jest sám Spasitel ::: Není do nebe cesta ::: Onť jest pravý prostředník  Kantylena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 248  

6. Vzdávejme chválu Bohu srdci pokornými ::: Neměl Bůh v sebe sám ::: Buď chvála Bohu Otci Králi  Kantylena 

  Kyrie primum 249   

7. Ó Stvořiteli náš všemohúcí a Otče    

8. 
Ó nebeský, milosrdný Otče ::: Ó, ukažiž nám svú tvář ::: Aj, vzhlédniž na naše ponížení ::: Smiluj se 
nad námi 

   

9. Ó laskavý na nás Otče milý 250 Kyrie secundum 

10. 
Tak jsi Bože nás velmi miloval ::: Onť jest věrně v tom ve všem ::: I na smrt duši za ně položil ::: Budiž 
z toho věčná chvála 

 Kantylena 

11. Vší pocty, také chvály jsi hodný  tertium 

12. 
Vzdyckys, Otče, cti a chvály hodný ::: Chvály hodná jest tvá dobrotivost ::: Dejž nám Syna tvého ::: 
Potvrdiž nás všech 

251 Kantylena 

13. Kriste nebeský, všel jsi v život panenský  Christe primum 
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14. 
Požehnané Jesse pokolení, z něhož vyšel Kristus ::: Ten Syn nejmilejší Boha Otce ::: Nestihlá 
moudrost všemohoucího ::: Aj, kterak pro člověka 

252 Kantylena 

15. Pane Kriste, Spasiteli, pro lid v hřích uvedený  Christe secundum 

16. 
Ráčil jest pro nás z nebe sstoupiti::: Tím jest v pravdě všem lidem ::: I nestrachuj se ho ty hříšníče ::: 
Nebť jest naše jedinká naděje 

253 Kantylena 

17. Znals lidskou zašlost, bídu, mdlobu, nemožnost  tertium 

18. 
Děkujmež my Králi nebeskému ::: Nebo jest vzhlédl na naše bídnosti ::: Ukázal se nám zde ::: Svítěziv 
svých věrných očekává 

 Kantylena 

19. Duše svatý, jedné podstaty s Otcem i Synem 254 Kyrie spirit 

20. Vší cti, chvály nade vše hodný ::: Jest v bytu svém vzdycky jediný ::: On učinil anjely v nebi  Kantylena 

21. Bože věčný, náš jediný, budiž z toho chválený 255   

22. Pán Bůh vida bídy náramnost ::: Sliby činil, jimž jsú věřili ::: Čas dokonán slibův plnění  Kantylena 

23. Hospodine, zstoupil jsi v Pannu 256   

24. Aťby v život Panenky nad smysl lidský    

25. Přijal jest v ní člověčenství    

26. 
Již splněno, což jest slíbeno ::: V mocných divích měl jest přijití ::: Snášel pro nás mnohá trápení ::: 
Spůsob služebníka míti ::: Aj, nuž, všickní věrní 

257 Kantylena 

  …  Graduale chybí, pokračuje Alleluja 

       

27. Alleluja: pochvalmež Boha    

28. Vzdejmež chválu Bohu Otci ::: Učinil ho v duši živou ::: V té vzdy trval zlé žádosti 258 Kantylena 

29. Lítost měl velikou Bůh nad lidskou bídností 259   

30. 
Čiňmež díky Pánu Bohu ::: Neb moc ukázal velikou ::: Chvála budiž Bohu Otci ::: Také i Duchu 
svatému 

 Kantylena 

31. Alleluja, chvalmež Boha Otce nebeského. 260   

  Prosa    

32. Chvalmež i Krista Mesiáše, neb přišel pro spasení naše    

33. [T]en, jenž nemá počátku, konce, jsa Bůh pravý    

34. Přišel jest do chrámu svého ::: Vyšel jest z betlémské vlasti ::: Zstoupil z trůnu nejvyššího  Kantylena 

35. Pán Kristus jsa vzdycky Bohu Otci rovný 261   

36. Skrz zastínění Ducha svatého    

37. Přišel jest k nám obr silný, Mesiáš ::: Ukázal se jako člověk ::: Osoba Syna Božího    

38. Kristus Pán počal se v čistotě 262   

39. [N]ebo jiné žádné oběti nemohly nám prospěti    

40. 
Národům zvěstováno do všech pokolení ::: V světě s lidmi bydleje ::: Král věčný se slitoval ::: Pro 
Adama prvního 

 Kantylena 

41. Všickni lidé v hříších jsme zrozeni 263   

42. [J]emuž připisujme své spasení    

43. Toběť, Pane Jezu Kriste, činímeť čest ::: [R]ačiž nám dáti svou milost  Kantylena 
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44. Jako Otce samého, tak ctěm Krista Syna jeho    

45. Neb on srdce zpytuje, naše myšlení zpravuje    

46. Ve všech těch, kdož jej milují ::: Duchovně božskou mocností ::: Blaze, kdož mu se poddají 264 Kantylena 

47. Kriste, pro tvé vtělení odpusť naše provinění    

48. Milý Kriste, uslyš nás ::: Pro tvé svaté vtělení    

49. Nebs ty ten živý pramen 265   

50. Zbav nás od věčné smrti, amen.    

  pozdější doplnění:  jiné písmo 

51. Alleluja. Stvořiteli mocnému 266   

52. [Z] nebeské výsosti, nesmírné milosti    

53. Vesele zpívejme, Boha Otce chvalme    

54. Poslal tak mocného i v světle jasného  Prosa v pátek - jako dodatek k RK 84, velká část chybí, na malém 
útržku lze identifikovat poslední část této Prosy 

55. Ej, Kristovo příští čtve[ro]  další text není k dispozici 

56. I všed k ní Anjel, jakž Bůh kázal    

57. Proč nejprv přišel jest a narodil se jest    

58. [...] nebeský my [k tobě voláme] a hlasy [...] amen. 267–268 útržek dokládající, že Prosa tam byla celá 

        

 



 

 3
4
 

Příloha 3 – Katalog repertoáru k rukopisu RK 84 

číslo 
incipitu 

Klatovy RK 84 (přelom 16. a 17. století) folio poznámka 

 Anno 1776 dne 3. máj přijat jsem na kůr mezi pány literáty František Dobro Hruška  pozdější přípis na přídeští 

1. Anjel Gabriel, slavný Boží posel [I]v  

2.  Blahoslavená jsi, Panno Maria [I]v  

3. Řekl Archanjel: Neboj se, Maria [II]r  

4. Pane Jezu Kriste, vtělený pro nás [II]r Trans                                  

5. Panna Maria jakž uvěřila, hned divně počala [II]r  

6. Aj, nuže nyní všickní věrní vzdávejme chválu [III]r   

       

  Rorate v neděli  1r  

 První adventní  dodatek tenkým, špatně viditelným 
písmem 

  Introit  jiné písmo (zřejmě pozdější doplnění) 

1. Mnozí spravedliví proroci i králi Spasitele viděti žádali  Sequitur kantylena 

2. 
Zstup dolů, Mešiáši, tak svatí volali ::: Oni za to prosili, aby z nebe zstoupil ::: Z nejvyššího nebe k nám, ráčil jest 
zstoupiti ::: Protož jsouc vděční toho, vždycky jej milujme 

1v   

3. Nebesa vypravují čest a slávu Boží  Verš 

4. Nebesa vypravují, světlo vyhlašují ::: I měšťané nebeští ::: Jeho velebnost božskou   

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 2r   

6. Sláva jasnost i moudrost Otci nebeskému ::: Kterýž ode všech hříchův     
 Kyrie primum   

7. Dnes počátek našeho spasení/Již se stalo naše vykoupení   uvedeny dva incipity, které shodně 
pokračují „kdež bylo zavedení“ 

8. 
Všickní věrní křesťané, Bohu chválu vzdejme ::: V modlitbách ve dne v noci ::: Marie Panny čisté ::: Kterýž z hůry jsa 
poslán 

   

9. Všemohoucí Otec milosrdenství poslal k Panně Marii. 2v Kyrie secundum 

10. Věkové když přeběhli jsou ::: Poslal posla velmi silného    

11. Gabriele Archanjela svého, zdrávas plná milosti  Kyrie tertium 

12. Počneš z Ducha svatého, čistoty nezrušíš ::: Tenť bude převeliký ::: Jemuž bude poddáno ::: Onť sám svět vysvobodí    

13. Panna myslila, tejnost božskou neznala 3r Christe primum 

14. Panna Maria pokorná, tejnost božskou neznala ::: Studem se velmi zarděla    

15. Neboj se, Panno Maria, milost Božís nalezla  Christe secundum 

16. Neboj se, nestrachuj se, ctná Panno Maria ::: Slavná i zvelebená ::: Krásnou Pannou na věky    

17. Krista porodíš, všecken svět obveselíš  Christe tertium 

18. 1 Blahoslavená Panno, tobě jest to dáno ::: 2 Žádná hodná nebyla ::: 3 Ej, porodíš předivně ::: 4 Řekla: Jakž to můž býti 3v 
Tran (špatně čitelné), číslování slok 
původní 
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19. Duch svatý moc tobě zastíní  Kyrie primum 

20. Z milosti nebeské zaslíbený ::: Vezmi sobě příklad ::: Což nemožné u lidí se vidí  Kantylena  

21. Dáť jemu Pán Bůh stolici Davida 4r Kyrie secundum 

22. Přivolila uvěřila, řeči posla ctného ::: Jasné světlo, ihned skvětlo  Kantylena   

23. Jakž svolila, hned jest počala  Kyrie ultimum  

24. Radujme se, všickní věrní ::: I pročež v hříších ležíme ::: Nechajíce nepravostí ::: Tobě Amen, Bože Otče  4v 
druhý notový řádek, vlevo nečitelně 
poznámka  

 Gradual    

25. Syn Boží z nejvyššího nebe od Boha Otce    

26. Chválu Boha všemohoucího věčného 5r   
    

27. Alleluja, chvalmež všickni Pána Boha 5v   

28. Syna Marie Panny ustavičně chvalme ::: Z domu krásného vyšel  Kantylena 

29. Od nejvyššího trůnu nebeského    

30. 
1 Pane Ježíši Kriste, tys Syn Boží zajisté ::: 2 Neb jsi ty slovo věčné ::: 3 Myť jsme tebou stvoření ::: 4 Myť jsme tvoji a ty 
náš ::: 5 Jímž se k nám přihlašuješ ::: 6 Že se k nám jistě přiznáš ::: 7 Ó Ježíši velebný 

6r Kantylena / číslování slok původní 

31. Alleluja, s anjely tě vždy chváliti. 6v   
 Prosa v neděli    

32. Pán Bůh všemohoucí z veliké milosti    

33. Jemužto Gabriel jméno Silný Anjel    

34. Anjel k Panně Marii Kristův poslán byl jest ::: Ej, on vece, Duch Svatý, tě plodnou ::: Protož Vítěziteli, Synu Boha Otce  Kantylena  

35. I všed k Panně čisté, pravil řeči jisté 7r   

36. Řka: Zdráva, Maria, vší milosti plná    

37. Poslán jest od Boha Anjel ::: Do krajiny galilejské ::: I všed k ní ten Silný Anjel ::: Řka: Zdráva plná milosti    

38. Kterážto slyšeci v své uši ta slova 7v 
vlevo od notové osnovy zvláštní značka 
jiným inkoustem 

39. Již Anjel posilnil, řekl, by se nebála    

40. Panna od Anjela vyslyševši slova ::: Již Anjel posilniv, řekl, by se nebála    

41. Což jest Bůh uložil a tě k tomu zvolil 8r Transpo:  

42. Jemužto Pán Bůh dá stolici Davida    

43. Bůh Otec což uložil v své přetejné radě ::: Stolici mu Pán Bůh dá  Kantylena 

44. Jakžs uložila, Pannou aby vždycky byla    

45. Radostné to děťátko od věkův žádáno ::: Emanuel Bůh s námi ::: Nebudeť jemu jméno to 8v   

46. Anjel řeč dokonav, tehdy Maria drahá Panna    

47. Hned v svém čistém těle počav Panna Spasitele    

48. 
Ó, přešťastná hodina, v níž svolila ::: Obveseliž se lidské pokolení ::: K tomu všecky bídy naše ::: Pohleď pilně na to 
každý člověče 

9r   

49. Budiž pochválen, Bůh Otec Syn i Duch svatý, amen.    
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50. 
1 Z milosti tak hojné, štědře prokázané ::: 2 Ó náš milý Pane ::: 3 Jezu Kriste Králi ::: 4 V poslední hodinu ::: 5 K tobě 
vždy voláme 

 [K]antylena / číslování slok původní 

51. Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, amen. 9v   
 bez nadpisu    

52. Ó Moudrosti věčná, nestihlá    

       

  Rorate v pondělí 10r   

  Introit  jiné písmo a inkoust 

1.  Prolom Pane nebesa a stupiž na zemi v život Marie přečisté Panny    

2. 
Prorokové, otcové svatí jsou žádali ::: Prolom, Pane, nebesa, v Pannu ctnou se nesa ::: Rosu dejte, nebesa, otevři se 
země 

 nápěv jako Nebesa vypravují (viz neděle); 
nápěv v Hr-11 je jiný 

3. Rosa milosti Boží rač z nebe sstoupiti 10v Verš 

4. Rosa milosti Boží rač z nebe stoupiti ::: Ať můžeme veliká božská dobrodiní  nápěv velmi podobný jako Nebesa 
vypravují 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému    

6. Vzdejmež chválu Pánu Bohu ::: Rač to učiniti pro své milosrdenství ::: Poslals jeho na svět    

  Kyrie k pondělí 11r   

7. Pane Bože, Otče všemohoucí, z své veliké milosti    

8. Divná se milost stala, od věčného Pána ::: Ďábel v své moci držel ::: A když se čas vyplnil    

9. Jemuž matku drahou vyvolil  Kyrie secundum 

10. Gabriel od Boha poslaný ::: Vesela a zdráva buď ::: Hle počneš v svém životě ::: Vtělí se skrze Ducha 11v Kantylena + pozn. Trans 

11. Kterážto když jest pozdravení od Anjela přijala  Kyrie tertium 

12. Nepochybně, ale věrně Panna přijala ::: Na svět přišel, z nebe vyšel  Kantylena 

13. Kriste jediný, z Boha Otce rozený 12r Christe primum 

14. Ó, co tebou hnulo, žes se tak ponížil ::: Navštívils nás hříšné zde  Kantylena 

15. Uslyš naše zpívání i nábožná modlení  Christe secundum 

16. Uslyš naše volání, srdečné spívání ::: Kriste Králi nebeský 12v Kantylena + pozn. Transpo: 

17. Přišels k nám na svět z Panny  Christe tertium 

18. Milosrdný náš Spasitel Ježíš Kristus ::: Nevinný pro vinné přišel  Kantylena  

19. Utěšiteli Duše svatý, rač mile vzhlédnouti  Kyrie ultimum/primum 

20. Utěšiteli slavný Duše svatý ::: Ráčils slíbiti a jich potěšiti ::: Prosíme tvé milosti 13r Kantylena 

21. Navštěv nás svou milostí, zbav pekelné žalosti  Kyrie secundum 

22. Jenžs ráčil spůsobiti, až se čemu podiviti ::: Račiž nás spravovati ::: Dej se tobě líbiti  Kantylena 

23. Tys spůsobil ten skutek božský 13v 
Kyrie ultimum + tužkou dopsáno altius + 
pozn. Transpo: 

24. 1 V světle choďme, nebluďme ::: 2 Zaženouc zlost, přijměm ctnost ::: 3 Amen všickni zpívejme  Kantylena / číslování původní 

  Gradual 14r   

25. V paprsku slunce svůj stánek postavil    

26. Již se veselte, kůrové nebeští  do textu připsáno Trans: 
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27. Alleluja, otcové svatí v temnostech jsouce žádali 14v Alleluja / škrt obyčejnou tužkou + vlnovka 

28. Chvála buď Bohu na výsosti  Kantylena / škrt + vlnovka + nečitelná 
poznámka + poznámka „nihil“ 

29. Toho jsme my již dočekali  15r škrt + vlnovka 

30. Titoť jsou dnové, nichžto nám sluší bdíti ::: Kristus jest kořen ::: Synu Panny Marie 15v škrt + vlnovka + nečitelná poznámka 

31. Alleluja, vzdejmež chválu Bohu.  tahle věta už není škrtnutá a je tu 
obyčejnou tužkou poznámka NB 

  Prosa    

32. Zavítej a zstup Mesiáši, odejmiž všecku bídu naši    

33. Ó, přijdiž ty k nám zboží chudých    

34. Srdečně jsou prosili, svatí otcové volali 16r 
chápáno asi jako chorál, ale v Hr-11 je to 
první sloka následující písně, nápěv jako 
Hr-11 

35. I my k tobě voláme ::: A všech hříchův temnosti  
Kantylena; zde samostatný nápěv; v Hr-11 
jsou toto druhá a třetí sloka písně s 
nápěvem jako chorál Srdečně jsou prosili 

36. Mnozí také králové i jiní všickni otcové    

37. By nebesa prolomil a k nim do temností dolův zstoupil    

38. Všickni tvoji volení, k tobě vždy měli zření ::: Též my nic nemůžeme ::: Aby svůj lid spravoval  Kantylena 

39. A když se čas naplnil, Bůh Otec slib svůj splnil 16v Transpo 

40. Ten se z Panny čisté narodil   

41. Protož milí křesťané, děkujmež mu z toho ::: Tak velmi zamiloval, lidské pokolení  Kantylena 

42. Věrní pobožní toho dočkali 17r nihil + škrt 

43. Nuže, všickni věrní nyní, vděční jsouce dobrodiní  Trans 

44. 
1 Ó Kriste dobrotivý, na nás velmi laskavý ::: 2 Račiž nás uslyšeti ::: 3 Vyveď z pejchy pyšného ::: 4 Světlem Čtení 
Svatého ::: 5 Ďáblu ať odoláme 

 škrt 

45. Zavítej svou milostí, vzhlédniž na nás  NB 

46. Kriste, pro tvé vtělení, dej nám hříchům želení 17v Transp 

47. Ó Kriste vtělený, pro nás na svět daný ::: K čemužs nás přivésti ráčil ::: Ó, dejž utěšení v nebeské radosti  Trans 

48. Rcemež všickní amen. 18r   

49. Bože náš, jenžs před věky ::: Zstoupils k nám z nebe ::: Dejž nám v tvé pravdě státi ::: Dejž nám tebe chváliti  Trans 

50. 
Poděkujmež Pánu Bohu s vděčností ::: Do oudolí tohoto plačtivého ::: Tehdaž když se ráčil v Panně vtěliti ::: Řkouc buď 
tobě chvála ::: Zbav nás ďábla i zlého ::: Ty sám rač naše kroky ::: Neopouštěj nás při našem stonání ::: Ó, budiž naším 
milostivým Pánem 

18v jiný formát, nedodržuje přesně okraje 

  následuje bez nadpisu    

51. 
Pochválen buď z nevýmluvné lásky ::: Hojný poklad ráčil otevříti ::: Aťby lid, kterýž chodil v temnostech ::: Slavné 
jméno Boha Otce ::: I protož my jsouce toho vděční ::: A to mnohé jeho dobrodiní ::: Neb se ráčil on bídně zmařiti ::: 
Smrt ohavnou mile podstoupiti 

19r jiný formát, nedodržuje přesně okraje 
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  Rorate v outerý 20r   

  Introit  jiné písmo a inkoust 

1. Vtělení přeradostného Syna Božího veleb, duše křesťana    

2. Všickni věrní křesťané, milost nesmírnou važme ::: Aby svůj lid vykoupil, Syn Boží  pokračuje na f. 20v, kde pozn. Trans 

3. Chválu Boží vypravujte, anjelé nebeští 20v   

4. Raduj se, každý člověk ::: Spasení navráceno ::: Protož všickni zvolejme    

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 21r   

6. Ježíš Kristus Spasitel, všech kajících věrných Vykupitel ::: Jsouc vděční my vtělení ::: Řkouc: Dej, Bože, zde v světě    

  Kyrie primum 21v   

7. Pane Bože, Králi všemohoucí, jenžs stvořil  Kyrie primum 

8. Chváliž Boha, duše věrná ::: Obveseliž se i děkuj  Trans  

9. Skrz tě, Bože, hejbeme se, dýcháme  Kyrie secundum  

10. Veseliž se již nyní všeliký křesťan ::: Neb přišlo utěšení  Transpositi  

11. Hospodine, Bože všemohoucí, ty sám všecko spravuješ 22r Kyrie tertium 

12. Jazyk lidský nemůže vypraviti ::: Dokonav je na zemi    

13. Kriste Pane náš, jenž sám srdce naše znáš  Christe primum 

14. Ej, již se ze sna probuďme ::: Noc temná již jest odešla  Transpo  

15. Kriste, sprav naše spívání 22v Christe secundum 

16. Uslyš modlitbu naši, kterouž svými hlasy ::: Kriste Pane nejvyšší ::: Ať hodně ctíme tebe  Kantylena 

17. Kriste, sluhám tvým, ačkolivěk nehodným 23r   

18. Milý Pane náš, Jezu Kriste, jenž jsi se vtělil ::: Ó, račiž nám dáti svou milost ::: Ne pro nás, naše zasloužení  Kantylena 

19. Rozumným jazykem spívejme, tak vespolek se vzdělávejme  Kyrie primum  

20. 1 Kterýž nepřítele již porazil ::: 2 Vstoupil v radost nebeského Otce ::: 3 Tuto milost dobrodince 23v Kantylena / číslování slok původní 

21. Bože věčný, Duše svatý, dejž nám k tomu pomoc svou  Kyrie secundum  

22. Ó milý Duše svatý, rač v našich srdcích býti  Kantylena 

23. Duše svatý, rač zavítati, vždy v našich srdcích 24r   

24. 
1 Bože věčný, Duše svatý, jenžs věčné jedné podstaty ::: 2 Rač nám své poznání dáti ::: 3 Rač nás v víře potvrditi ::: 4 
Chválu Pánu Bohu vzdejme ::: 5 Ó Kriste, pro tvé vtělení 

 
Kantylena / pozn. Trans / číslování původní 
/ 3. + 4. sloka škrt a nečitelná pozn. ?non 
ca niß? 

  Gradual 25r   

25. Od Izaiáše zdávna předpovědíno Duchem svatým    

26. Od nejvyššího Boha Otce Krále nebeského  pokračuje na f. 25v, kde je pozn. Transp 

  Alleluja 26r   

27. Alleluja, vzdejmež chválu Stvořiteli mocnému  nečitelné poznámky 

28. Z hvězdy vyšlo slunce, nebeské změnění ::: Otec Syna poslal ::: Což žena stratila ::: Pane Jezu Kriste    

29. Mnozí králové i proroci, sedíce v temné noci, toho žádali 26v   

30. Již jsi to vyplnil, když člověk učiněn ::: Ó dcerko sionská ::: Povstaniž ochotně    

31. Alleluja, jenžs jsi na svět přišel pro nás.  27r   

  Prosa    
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32. Buďmež vděční nyní toho dobrodiní    

33. Bydle na výsosti, v nebeské radosti    

34. Pane Bože Králi, ať tě tvůj lid chválí ::: Ó divná milosti, dals nám víc než dosti  pokračuje na f. 27v, kde je pozn. Trans 

35. Ráčils se zjeviti, sebe lidem dáti 27v   

36. Takovou dobrotu lidem zde ukázal    

37. Pán anjelský, Král nebeský, plný dobroty ::: Mnoho jest set, minulo let  Trans 

38. Neboť jest vzal život, převelmi spůsobný 28r   

39. Přemoci smrt, kterouž hříchové plodili    

40. Máme proč velebiti Otce nebeského ::: Neb jsou toho žádali ::: Navštívil je Mesiáš     

41. Když se čas naplnil, v kterémž Bůh uložil    

42. To jest tak učinil, mocí svou vše zřídil 28v   

43. Plnost času když přišla, věku posledního ::: Od trůnu své stolice    

44. Když poslal Anjela, tu kdež Panna byla    

45. V tom se zradovali, kteříž to poznali 29r   

46. Anjel Panně tu novinu oznámil ::: Panna jakž tu novinu uslyšela  Kantylena 

47. Hned se zradovali, Boha velebili    

48. Bože Otče věčný, jenž jsi všemohoucí    

49. Prospěvujmež vesele, žeť nám Bůh dal Spasitele ::: Vida, že pomocníka není žádného 29v 
Kantylena / druhá sloka škrt + nečitelná 
poznámka na okraji 

50. Jsa s tebou v slavnosti, byl jest zde v ouzkosti    

51. Račiž z své milosti v Kristu prokázané    

52. Ó milý Pane Ježíši, dejž ať tento lid ::: Poznávaje, že tak žádný ::: Panujž ty sám nade všemi 30r 
Kantylena / nečitelná poznámka na okraji; 
první dvě sloky podtrženy 

53. Kriste, rač to dáti, s tebou věčně přebývati, amen.    

54. Protož se připravme, všech zlostí zůstaňme ::: Rač, Pane, popříti  Kantylena 

  následuje bez nadpisu    

55. 
Zavítej, náš Spasiteli ::: Vítej z Panny narozený ::: Zavítej k nám svou milostí ::: Vítej, Kriste drahý ::: Zavítej z daru 
Božího ::: Vítej, světlo všech anjelův ::: První příští jest vtělení ::: Druhé příští jest milostné ::: Třetí příští nenadále ::: 
Čtvrté příští jest den soudný ::: Ježíši, pro tvé vtělení 

31r   

  Et in terra adventní 31v S. N. 

56. 
Pokoj, naděje, spravedlnost ::: Mojžíš ve kři chválil Boha ::: Z Jakoba nám hvězdě vyšle ::: Od Otce věčně zrozený ::: 
Beránek tichý, Kristus Pán ::: Ty, jenž znamení oumluvy ::: Mesiáši, Kriste Pane ::: Klíč Davidu Samson silný :::  Jenž 
mocně všecko spravuješ ::: Tys náš přímluvce 

   

       

  Rorate v středu 33r   

1. Prorok evangelický Izaiáš prorokoval i toho žádal  
na konci stránky nalepený lístek s 
nečitelným nápisem, nápis „vzhůru 
nohama“ 

2. Izaiáš, prorok svatý, v svém proroctví ::: Emanuel dá mu jméno ::: Protož s vážností srdečně    
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3. Bůh ráčil nám k vykoupení Syna poslati 33v jiné písmo, vlepeno 

4. Bůh věčný a nebeský Král ráčil ::: Kterýžto se tak ponížil ::: I radujme se z vtělení  jiné písmo, vlepeno 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému   

6. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, v božství ::: Jasnost, moc, také síla    

  Kyrie primum 34r   

7. Ó Stvořiteli všemohoucí, Otče Bože vší moci    

8. Spívej s ochotností každý křesťan ::: Všemohoucí Pán Bůh bez našich všech zásluh    

9. Nechtě bychom na věky zahynuli 34v Kyrie secundum 

10. Přišel k nám vděčný host ::: Jednorozený Syn nejvyššího ::: Kterýž spravuje a mocně vládne  Kantylena 

11. Ó laskavý Otče náš milý, dals Syna  Kyrie tertium 

12. Máme se z čeho těšiti ::: Adam pro svou neposlušnost    

13. Ó Mesiáši, Kriste, slyš prosbu naši 35r Christe primum 

14. Ježíši pro nás vtělený, v životě Marie Panny ::: Ty si ten Boží Beránek    

15. Kriste, Synu jediný, aby lid zbyl vší vinny  Christe secundum 

16. Podivmež se pokoře Jezu Krista Pána ::: Jaká jest mu potřeba 35v   

17. Znal jsi nemožnost, pro lidu svého zašlost  Christe tertium 

18. Ukrotils hněv Boha Otce svého ::: Ty jsi všechněch jedinká naděje ::: Kriste, rač nám zde svou  druhá sloka zřejmě škrt 

19. Duše svatý jedné podstaty, byť Kristus byl v Panně počatý 36r Kyrie primum 

20. Maria Panno, mužes nepoznala ::: Milosti plná jsi Ducha svatého ::: Hospodin s tebou, dobrého    

21. Zstoupil jsi z nebe v Pannu ze všech k tomu vybranou 36v Kyrie secundum 

22. Syn Boha nejvyššího, do města nejnižšího ::: Syn Boží, Král přeslavný  v textu nad notovou linkou Trans 

23. Syn Boží byl v světě člověkem, aby byl on sám prostředníkem  Kyrie ultimum 

24. Poděkujmež nyní Bohu z jeho dobrodiní ::: Od počátku světa ::: Budiž tobě chvála 37r Kantylena 

  Gradual 37v   

25. Od nejvyššího nebe jest vyjití  Trans  

26. Nebesa, kteráž jsou mocně stvořena 38r   

  Alleluja 38v   

27. Alleluja, rcem Bohu k chvále a spívejme ke cti  tenkým perem dopsáno na levý okraj 
„Rcete“ 

28. Jakož o tom proroci svatí zvěstovali ::: Ano, anjelům v nebi bylo jest předivné  Kantylena 

29. Pán Bůh skrze proroky lidské pokolení 39r 
škrt, poznámky na pravém i levém okraji 
textu, nečitelné 

30. Zdráv buď, Pane, Jezu Kriste, Synu Boha Otce živého  škrt 

31. Tvou milost nemůž nebe, země obsáhnouti 39v 
graficky neodlišeno od předchozího textu; 
škrt 

32. Dejž nám, Pane Jezu Kriste, vděčnou býti  
graficky neodlišeno od předchozího textu, 
ale pravidelná rytmizace, nápěv jako 
předchozí píseň; škrt 
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33. Čímž jiným můžem pokázati svou vděčnost  škrt; v závěru poznámka „Alleluja repete“ 
+ nečitelná poznámka 

  Prosa  40r   

34. Z vysokosti nebeské vyšlo světlo přejasné    

35. Jasné slunce, jenž nehasne, vzešlo ::: Ale aby to věděla ::: Davidovo svaté plémě  Kantylena 

36. Hříchův temnost zahnalo a hojné jest nám přineslo 40v   

37. Toho světla jasnosti, osvícené s radostí    

38. Křesťané, této chvíle veselme se nyní ::: Neb se chtěl slitovati  Kantylena 

39. To světlo jest Kristus Pán, kterýž na svět přišel 41r   

40. Bůh Otec vší milosti poslal k Panně z výsosti    

41. Bůh Otec z své milosti vzhled na lidi z nebe ::: Poslal Anjela svého ::: Aby poselství zřídil  Kantylena 

42. Zdráva, řekl jest Anjel k ní, z tebeť vyjde spasení 41v   

43. Bez semene mužského, plnas Ducha svatého    

44. Zdrávas, Bohem pozdravena, Rodičko blahoslavená ::: Milosti Ducha svatého ::: Neb tě Pán Bůh k tomu zvolil    

45. Když to Panna uslyšela, z toho se jest v srdci potěšila 42r   

46. Poslu hned odpověď dala a pokorně, tiše     

47. Když jest to uslyšela, tomu se divila ::: Zármutek odehnala ::: Posla hned vypravila  Kantylena / na levém okraji značka a dvě 
čárky 

48. Ej, já dívka Pána mého, vyplniž se vůle    

49. Vtělilo se slovo Otce, Panna plod  42v   

50. Ej, já dívka Pána velikého, staniž mi se ::: Vtělilo se slovo Boha Otce  Kantylena 

51. Z Marie nám narozený pravý Mesiáš 43r   

52. Ej, pro nás poníženého ctěmež Krále    

53. 1 Kristus svou božskou mocí ráčil hřích ::: 2 Bohu Otci jsa rovný, učiněn ::: 3 V tom dal nám to naučení  Kantylena / číslování původní 

54. Protož čisté Matky Synu, Ježíši, odpusť nám 43v   

55. A po smrti této časné, dej dojíti své slávy  nečitelná pozn. 

56. Ježíši pro nás vtělený, Pane milostivý ::: Tobě chvála buď věčnému 44r 
škrt; na konci Trans (ale možná se váže k 
následujícímu chorálu) 

57. Bůh Otec buď chválen, Syn i Duch svatý na věky, amen.    

58. Chvála Bohu mocnému z jeho dobrodiní ::: Ježíši, milý Pane ::: Sesliž nám své anděly ::: A po smrti před tváří tvou    

       

  Roráte ve čtvrtek 46r chybí f. 45rv 

1. Rosu dejte nebesa, jenž jste dřív byla měděnná    

2. Radostná ta spívání křesťané začínají ::: Jak se Pán Kristus vtělil ::: Chválí Boha věčného    

3. Přijmiž rosu nebeskou, ó Panno Maria 46v   

4. Rosa milosti Boží ať se v nás rozmnoží ::: Bůh a člověk Mesiáš  Kantylena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému     

6. Sláva, čest, požehnání, buď Bohu z toho dobrodiní ::: Chvála Synu Božímu ::: Otec, Syn, Duch Bůh jeden 47r   

  Kyrie primum    
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7. Hospodine, jenžs tak svět miloval, žes Syna pro něj dal    

8. Divové se mnozí dáli od světa počátku ::: Měli se čemu diviti     

9. Hospodine, nechtěls nás shladiti, ale chceš spasiti 47v Kyrie secundum 

10. Snažmež se k tomu, bychom chválu hodnou ::: Maje milého Syna jediného ::: Kterýž když přišel 48r   

11. Hospodine, kdyby tvé milosti nebylo z výsosti  Kyrie tertium 

12. Což byl Adam stratil skrz jablka jedení ::: Malým v světě učiněn ::: Tebeť jsou se báli    

13. Kriste, milý Spasiteli a náš Pane jediný 48v Christe primum 

14. 
1 Vykvetla hůl Aronova, když jest divně ::: 2 Aman pyšný jest oběšen ::: 3 Judit sťala Holoferna  ::: 4 Koráb Noe 
k zachování 

49r 
čtvrtá sloka je připsaná úplně dole pod 
textem / u textu vlevo nečitelná poznámka 

15. Pane Kriste, jenžs cesta, pravda, život  Christe secundum 

16. Pane Kriste, jenž jsi cesta, jsi náš smírce ::: Žádný nemůž spasen býti ::: V čem jsme hříšní 49v Kantylena 

17. Pane Kriste Ježíši, Synu Boha nejvyššího  Christe tertium 

18. Kriste nejmilostivější Králi zaslíbený ::: Ráčils v těle práci podstoupiti 50r   

19. Ó Duše svatý, jenžs to divně zřídil, aby Kristus  Kyrie primum 

20. Ó milý Duše svatý, s Otcem i Synem ::: Kterýž to divně zřídil ::: Z ní se také narodil     

21. Ó Duše svatý, řekls, že chceš vzbuditi 50v Kyrie secundum 

22. Těžkost věčnou, nekonečnou ::: Bázeň Boží, věčné zboží ::: A to jablko podnes hořko ::: Klatbě velké hodně  Kantylena 

23. Ó Duše svatý, ráčils pověděti, že v Kristu 51r Kyrie ultimum 

24. 1 V čem spasení založeno ::: 2 Mnohé cesty vymyšleny ::: 3 Tať nás cesta nezavede  škrt + nečitelná poznámka 

  Gradual 52r   

25. Svatá Trojice, Bůh jeden všemohoucí, onť jest to    

26. On, Syn Boží, tak vyšed z nejvyššího nebe 52v   
 Alleluja 53r  

27. Alleluja: Rcemež Alleluja, jsouce vděčni Kristova vtělení  
škrt + nečitelná poznámka: zřejmě „potud 
obrátit dva listy“ + ještě pozn. „2 listy 
obrátit“ 

28. Řkouc velebí duše má ::: Řkou národové všickni  škrt 

29. Zdráva, Maria blahoslavená, jenžs božských dobrodiní 53v škrt 

30. Zdrava, Maria, milosti Boží plná, Hospodin s tebou  škrt, graficky NEodlišeno od chorálu 

31. Maria, již se vyplňuje tvá řeč 54r   

32. Učinilť veliké věci, jenž mocný jest    

33. Bože, jenž rozptyluješ všechněch lidí myšlení    

  Prosa ve čtvrtek 54v   

34. Votec všemohoucí, bohatý v své moci    

35. Rozumem jej zvejšil, paměti povýšil    

36. Bůh Otec, Syn i Duch svatý, na věky jsa chvály hodný ::: Člověka ráčil stvořiti    

37. Ďábel mdlobu jeho znaje, by jej ráje zbavil 55r   

38. Ale Stvořitel všech lítost nad ním maje    

39. Adam v ráji postaven pánem všeho stvoření ::: Bůh Otec milosrdný z své přehojné milosti    
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40. Mocného, silného, krásného Anjela k Panně ctné 55v   

41. Rciž směle, Anjele, že cele Syn Boží v tvém břiše    

42. Šťastná to byla chvíle, když Bůh Gabriele ::: Patriarchové svatí, Duchem naplnění 56r   

43. A prv než řeč začneš a mluviti budeš    

44. Maria pokorná, nad jiné zvolená    

45. Ej, jak v času plnosti z nesmírné milosti ::: Sílu svou Gabriele ::: Ten přišedši k ní, zdráva, řekl    

46. Ona to slyšeci, počne k němu říci 56v   

47. Řekl Anjel: Maria, Duch svatý shůry zstoupí    

48. Neb Duch svatý stoupí v tě a zastíní tobě   pokračuje na f. 57r, kde poznámka Trans 

49. Znající to Panna, že jí milost dána 57r   

50. Hned k jejímu svolení ráčil se vtěliti  Kantylena / nečitelné vpisky v textu 

51. Buďmež všickni vděční svého vykoupení    

52. Králi vší šlechetnosti, štědrý dárce milosti ::: Přijmiž od nás chválení ::: Bůh Otec chvály hodný 57v   

53. Kriste, rač to dáti, s tebou věčně přebývati, amen.    

  Místo Prosy adventní: jako každého dne Chval 58r 
několik nečitelných poznámek + jiné písmo 
+ notový zápis přeškrtán 

54. 

Těžká žalost v novou radost ::: Dosti dlouho věrný ::: Uslyšaný, v milost daný ::: Působením a řízením ::: Neb Bůh věčný 
::: Byla Panna v městě ::: Boha Syna Hospodina ::: Ten přišel k ní ::: Když řeč začal ::: Již posilnil a potvrdil ::: Duch 
vstoupí v tě ::: To slyšela promluvila ::: Po svolení Syn Boží ::: Hvězda jasná, Panna krásná ::: Ó Ježíši nejmilejší ::: Nám 
všem tudy skrz své ::: Skrz vtělení, narození ::: Rač odpustit, milostiv být 

 mladší záznam 

       

  Roráte v pátek 59r   

  Introit    

1. Patriarchové svatí, Abraham i jiní muži pobožní, Bohu milí    

2. 
1 Patriarchové svatí, Abraham i jiní ::: 2 A potom když zemřeli ::: 3 V temnostech jsou volali ::: 4 Řkouc, že konečně 
přijde ::: 5 To, že Mesiáš  pravý ::: 6 Volali řkouc, by aspoň ::: 7 A Bůh Otec nemoha 

 
Kantylena / číslování slok původní / okraje 
listu dole jsou přelepené a trochu zasahují 
do textu 

3. Když od stvoření světa čtyry tisíce let prošlo 59v   

4. Bůh maje lítost převelikou, vida na člověku ::: I nechtěl již déle volání ::: Když čtyry tisíce let  Kantylena 

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 60r   

6. Kristus své vyvolené z pekla vysvobodil ::: Jsouc svobodní pochvalmež ::: Dá zde pamatovati    

  Kyrie primum    

7. Pane Bože, Otče všemohoucí, tvé pomoci žádáme    

8. Ó dobroto veliká Otce nebeského ::: Neb když jsou přestoupili 60v Kantylena 

9. Pane Bože, ať nezhyne tvé stvoření, ale smiluj se.  Kyrie secundum 

10. 
Bože, jenžs nás ráčil stvořiti, rozumem obdařiti ::: Mysl, paměť, rozum dals ::: Abychom jsouce toho vděční ::: Protož se 
na milost dáváme 

 Kantylena / třetí sloka škrt a na začátku 
řádku je u této sloky křížek  

11. Ó, dej nám, ať z srdce pravého, k tobě voláme 61r Kyrie tertium 

12. Toběť my se vyznáváme, neb na sobě ::: Protož v žádné své hodnosti  Kantylena 
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13. Kriste, čisté Panny Synu, odpusť nám vinu  Christe primum 

14. Toběť všickní prorokové, jsouc neomylní ::: Toliko jméno Kristovo nám jest 61v Kantylena 

15. Ó Ježíši nejvyšší, jenž radíš řka: Proste a vezmete  Christe secundum 

16. Kriste, tys naše lékařství proti naší zašlosti ::: Ďáblas smrt skazil i peklo, hřích náš  Kantylena / v prvním řádku notové osnovy 
je poznámka Trans 

17. A protos z nebe stoupil i na kříž vstoupil 62r Christe tertium 

18. Ó pastýři izraelský, Synu Boha živého ::: Budiž tobě chvála věčná  Kantylena 

19. Milý Pane Utěšiteli, Duše svatý, smiluj se nad námi.  Kyrie primum 

20. Milý Pane Duše svatý, s Otcem s Synem ::: Ty v počátku při stvoření ::: Ty jsi Panny ctný posvětil  Kantylena / pokračuje na f. 64v, kde je 
poznámka Trans 

21. Navštěv nás svou milostí, Pane Bože, ať pokání 62v Kyrie secundum 

22. 1 Neb tu Duch Páně není, kdež není lásky ::: 2 Protož my se připravme ::: 3 Svatý Duše, rač přijiti ::: 4 Račiž to učiniti  Kantylena / číslování původní 

23. Když budeme mříti, rač přispěti, Pane Bože  Kyrie ultimum + poznámka Altius 

24. 
1 Otče nebeský, pro zásluhy Syna, tebeť prosíme ::: 2 S tvými svatými v věčné radosti ::: 3 Když budem mříti, rač na nás 
pomněti  ::: 4 V ten den soudný když před tebou ::: 5 Amen spívejme všickni 

63r Kantylena 

  Gradual 63v   

25. V slunci, to jest že v světle a zjevně přijde Syn Boží  pokračuje na f. 64r, kde je u jednoho řádku 
pozn. Trans 

26. Od nejvyššího nebe, to jest od Boha Otce 64r   

  Alleluja 64v   

27. Alleluja, Králi věčnému sladkou píseň  škrt + poznámka „nespívá se“ + dvakrát 
poznámka Trans  

28. Sladkou píseň veselou zpívejmež všickni ::: Jenžs trpěl muky těžké ::: Dal svou krev vytočiti 65r škrt 

29. Sladké ovotce vydal jest čerstvý zelený proutek Jesse  škrt 

30. Poděkujmež Otci nebeskému i jeho Synu ::: Jenž jest ráčil člověka obživiti ::: Pane Jezu Kriste, pro tvé vtělení 65v Kantylena / škrt 

  Prosa v pátek 66r   

31. Připomínejme sobě Pána Krista vtělení, jeho nás navštívení    

32. Radujme se společně, chválu vzdávejme ochotně ::: Kterýž ráčil vzhlédnouti  Kantylena 

33. 1 Neb Kristus jsa Bohem pravým, Otci, Duchu svatému rovným  
Verš / číslování těchto tří chorálů původní, 
zaznamenáno pod sebe k jednomu 
nápěvu, stejně i u dalších částí Prosy 

34. 2 Emanuel jest nazvaný, že Bůh v člověčenství    

35. 3 Máme přístup k Bohu Otci, neb sedě Kristus na pravici    

36. Bůh učiněn člověkem, toť jest cos divného ::: Kdo by to byl směl na Pánu Bohu žádati 66v Kantylena 

37. 1 Onť jest spravedlivý kmen, jenž jest z rodu  Verš 

38. 2 Jenž jest se tak jmenoval, Adonaj Bůh  číslování původní 

39. 3 To jméno nenáleží nežli samé milosti    

40. 1 Ježíš Kristus Syn Davidův podle člověčenství ::: 2 Tenť jest velmi veliký ::: 3 Království konec jeho nikdyž 67r Kantylena 

41. 1 Svědčí prorok Micheáš, že vyšel z Betléma    
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42. 2 Není Spasitel jiný, kromě Pána Boha  číslování původní; škrt na začátku řádku 

43. 3 Kristus pak Spasitel jest za světlo všem národům    

44. 
Zachariáš ten praví, že se bere slavný ::: 2 Kterýžto svou chudobou, chatrnou ozdobou ::: 3 Jeruzalém to město, pravdě 
a zajisto 

67v Kantylena 

45. 1 Kristu to jméno jest dáno, kteréž jest nad všelijaké  Verš 

46. 2 Ale Pán Bůh zapřisáhl se, že před ním každý bude    

47. 3 Kristu podle jeho božství musili se klaněti  na konci nečitelná poznámka 

48. Žádné jiné símě té mocnosti nemá  Kantylena / škrt začátek 

49. 1 Bůh své slávy nedá jinému, ale všecku čest 68r Verš 

50. 2 Aby každý ctil Krista Pána, jakž ctí Boha Otce  začátky všech těchto tří veršů škrt 

51. 3 Sám Bůh má moc hříchy odpustiti    

52. 1 Bůh slávy své nižádnému z lidí v světě ::: 2 A chce tomu, aby každý ::: 3 Bůh má moc hříchy shladiti   Kantylena / začátky všech slok škrt 

53. Neb Kristus jest všech naděje, žádné stvoření 68v Verš 

54. Neb dí Písmo, že ten každý, kdož doufá v člověka  začátky obou veršů škrt 

55. 1 Kristus živ jsa za nás oroduje ::: 2 Sám Kristus cesta, také dveře ::: 3 Z něhož by nám všem přišlo 69r Kantylena 

56. Kdož má v Kristu své doufaní, má věčný  Verš 

57. Kdožť doufaní má v stvoření, bude zahanben  začátky obou veršů škrt 

58. Syn v nebi s Otcem věčný učiněn zde v světě ::: Kdož má v něj své doufání  Kantylena 

59. Kristus věrné obživuje, život všecko dobré svým daruje 69v Verš 

60. Tehdyť Kristus jest Bůh pravý, neb to též dokázal    

61. Kristus sám obživuje vše dobré daruje ::: On zde jsouc v světě mrtvé křísil  Kantylena 

62. On sám byl bez vší poškvrny, člověk pak bez hříchův 70r Verš 

63. Protož Pána Krista znejme, že on jest Bůh pravý    

64. 
1 Vzdejmež chválu nebeskému Pánu ::: 2 Neb nás obmyl od hříchův ::: 3 Té milosti od Boha z výsosti ::: 4 A z víry té 
čiňmež skutky dobré 

 Kantylena 

65. [Ó] rač býti s námi, odpusť hříchy, smiluj se nad námi, amen. 70v  

       

  Rorate v sobotu 71v   

1. Rosu dejte nebesa a tou svlaž srdce lidská    

2. 
Rosu dejte, nebesa, Boží milosti ::: Bůh pro hřích vydal ::: Tak Bůh hříchy v ošklivosti ::: Ale již my s Pánem Bohem ::: 
Pro Krista odpuštěna jest 

   

3. Přijmiž rosu nebeskou, ó žížnivá země 72r   

4. 
Nebesa rosu dala, země ji přijala ::: Syn Boží s nebes zstoupil ::: Opustiv dvorstvo krásné ::: Snášel pro nás zármutky ::: 
Tak jest nás zamiloval 

   

5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 72v Verš 

6. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, dejž se od nás s ochotností ::: Jakož byla před věky  Kantylena 

  Jiny introit    

7. Rosu daly nebesa a oblakové dštili na zemi  škrt, pozn. nihil; pokračuje na f. 73r, kde je 
nečitelná poznámka 
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  Kyrie primum 73r   

8. Bože Otče všemohoucí, když nic nemohlo spomoci    

9. Bůh Otec ráčil nám Syna poslati  Kantylena 

10. Bože, jenžs tak svět miloval, žes Syna svého  Kyrie secundum 

11. Pokudž jsme byli ještě nepřátelé 73v Kantylena 

12. Neráčils Syna poslati, by nás měl odsuzovati  Kyrie tertium Verš 

13. Otče Bože, jenž naší smrti nechceš  Kantylena 

14. Kriste z Ducha svatého, jenžs jsi vtělil se 74r Christe primum 

15. Jakžto sklo své čistoty neporuší   Kantylena 

16. Čistý vyšel z čistého, Kristus z života panenského  Christe secundum 

17. Jenžs jsi v čistotě ráčil se vtěliti  Kantylena 

18. Ovcí přišel jsi hledati, kteréž měly zahynouti 74v Christe tertium 

19. Přišels hledati pobloudilých ::: Pane Kriste, uslyš naše žádosti  Kantylena 

20. Duše svatý, utěšil jsi, první Otce obživil jsi  Kyrie primum 

21. Duše svatý, jenžs ráčil utěšiti 75r Kantylena 

22. Řekls, že má símě přijíti, hlavu ďáblovu potříti  Kyrie secundum 

23. Prorokům, králům ráčils oznámiti  Kantylena 

24. Protož králové, proroci, by vyšli z ďábelské moci  Kyrie ultimum 

25. Prosíme tvé milosti, svatý Duše 75v Kantylena 

  Gradual    

26. Pane Bože Králi mocný nebeských i zemských, odvrať nás    

27. Zbuď nás hříšné, nedbalé, zatvrdilé, ať v hříších    

  Alleluja 78r  f. 76rv, 77rv chybí 

28. Alleluja, budiž Pánu Bohu chvála  na začátku notové osnovy pozn. Trans 

29. Zdráva, Maria, milosti plná, ej, počneš a porodíš 78v 
na začátku notové osnovy pozn. Transposit 
+ vlevo pozn. Altius 

30. I řekla jest Maria: Ej, já děvka Páně, staň mi se  graficky odděleno jen větší iniciálou 

31. 
Ó, moc předivná, však Bohu podobná ::: Panna počala, Panna porodila ::: Věc neslýchaná ::: Což proti tomu, činiti ::: 
Chvála buď Bohu 

79r nečitelné pozn. nad notami 

32. Alleluja, vzdejmež chválu jemu samému.    

  Prosa    

33. Poslal Bůh z nebe sám od sebe Anjela    

34. Dřív než řeč začal, říci počal: Zdráva, Panno  oba tyto verše pod jedním nápěvem 

35. Což Bůh z dávna uložil v své přetajne radě ::: Archanjela svatého ::: Řka: Ty jsi požehnaná ::: A v tvém čistém životě 79v Kantylena 

36. Když Panna uslyšela od Anjela ty řeči   oba tyto verše pod jedním nápěvem 

37. Anjel promluvil ku Panně, řka: Neboj se toho    

38. Panna se podivila té anjelské řeči ::: Anjel jí to zvěstoval ::: Plod v tvém svatém životě ::: Byť na trůnu Davida 80r Kantylena 

39. Řekl k ní Anjel: Nuž, Panno ctná, přivoliž    

40. Ej, já vece, pokorná, dívka Pána mého ::: Chvalmež Boha vesele 80v Kantylena 
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41. Nuž, my hříšní buďmež vděční jeho práce    

42. 
1 Vítej milej Jezu Kriste ::: 2 V tom ukázal Bůh lásku k nám ::: 3 Odřeknouce se vší zlosti ::: 4 Čekajíc blahoslavené ::: 5 
Neb skrz Krista máme přístup ::: 6 Kdo skrze Krista nepůjde ::: 7 Kristus jest naše naděje ::: 8 Pane Kriste, rač nám dáti 

81r 5. - 7. sloka škrt 

43. Ó, dejž nám všem věčné utěšení, Pane Kriste, pro tvé vtělení 81v 
menší písmo, menší noty, pouze černě + 
pozn. „Finis“ 

  V pátek prosa 
(foliováno 
později) 82r 

jiným písmem 

44. Alleluja. Stvořiteli mocnému, Otci, Synu jeho moudrému    

45. Z nebeské výsosti, z nesmírné milosti  Mittit ad virginem 

46. Vesele spívejme, Boha Otce chvalme  Ave Hierarchia Verš 

47. Poslal tak mocného i v světle jasného  slovo „verš“ zde označuje píseň → 
označení jsou použita chybně 

48. Ej, Kristovo příští čtvero písmo jistí  Verš 

49. I všed k ní Anjel, jakž Bůh kázal    

50. Proč nejprv přišel jest a narodil se jest  Verš 

51. A řka: Buď zdráva i vší milosti plná 82v  
52. Dále vyznal jest sám řka: Příklad dal jsem vám    

53. Proti přirození svou moc jest ukázal    

54. Vůli otce hlásil, aby hříšné spasil    

55. Utěšiž, anjele, ji smutnou z tvé řeči    

56. Druhé příští jeho v mysl srdce lidského    

57. Vystup, jenž poslán jsi a vyprav ty dary    

58. Řka: Kdež dva nebo tři zberou se ve jménu mém    

59. Pověziž k Marii, ať se již nebojí    

60. Třetí má přijíti k člověku při smrti    

61. Ej, raduj se Panno, neb to samé dáno 83r   

62. Protož se varujme a neobtěžujme    

63. Cožs Bohu slíbila, čistotu zvolila    

64. Čtvrté příští bude, když den soudný    

65. Nuž, děvko pokorná, nad jiné zvolená    

66. S Pánem všickni půjdou anjelové k soudu    

67. Uslyševši přijala Panna řeč pokornú    

68. Ten den bude ouzký, den náhlý a brzký    

69. Kterýž narodiv se z tebe čisté Panny    

70. Protož se připravme, všech zlosti zůstaňme    

71. Protož ho křesťané srdečně milujme 83v   

72. Kriste Králi nebeský, myť k tobě voláme ::: Jakž můžem usilujme  jiný nápěv písně (jako Bůh věčný což 
uložil), notována jen část písně 

73. Radost, té dopomoz nám, Kriste    
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  Píseň o B[lahoslavené] P[anně] Marii 84v 
V adventě (notou) Jakož o tom proroci 
svatí zvěstovali 

74. 
Zdráva buď, slavná Paní ::: Zdrávas plná milosti ::: Zdrávas, Panno moudrosti ::: Zdráva buď, koráb plavící ::: Zdrávas, 
oltář svátosti ::: Zdráva, Panno čistotná ::: Zdrávas, cedr stálosti ::: Zdrávas, město nebeské ::: Zdrávas, kořen spanilý ::: 
Zdráva buď, Císařovna ::: Zdrávas, Matko milosti ::: Zdráva buď, slavná Paní 

 S.N. 

  Píseň o Neposkvrněném početí Blahoslavené Panny Marie 85v Jako Vzdejmež čest Bohu svému 

75. 

Zdráva buď, Paní světa ::: Před věky tě Pán zvolil ::: Zdrávas buď, Panno moudrá ::: Ty jsi Matka všech živých ::: Zdráva, 
archo úmluvy ::: Tak slušelo na Syna Krále ::: Zdráva buď, Krista Mátě ::: Trpělivosti palma, cedr ::: Zdráva buď, silná 
věže Davida ::: Ó Panno nejsilnější ::: Zdrávas, již orloj slouží ::: Toho slunce papršky ::: Zdráva buď, Matko čistá ::: Ty jsi 
Matka milosti ::: Přijmi naše volání 

 S. N.  / písař tentýž jako u páteční Prosy (f. 
83r) 
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Příloha 4 – Přehled obsahů všech zkoumaných rukopisů 

 V tabulce jsou uvedeny jen textové incipity včetně incipitů všech slok. Účel přílohy je ukázat, 

které texty se v rukopisech shodují a které jsou jiné. Variantnost nižší úrovně, než je sloka písně, 

zde není zohledněna. Klatovské rukopisy jsou umístěny doprostřed. Rorátník RK 83 je 

znázorněn ve dvou sloupcích, tyto sloupce jsou podbarveny, aby bylo patrné, že se jedná o 

jeden pramen. Repertoár rakovnického graduálu je rovněž zaznamenán ve dvou sloupcích 

vpravo, a to kvůli alternativním officiím na středu a pátek. Pokud se text shoduje s textem 

v jiném prameni, je v políčku odkaz na daný pramen (např. jako RK 84). Jestliže není možné 

text považovat za pouhou variantu jiného textu, je v daném místě vypsán jeho incipit, popř. 

incipity všech slok. Antifony zde chybí, protože jsou uvedeny ve vlastní Příloze 6. 
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číslo 
incipitu 

Hr-11 RK 84 RK 83 I RK 83 II RK 79 Rakovník Rakovník II 

             pouze středa a pátek 

  Officium Rorate dne nedělního Rorate v neděli 
Rorate k 
neděli 

Rorate v neděli Rorate k neděli Officium k neděli v adventu   

  Introit Introit     Introitus.     

1. 
Mnozí spravedliví proroci i králi 
Spasitele viděti žádali 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Prolom, Pane, nebesa a 
stúpiž na zemi 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

2. 

Sstup dolův, Mesiáši, tak svatí 
volali ::: Oni za to prosili ::: Z 
nejvyššího nebe k nám ::: 
Protož jsouc vděčni toho 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Svatí k Bohu volali v 
světě i v temnostech ::: 
Uslyšel Bůh plačtivé ::: 
Budiž chvála na nebi 

Prorokové, otcové 
svatí jsou žádali ::: 
Prolom, Pane, 
nebesa ::: Rosu 
dejte, nebesa 

 jako Hr-11   

3. 
Nebesa vypravují čest a slávu 
Boží 

jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11   

4. 

Nebesa vypravují, světle 
ohlašují ::: I měšťané nebeští, 
kůrové andělští ::: Jeho 
velebnost božskou bez přestání 
chválí 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Nebesa vypravují čest a 
chválu Boží ::: Nadto my 
víc ctěm, chvalme 

 jako Hr-11 

Nebesa vypravují čest a slávu 
Boží ::: Nad to my máme ctíti 
::: Neráčil se vtěliti pro anděly 
čisté 

  

5. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
svatému 

jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11 Sláva Votci   

6. 
Sláva, jasnost i moudrost Otci 
nebeskému 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Chválu Bohu vzdávejme 
ze všech dobrodiní ::: 
Rcem: buď tobě čest, 
chvála ::: Přijmiž od nás 
chválení 

 jako Hr-11 

Sláva Votci, Synu i Duchu 
svatému, jednomu Bohu 
našemu ::: Jenž se jest ráčil 
nad námi smilovati ::: Bůh 
Votec seslal Syna svého 
milého ::: Duch svatý 
předivně to jednati ráčil ::: 
Syn Boží ráčil se samého 
zmařiti ::: Budiž Pánu Bohu z 
toho chvála věčná 

  

7.          

Jiný introit: Rosu daly nebesa 
a oblakové dštili na zemi 
spravedlivého, když slib svůj 
Bůh Votec vyplnil 

  

8.          

Radostná ta zpívání křesťané 
začínají/Prozpěvují ::: Jak se 
Pán Kristus vtělil ::: Chválí 
Boha věčného ::: Sláva, čest, 
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požehnání ::: Chvála Synu 
Božímu ::: Votec, Syn, Duch 
Bůh jeden 

  Kyrie Kyrie primum Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie   

9. Dnes počátek našeho spasení jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11  jako Hr-11   

10. 

Všickni věrní křesťané, Bohu 
chválu vzdejme ::: V modlitbách 
ve dne v noci ::: Marie, Panny 
čisté ::: Kteréž s hůry jsa poslán 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Chvalmež Pána Boha z 
začátku spasení ::: Ač se 
zdalo Evě velmi cos 
malého ::: Protož 
přikázání božských pilně 
šetřme 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

11. 
Všemohúcí Otec milosrdenství 
poslal k Panně Marii 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Všemohúcí Otče náš 
milosrdný, rač se 
smilovati nad námi 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

12. 
Věkové když přeběhli sú a když 
přišla plnost času ::: Poslal posla 
převelmi silného 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Pro hřích člověka prvního 
::: Z té nám tak velké 
nemoci ::: Ač jsme my 
hodní nebyli ::: Važme 
my sobě tú milosť 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

13. Gabriele, Archanděla svého jako Hr-11  jako Hr-11 
Bože, jenž jsi z své 
pouhé milosti 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

14. 

Počneš z Ducha svatého ::: Tenť 
bude převeliký ::: Jemuť bude 
poddáno ::: Onť sám svět 
vysvobodí 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Ó, předivná jest velmi 
štědrost tvá ::: Miles 
vzezřel na naše bídnosti 
::: Však ty lituje pádu 
našeho ::: Když čas přišel 
plný ::: Kterážto se tomu 
podivila 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

15. 
Panna myslila, tejnost božkou 
neznala 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Panna myslila, na to což 
jest slyšela 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

16. 
Panna Maria pokorná ::: 
Studem se velmi zarděla 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Slyšíce Panna takové 
divné pozdravení ::: 
Svým rozumem jest 
nemohla ::: Neb neznala 
ta ctná Panna 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

17. Neboj se, Panno Maria jako Hr-11  jako Hr-11 
Neboj se, Panno Maria, 
milost Božíš nalezla 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

18. 
Neboj se, nestrachuj se ::: 
Slavná i zvelebená ::: Krásnou 
Pannou v čistotě na věky 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Neboj se, řekl Anjel k ní 
::: Počneš a porodíš Syna 

 jako Hr-11  jako Hr-11   
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::: Dále promluvil Anjel 
k ní 

19. 
Krista porodíš, vešken svět 
obveselíš 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Krista porodiš, všecken 
svět obveselíš 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

20. 

Blahoslavená Panno, toběť jest 
to dáno ::: Žádná hodná nebyla 
::: Ej, předivně porodíš ::: Řekla: 
jak to můž býti 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Porodíš Syna v čistotě, 
Syna nejvyššího ::: 
Rozhlásí se to poselství 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

21. Duch svatý, moc, tobě zastíní jako Hr-11  jako Hr-11 
Duch svatý moc tobě 
zastíní 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

22. 
Z výsosti nebeské zaslíbený ::: 
Vezmi sobě příklad na Alžbětě 
::: Což nemožné u lidí se vidí 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Dobrotivý Bože, Duše 
svatý, tvou mocí ::: 
Zpravuj a řeď ty sám 
srdce naše ::: Račiž nás v 
svých dařích rozmnožiti 
::: Jenž mluvil jsi skrze řeč 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

23. Dáť jemu Pán Bůh stolici jako Hr-11  jako Hr-11 
Dáť jemu Pán Bůh stolici 
Davida Otce 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

24. 
Přivolila, uvěřila řeči posla 
ctného ::: Jasné světlo ihned 
zkvetlo jest otcům  

jako Hr-11  jako Hr-11 

Jehož nikda království 
konce míti nebude ::: 
Setře hřích, smrt, peklo 
::: Navratiť zas 
spravedlnost ::: Panna 
vyslyševši slova 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

25. Jakž svolila hned jest počala jako Hr-11  jako Hr-11 
Jakž svolila, hned jest 
počala, panenství svého 
nezměnila 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

26. 

Radujme se, všickni věrní ::: I 
pročež v hříších ležíme ::: 
Nechajíce nepravostí ::: Tobě, 
amen, Bože Otče 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Národům zvěstováno, do 
všech pokolení ::: 
Chvalmež Boha vesele ::: 
Z tak velikého daru 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

  Gradual Gradual.   Gradual Gradual Grad[ual]   

27. 
Syn Boží z nejvyššího nebe od 
Boha Otce ráčil jest 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Syn Boží z nejvyššího 
nebe, od Boha Otce 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

28. 
Chválu Boha všemohúcího, 
věčného a nesmírného 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Chválu Boha 
všemohúcího, věčného 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

  Alleluja      Alleluja     

29. 
Alleluja. Chvalmež všickni Pána 
Boha, Otce nebeského 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Alleluja, chvalmež Boha 
Otce nejmocnějšího 

 jako Hr-11  jako Hr-11   
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30. 
Syna Marie Panny ustavičně 
chvalme ::: Z domu krásného 
vyšel od Otce dobroty 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Ó, všemohoucí Bože náš, 
chváluť rozdáváme ::: Od 
hříchův i všeho zlého ::: 
Tys naše obrana, Pane ::: 
Uslyšiž hlas volajících ::: 
Pro zásluhy tvého Syna ::: 
Kdežto přebýváš s tvým 
Synem 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

31. 
Od nejvyššího trůnu 
nebeského, z příbytku 
slavného 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Zdávna prorokové svatí, 
ohlašovali, ponuknutí 
jsouc Duchem 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

32. 

Pane Ježíši Kriste, tys Syn Boží 
zajisté ::: Neb ty jsi slovo věčné 
::: Myť jsme tebou stvořeni ::: 
Myť jsme tvoji a ty náš ::: Jímž 
se k nám přihlašuješ ::: Že se k 
nám jistě přiznáš ::: Ó Ježíši 
velebný 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Kriste, nejmilostivější 
Králi zaslíbený ::: Ráčils v 
těle práci podstoupiti ::: 
Ty jsi sám, Kriste, cesta ::: 
Protož my věrní Krista se 
držme ::: Budiž z toho 
Syn Boží pochválen 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

33.   
Alleluja, s anjely tě 
vždy chváliti. 

jako RK 84 Alleluja, chvalmež Boha. jako RK 84 jako RK 84   

  Prosa Prosa v neděli   Prosa Prosa Sequitur Prosa   

34. 
Pán Bůh všemohúcí z veliké 
milosti poslal posla svého 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Pán Bůh všemohúcí, z 
veliké milosti, poslal 
posla 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

35. 
Jemužto Gabriel, jméno Silný 
Anděl 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Jemužto Gabriel, jméno 
Silný Anjel, posel 
nejvyššího 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

36. 

Anděl k Panně Marii Kristův 
poslán byl jest ::: Aj, on vece: 
Duch svatý tě plodnou učiní ::: 
Protož, vítěziteli, Synu Boha 
Otce 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Anjel Gabriel poslán ku 
Panně Marii ::: On vece: 
Ej, Duch svatý tě plodnú 
učiní 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

37. 
I všed k Panně čisté pravil řeči 
jisté 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Kteryž Panně čisté pravil 
věci jisté 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

38. 
Řka: Zdráva Maria i milosti 
plná 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Řka: zdráva milostná, od 
Boha zvolená 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

39. 

Poslán jest od Boha Anděl ::: Do 
krajiny Galilejské ::: I všed k ní 
ten Silný Anděl ::: Řka: Zdráva 
plná milosti 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Když všel k ní ten Silný 
Anjel ::: Ty zdráva plná 
milosti 

 jako Hr-11  jako Hr-11   
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40. 
Kterážto slyšeci ta slova v své 
uši, báznivě a vážně 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Kterážto slyšeci v své uši 
ta slova  

 jako Hr-11  jako Hr-11   

41. 
Již Anděl posilniv, řekl, by se 
nebála, ale to věděla 

jako Hr-11  jako Hr-11 
[J]iž Anjel posilniv řekl 
by se nebála 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

42. 
Panna od Anděla vyslyševši 
slova ::: Již Anděl posilniv, řekl 
by se nebála 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Panna od Anjela 
vyslyševši slova ::: K níž 
Anjel promluvil  

 jako Hr-11  jako Hr-11   

43. 
Což jest Bůh uložil a tě k tomu 
zvolil 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Aj, což Bůh uložil a tě k 
tomu zvolil 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

           

Vida Anděl, že se zarmoutila, 
z té řeči užasla ::: Řka: 
Nermutiž se, ó Maria ::: Aj, 
počneš a porodíš Syna ::: I dáť 
jemu Pán Bůh stolici ::: K té 
řeči řekl jest jí Anděl 

  

44. 
Jemužto Pán Bůh dá stolici 
Davida 

jako Hr-11  jako Hr-11 
[J]emužto Pán Bůh dá 
stolici Davida 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

45. 
Bůh věčný což uložil v své 
přetejné radě ::: Stolici mu Pán 
Bůh dá, plodu břicha tvého 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Bůh věčný což uložil v své 
přetejné radě ::: Stolici 
mu Pán Bůh dá, podle 
slibu 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

46. 
Jakožs uložila, Pannou aby 
vždycky byla 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Jakožs uložila, Pannou 
aby vzdycky byla 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

47. 

Radostné to děťátko od věkův 
žádáno ::: Emanuel Bůh s námi 
::: Nebudeť jemu jméno to 
nadarmo dáno 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Anjel řeč dokona tehdy 
Maria, svatá Panna 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

48. 
Anděl řeč dokoná, tehdy 
Maria, drahá Panna 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Jakž Panna svolila k tomu 
::: Hned v jejím svatém 
životě 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

49. 
Hned v svém čistém těle počne 
Pána Spasitele 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Hned v svém čistém těle 
počala jest Spasitele 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

50. 

Ó přešťastná hodina, v níž 
svolila ::: Ó, veseliž se lidské 
pokolení ::: K tomu všecky bídy 
naše dědičné ::: Pohleď na to 
pilně, každý člověče 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Ó, dejž utěšení v nebeské 
radosti 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

51. 
Budiž pochválen Bůh Otec, Syn 
i svatý Duch, amen. 

jako Hr-11 
  

Budiž pochválen, Bůh 
Otec, Syn i Duch svatý, 
amen 

 jako Hr-11  jako Hr-11   
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52. 

Z milosti tak hojné, štědře 
ukázané ::: Ó náš milý Pane, 
dejž, ať se to stane ::: Jezu 
Kriste, Králi vší nebeské slávy ::: 
V poslední hodinu odpusť nám 
všem vinu ::: K toběť vždy 
voláme, pomoci žádáme 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Z milosti tak hojné, 
štědře ukázané ::: Jezu 
Kriste, Králi ::: V poslední 
hodinu 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

53.  následuje Patrem a Sanctus             

54.   
Rač to dáti, Kriste, 
vtělený v život Panny 
čisté, amen. 

jako RK 84   
jako RK 84, ale 
pozdější přípisek 

jako RK 84   

    následuje           

    Ó Moudrosti věčná           

               

  Oficium Rorate dne pondělního Rorate v pondělí 
Rorate 
v pondělí 

Rorate v pondělí 
Officium 
k pondělku 

Officium Rorate k pondělku   

  Introit Introit bez nadpisu   Introitus     

 1. 
Prolom, Pane, nebesa a sstup 
na zemi v život přečisté Marie 
Panny 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Rosu dejte, nebesa, a 
svlaž srdce lidská 

 jako Hr-11 
Rosu daly nebesa a oblakové 
dštili na zemi 

  

 2. 

Láska Boží nesmírná nám se 
ukazuje ::: Patriarchové svatí 
žádali viděti ::: Též my živí na 
zemi srdečně žádejme 

Prorokové, otcové svatí 
jsou žádali ::: Prolom, 
Pane, nebesa ::: Rosu 
dejte, nebesa 

jako RK 84 

Ó, nestihlá lásko božská, 
jenž znáš všecka srdce ::: 
Chtěls býti Spasitel lidský 
::: Vyšed od Otce 
věčného ::: Jenžs rovný 
Otci věčnému 

jako Hr-11, ale 
sloka navíc: By 
nebesa prolomil 

Nebesa rosu dala, země ji 
přijala ::: Syn Boží s nebe 
sstoupil ::: Opustiv dvorstvo 
krásné ::: Snášel pro nás 
žalosti ::: Tak jest nás 
zamiloval ::: My všickni vděčni 
::: Kriste, Králi přeslavný 

  

 3. 
Rosa milosti Boží rač s nebe 
sstoupiti 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Rosa milosti Boží rač k 
nám z nebe sstoupiti 

 jako Hr-11 
Všemohúcnost Boha našeho 
vypravují nebesa 

  

 4. 
Rosa milosti Boží rač s nebe 
sstoupiti ::: Ať můžeme veliká 
božská dobrodiní 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

K chvále Pána Boha 
svého, z dobrodiní 
velikého ::: Neb před 
věky vloženou ::: Jehož 
Bůh proto na svět dal ::: 
A tak Bůh přišel z nebe k 
nám ::: Již jsme my s 
Bohem smířeni 

 jako Hr-11 
Nebesa ukazují svého Pána 
mocnost ::: I my jemu sloužíce 

  

 5. Sláva Otci i Synu  
jako Hr-11 

 jako Hr-11 Sláva O[tci]  jako Hr-11  jako Hr-11   
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 6. 

Vzdejmež my chválu Bohu srdci 
pokornými ::: Rač to učiniti pro 
své milosrdenství ::: Poslals 
jeho na svět, aby tvú svatú vůli 
kázal 

jako Hr-11 
 jako Hr-11 

Chvála budiž Bohu, Otci 
našemu ::: Amen i Duchu 
svatému ::: Jsouc my 
vděční lásky jeho 

chybí úplně, 
později dopsán 
incipit písně jako v 
Hr-11 

Sláva buď na výsosti Votci 
nebeskému ::: Jakož z počátku 
byla, buď nyní i vždycky 

  

           jiný introit:    

 7.          
Votcův svatých volání a 
žádosti plný slyšme 

  

 8.          

V temnostech jsouc, žádali 
Adam, Eva pomoci ::: Řkouc 
že konečně přijde ::: To, že 
Mesiáš pravý ::: Volali řkouc 
by aspoň ::: A Bůh Votec 
nemoha ::: A když již času 
toho 

  

  Kyrie Kyrie k pondě[lí] Kyrie Kyrie primum Kyrie I Kyrie sequitur   

 9. 
Pane Bože, Otče všemohúcí, z 
své veliké milosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 Bože Otče všemohúcí, 
Stvořiteli všech věcí 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 10. 

Divná se milost stala od 
mocného Pána ::: Ďábel v své 
moci držal lidské pokolení ::: A 
když se čas vyplnil, Pán Bůh 
Syna svého 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Stvořiteli, Pane náš, k 
toběť jedinému ::: Aj, 
myť dobrotivého tebe 
Otce známe ::: Lovec 
silný, šatanaš, byv příčina 
::: Straší nás 
spravedlností ::: Ó, 
prosíme, uslyšiž, žalostné 
volání 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 11. 
Jemuž matku drahú Pannu 
vyvolil 

jako Hr-11 jako Hr-11 Bože, Otče náš, obránce 
dobrotivý 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 12. 

Gabriel od Boha poslaný k 
Panně Marii ::: Vesela i zdráva 
buď ::: Hle, počneš v svém 
životě ::: Vtělí se skrze Ducha 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Hřichúv tak rozvodnilých, 
jichž počtu nevíme ::: A 
ty by jich šetřiti ::: Lotra 
pozdní volání ::: Budiž i 
naše k tobě 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 13. 
Kterážto když jest pozdravení 
od Anděla přijala 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Jenž od tebe zhůry z 
nebe přišlo jest nám 
spasení 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 14. 
Nepochybně, ale věrně Panna 
přijala ::: Na svět přišel, z nebe 
vyšel 

jako Hr-11 jako Hr-11 Tys ze všech nepravostí 
mocný vyprostitel ::: 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   
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Račiž potěšit nyní ::: Veď 
nás po cestách jeho 

 15. 
Kriste, jediný z Boha Otce 
rozený, Synu Marie, smiluj se. 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Kriste, Synu Boha 
nejvyššího, jenž jsi přijal 
spůsob  

chybí jako RK 83 II   

 16. 
Ó, co tebou hnulo, žes se tak 
ponížil ::: Navštívils nás hříšné 
zde v tomto vězení 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Ó Kriste, Synu Boží, jenž 
dáváš doufajícím ::: Do 
pláče račiž jíti 

z této písně je 
opsána pouze 
druhá sloka, ta je 
však přidružena k 
předchozí písni 

jako RK 83 II   

 17. 
Uslyš naše zpívání i nábožné 
modlení 

jako Hr-11 jako Hr-11 Kriste, slovo věčné Otce 
svého  

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 18. 
Uslyš naše zpívání, srdečné 
volání ::: Kriste, Králi nebeský, 
račiž uslyšeti 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, slovo věčné Otce, 
pohlediž laskavě ::: 
Naplniž nás svým 
Duchem 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 19. 
Přišels k nám na svět z Panny 
jakžto z růže květ 

jako Hr-11 jako Hr-11 Kriste, poslušens byl 
Otce svého 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 20. 
Milosrdný náš Spasitel Ježíš 
Kristus ::: Nevinný pro vinné 
přišel 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, Beránku nevinný, 
všaks pro nás hříšné ::: 
Umíš se slitovati ::: Ó, 
Kriste všemohúcí, račiž 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 21. 
Utěšiteli Duše svatý, rač mile 
vzhlédnouti 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Duše svatý, rač nás 
navštěviti a nám vždy 
přítomen býti. 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 22. 

Utěšiteli slavný Duše svatý, ráčil 
si mile pohleděti ::: Ráčils slíbiti 
a jich potěšiti ::: Prosíme tvé 
milosti, svatý Duše 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, laskavý, milostivý i vší 
dobroty plný ::: Viz 
chudobu i potřebu, 
mdlobu těla našeho 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 23. 
Navštěv nás svou milostí, zbav 
pekelné žalosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 Dobrotivě ty sám 
ochraňuj nás 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 24. 
Jenžs ráčil působiti, až se čemu 
podiviti ::: Račiž nás zpravovati 
::: Dej se tobě líbiti 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Hospodine, tě prosíme, 
rač nás mdlých 
pozdvihnouti ::: Myť bez 
tebe, sami z sebe 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 25. 
Tys působil ten skutek božský, 
když Ježíš, ten Král 

jako Hr-11 jako Hr-11 Duše svatý, jenžs to 
spůsobil 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 26. 
V světle choďme, nebluďme ::: 
Zaženúc zlost, přijměm ctnost 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Izaiáš, ten prorok náš, byl 
to zdávna předzvěděl ::: 
Z Panny čisté v časy jisté 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   
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::: Amen všickni zpívejme, Bohu 
děkujíce 

  Gradual in sole Gradual. Gradual bez nadpisu Gradual Graduale   

 27. 
V paprslku slunce svůj stánek 
postavil na výsosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 
graduale chybí  jako Hr-11 

V papršlku slunce jest v první 
pars d. XIX 

  

 28. 
Již se veselte, kůrové nebeští i 
po všem okršlku všeho světa 

jako Hr-11 jako Hr-11 
graduale chybí  jako Hr-11     

  Alleluja            

 29. 
Alleluja. Otcové svatí, v 
temnostech souce, žádali 
velice 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Alleluja. Chvalmež 
všickni Pána Boha, Otce 
nebeského 

 jako Hr-11 
Alleluja. Chvalmež Boha 
Votce najmocnějšího 

  

 30. Chvála buď Bohu na výsosti  
jako Hr-11 jako Hr-11 

Syna Marie Panny 
ustavičně chvalme ::: 
Hlasy jednostejnými jeho 
vždycky ::: Z domu 
krásného vyšel ::: V 
ouzký příbytek jest všel 

 jako Hr-11 

Ó všemohúcí Bože náš, 
chváluť vzdáváme ::: Od 
hříchův i všeho zlého ::: Tys 
naše obrana ::: Uslyšiž hlas 
volajících ::: Pro zásluhy svého 
Syna ::: Kdežto přebýváš 

  

 31. 
Toho jsme my dočekali, což sou 
oni žádali 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Od nejvyššího trůnu 
nebeského, z příbytku 
slavného 

 jako Hr-11 
Zdávna prorokové svatí 
ohlašovali 

  

 32. 

Titoť jsou dnové, v nichžto nám 
sluší bdíti ::: Kristus jest kořen a 
rod Krále Davida ::: Synu Panny 
Marie, náš Pane Ježíši 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Pane Ježíši Kriste, tys Syn 
Boží zajisté ::: Neb jsi ty 
slovo věčné ::: Myť jsme 
tebou stvoření ::: Myť 
jsme tvoji a ty náš ::: Jímž 
se k nám přihlašuješ ::: 
Že se k nám jistě přiznáš 
::: Ó, Ježíši velebný 

 jako Hr-11 

Kriste, najmilostivější Králi 
zaslíbený nám ::: Ráčils v těle 
práci podstoupiti ::: Ty jsi 
sám, Kriste ::: škrtnutá sloka 
::: Budiž z toho Syn Boží 
pochválen 

  

 33.   
Alleluja, vzdejmež 
chválu Bohu. 

jako RK 84 
Alleluja, s anjely tě vždy 
chváliti. 

těsně před 
nadpisem Prosy je 
napsáno: 
„Alleluja“ 

Vzdajme čest, chválu Bohu 
nade všecky požehnanému. 

  

  Prosa Prosa Prosa Prosa Prosa Prosa   

 34. 
Zavítej, Mesiáši, odejmi všecku 
bídu naši 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Vzdejme čest, chválu 
Bohu nade všecky 
požehnanému 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 35. 
Ó, přijdiž, zboží chudých, Otče 
sirotkův 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Otče, Bože všemohúcí, v 
skutcích svých ::: Nebos 
již to štědře splnil 

 jako Hr-11  jako RK 83 II   
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 36. 
Srdečně sou prosili svatí otcové 
::: I my k tobě voláme ::: A 
všech hříchův temnosti 

první sloka odpovídá 
Hr-11, zbylé dvě sloky 
mají jiný notový zápis 

jako RK 84 
Poslal Syna svého, 
milého od věkův sobě 
rovného. 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 37. 
Mnozí také králové i všickni 
svatí otcové 

jako Hr-11 jako Hr-11 On jsa Otce svého 
poslušný 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 38. 
By nebesa prolomil a k nim do 
temností dolův sstoupil 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Když jest ten čas, jenž 
uložený ::: Neměl nic 
lepšího ::: Onž jest vůli 
plnil 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 39. 

Všickni tvoji vyvolení k tobě 
vždy měli zření ::: Též my nic 
nemůžeme ::: Aby lid svůj 
zpravoval 

jako Hr-11 jako Hr-11 Vzal jest pro nás 
člověčenství 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 40. 
A když se čas naplnil, Bůh Otec 
slib svůj splnil 

jako Hr-11 jako Hr-11 [Z]jevil nám své lásky 
dosti 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 41. Syn Boží z nebe stoupil 
jako Hr-11 jako Hr-11 

Laskavě se k nám ukázal 
::: Náš milý Kristus, Syn 
Boží ::: Mať všech věcí 
dobrých dosti 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 42. 
Protož, milí křesťané, děkujmež 
mu z toho ::: Tak velmi 
zamiloval lidské pokolení 

jako Hr-11 jako Hr-11 Jehož jsou prorokové 
žádali 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 43. 
Věrní pobožní toho dočkali, ale 
nevděční zmeškali 

jako Hr-11 jako Hr-11 I jiní národové volali 
žádostivě 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 44. 
Nuž, všickni věrní, nyní vděčni 
souc 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Což jsou mnozí 
prorokové i také slavní 
králové ::: Ty u světa 
ponížené ::: Kriste, rač 
všem uděliti 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 45. 

Ó Kriste dobrotivý, na nás velmi 
laskavý ::: Račiž nás uslyšeti ::: 
Vyveď z pejchy pyšeného ::: 
Světlem Čtení svatého ::: Ďáblu 
ať odoláme, pomož 

jako Hr-11 jako Hr-11 Vzhlédl na rodiny lidské 
v čas, jejž uložil 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 46. 
Zavítej svú milostí, vzhlédniž 
na nás s výsosti  

jako Hr-11 jako Hr-11 [K]terýž z lásky své 
veliké 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 47. 
Kriste, pro tvé vtělení dej na 
hříchy želení 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Chvála věčná buď Bohu 
na výsosti ::: Slovo tělo 
předivně učiněno ::: V 
němž plnost všecka 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   
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 48. 

Ó Jezu Kriste, Synu Panny čisté 
::: Tys od věčnosti ::: Máš život 
věčný ::: K tvéť svaté tváři ::: 
Opatrujž nás sám 

Ó Kriste vtělený, pro 
nás na svět daný ::: K 
čemuž nás přivésti ráčil 
::: Ó, dejž  utěšení 
nebeské 

jako RK 84 
Ježíši Králi, nad krály 
hodens chvály 

jako Hr-11, ale 
pouze 1., 4. a 5. 
sloka 

jako RK 83 II   

 49. Rcemež všickni: Amen. jako Hr-11 

zde píseň 
Bože náš 
jenžs před 
věky 

Nemámeť nic, čím 
bychom se odplatili 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 50. 

Bože náš, jenžs před věky, Pane 
Jezu Kriste ::: Sstoupils k nám 
na svět s nebe ::: Dejž nám v tvé 
pravdě státi ::: Dejž nám sebe 
chváliti 

jako Hr-11 

zde teprve 
přijde: 
"Rcemež 
všickni 
Amen." 

Ty jsa Král důstojný z 
nebe vrchního ::: Ó, co 
tebou hnulo ::: Přišel jsi 
hledatí ::: My v tvém 
svatém jménu 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 51. následuje Patrem a Sanctus 

Poděkujmež Pánu 
Bohu s vděčností ::: Do 
oudolí tohoto 
plačtivého ::: Tehdaž 
když se ráčil v Panně 
vtěliti ::: Řkouc buď 
tobě chvála ::: Zbav nás 
ďábla i zlého ::: Ty sám 
rač naše kroky ::: 
Neopouštěj nás při 
našem stonání ::: Ó, 
budiž naším milostivým 
Pánem 

následuje 
Ó, Pane Kriste pro nás 
vtělený, narozený 

následuje jako RK 83 II   

 52.   následuje 

Ó Moudrosti 
věčná 
nestihlá / 
jako RK 84 

Ó, přenesmírná Boží k 
nám štědrosti ::: Pane 
Jezu Kriste, pro tvé 
vtělení  

Ecce Dominus 
venit et omaes 
Sancti eius cum eo 
et erit in die Illa, 
Lux magna, 
Alleluja. 

jako RK 83 II   

 53.   

Pochválen buď z 
nevýmluvné lásky ::: 
Hojný poklad ráčil 
otevříti ::: Aťby lid, 
kterýž chodil v 
temostech ::: Slavné 
jméno Boha Otce ::: I 

  
S anjely, s archanjely, 
dejž abychom tě chválili 

  jako RK 83 II   
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protož my jsouce toho 
vděční ::: A to mnohé 
jeho dobrodiní ::: Neb 
se ráčil on bídně 
zmařiti ::: Smrt 
ohavnou mile 
podstoupiti 

 54.      
Králi, Pane nebeský, myť 
tobě zpíváme 

  jako RK 83 II   

 55.          

Píseň Votče nebeský, pro 
zásluhy Syna ::: Když budem 
mříti ::: V den soudný, když 
my již ::: S tvými svatými u 
věčné radosti ::: Amen 
zpívajme všickni 

  

               

  Oficium Rorate dne outerního Rorate v outerý 
Rorate 
v úterý 

Rorate v úterý 
Officium 
k outerku 

Officium Rorate k outerku   

  Introit Introit     Introitus     

 1. 
Vtělení přeradostného Syna 
Božího pamatuj každá duše 
věrná 

jako Hr-11 jako Hr-11 Prorok Bohu věrný, 
Izaiáš svatý, prorokoval 

 jako Hr-11 
Rosu dajte, nebesa, svlaž 
srdce lidská 

  

 2. 
Všickni věrní křesťané, milost 
nesmírnou ::: Aťby svůj lid 
vykoupil 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Prorok Izaiáš toho 
žádostivý byl ::: Oblakové 
spravedlnost toho Krista 
::: Ta země Marii Pannu 
::: V jistotě porodila 
Spasitele 

 jako Hr-11 

Ó nestihlá lásko božská ::: 
Chtěls býti Spasitel :::Vyšels 
od Otce věčného ::: Jenžs 
rovný Votci 

  

 3. 
Chválu Boží vypravujte, andělé 
nebeští 

jako Hr-11 jako Hr-11 Prorok Izaiáš vypravoval 
znamení příští jeho 

 jako Hr-11 
Rosa milosti Boží, rač k nám s 
nebe sstoupiti 

  

 4. 

Raduj se každý člověk, přišel 
milostivý věk ::: Spasení 
navráceno ::: Protož všickni 
zvolejme 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Pán Bůh ráčil prorokům 
návěští dávati ::: Toť 
Jeremiáš poznal ::: Řka 
Bůh to dobré slovo ::: 
Cožkoli Bůh chtěl míti 

 jako Hr-11 

K chvále Pána Boha svého, z 
dobrodiní velikého ::: Neb 
před věky ulouženou ::: Jehož 
Bůh proto na svět dal ::: A tak 
Bůh přišel s nebe k nám ::: Již 
jsme my s Bohem 

  

 5. Sláva Otci i Synu i Duchu  
jako Hr-11 jako Hr-11 Sláva Otci i Synu i Duchu 

sv[atému] 
 jako Hr-11 Sláva Votci i Synu   

 6. 
Ježíš Kristus Spasitel, všech 
kajících věrných ::: Jsouc vděčni 

jako Hr-11 jako Hr-11 Buď z toho Bohu chvála, 
žeť nám milost dána ::: 

 jako Hr-11 
Chvála budiž Bohu Votci 
našemu ::: Amen i Duchu 
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my vtělení ::: Řkouc dej, Bože, 
zde v světě 

Odřekněmž se již ďábla 
::: Rcem, buď tobě čest, 
chvála ::: Neb my bez 
tebe bídní ::: Račiž to 
učiniti 

svatému ::: Jsouc my vděčni 
lásky 

          Jiný introitus.   

 7.          
Přeradostné vtělení Syna 
Božího veleb duše křesťana 

  

  Kyrie Kyrie primum 
Kyrie 
primum 

Kyrie primum Kyrie I Sequitur Kyrie   

 8. Pane Bože, Králi všemohoucí 
jako Hr-11 jako Hr-11 Hospodine, laskavý 

Pane, my prosíme 
 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 9. 
Chváliž Boha, duše věrná ::: Ó, 
veseliž se i děkuj 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Bohu Otci nebeskému v 
milosti ::: Kterýž k 
podobenství svému ::: 
On jsa ďáblem chytrým 
sveden ::: Zbaven života 
milostí 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 10. 
Skrz tě, Bože, hejbeme se, 
dýcháme 

jako Hr-11 jako Hr-11 Všemohúcí náš milý 
Otče, ostříhej nás 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 11. 
Veseliž se již nyní všeliký člověk 
::: Neb přišlo utěšení 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, nepřemožená moci, 
myť žádáme ::: Neb již ze 
všeho stvoření ::: Neb 
nezůstal v nevinnosti ::: Z 
rozkošného ráje vyhnán  

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 12. Hospodine, Bože všemohúcí 
jako Hr-11 jako Hr-11 

Dejž nám pomoc, ať 
každou nemoc 
přemůžem 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 13. 
Jazyk lidský nemůže vypraviti ::: 
Dokonav je na zemi 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Uchovejž nás toho, Bože 
::: Odkudž nebylo 
pomoci ::: Ale však ty, 
Pane milý ::: Ráčils vida 
zavedení 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 14. 
Kriste, Pane náš, jenž sám 
srdce naše znáš 

jako Hr-11 jako Hr-11 Kriste Synu Boží, věčná, 
nestihlá moudrosti 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 15. 
Hej, již se ze sna probuďme ::: 
Noc temná již odešla 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Když jsi na svět k nám z 
nebe měl přijití ::: 
Narozeného kdyžs ležel v 
jesličkách ::: Kdyžs boje s 
ďáblem pro nás  

 jako Hr-11 jako RK 83 II   
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 16. 
Kriste, naše zpívání, uslyš naše 
modlení 

jako Hr-11 jako Hr-11 Tys se sám v to vložil, 
aby s svým Otcem 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 17. 
Uslyš modlitbu naši ::: Kriste, 
Pane nejvyšší ::: Ať hodně ctíme 
tebe 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, Pane Kriste, milý Boží 
Synu ::: Tys se v to vložil, 
aby naše hříchy ::: 
Protože zpíváme, k tvé 
cti 

Ježíši, nejmocnější 
Králi, jsi hoden ::: 
Tebeť jsme dlouho 
čekali 

jako RK 83 II   

 18. 
Kriste, sluhám tvým, ačkolivěk 
nehodným 

jako Hr-11 jako Hr-11 Umřel jsi volaje, za 
hříšné se obětuje 

chybí jako RK 83 II   

 19. 

Milý Pane náš, Jezu Kriste ::: Ó, 
račiž nám dáti svú milost ::: 
Račiž ty nás sám zpravovati ::: 
Nerač s námi na soud vcházeti 
::: Ne pro nás, naše zasloužení 

chybí třetí a čtvrtá 
sloka 

jako RK 84 

Když jsi vítězně 
přesilného draka ::: 
Vrátils se v nebe ::: Nebs 
hlava krásná ::: Ó, račiž 
nám všem  

chybí jako RK 83 II   

 20. Rozumným jazykem zpívejme 
jako Hr-11 jako Hr-11 Hospodine, ó Duše 

svatý, utěšiteli pravý 
 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 21. 

Kterýž nepřítele porazil ::: 
Vstoupil v radost nebeského 
Otce ::: Tuto milost dobrodince 
svého 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, laskavý Bože, rač nás 
navštěviti ::: Budiž náš 
obránce proti všemu 
zlému 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 22. 
Bože věčný, Duše svatý, dejž 
nám k tomu pomoc svú 

jako Hr-11 jako Hr-11 Zapuď temnost a osvěť 
srdce rozněcuj v lásce 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 23. 
Ó milý Duše svatý, rač v našich 
srdcích býti 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Přispěj nám k pomoci, 
jenž naši mdlobu znáš ::: 
Neb vše obživuješ / 
věčně věkoma L 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 24. 
Duše svatý, rač zavítati, vždy v 
srdcích našich přebývati 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Posilňujž nás v víře  jako Hr-11 jako RK 83 II   

 25. 

Bože věčný, Duše svatý, jenžs 
věčné jedné podstaty ::: Rač 
nám své požehnání dáti ::: Rač 
nám víry přispořiti ::: Chválu 
Pánu Bohu vzdejme ::: Ó Kriste, 
pro tvé vtělení 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Myť se poroučíme v tvé 
přemocné ruce ::: A tuť 
chválu vzdáme beze vší 
hříšnosti 

jako Hr-11, chybí 
1. sloka  

jako RK 83 II   

  Gradual Gradual Gradual   Gradual Grad[ual]   

 26. 
Od Izaiáše zdávna 
předpovědíno Duchem svatým 

jako Hr-11 jako Hr-11 
graduale chybí 

jako Hr-11 Svatá Trojice, Bůh jeden 
všemohúcí, onť jest to 

  

 27. 
Od nejvyššího Otce Boha, Krále 
nebeského 

jako Hr-11 jako Hr-11 
graduale chybí 

jako Hr-11 On, Syn Boží, tak vyšed z 
najvyššího nebe 

  

  Alleluja Alleluja   Alle[luia]   Alleluja   
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 28. 
Alleluja. Stvořiteli mocnému, 
Otci, Synu jeho 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Alleluja, pochvalmež 
Boha, kteréhož chválí 
anjelé v nebi 

 jako Hr-11 
Alleluja, rcemež spolu, 
votcové svatí v temnostech 
jsouce žádali 

  

 29. 
Z hvězdy vyšlo slunce ::: Otec 
Syna poslal ::: Což Eva ztratila ::: 
Pane Jezu Kriste 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Zpívejmež jemu nábožně 
::: Chvaltež jeho nebeští 
::: Velebiž duše již každá 
::: Budiž tobě, Bože, 
chvála 

chybí čtvrtá sloka 

Votče všemohúcí, předivný v 
své moci ::: Cožs zdávna 
zaslíbil ::: Řkouc prolom 
nebesa 

  

 30. 
Mnozí králové i proroci, sedíce 
v temné noci 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Anjel Gabriel poslán jsa 
od Boha k Marii Panně 

 jako Hr-11 
Toho jsme my již dočekali 
jest toto Alleluja v I. pars 

  

 31. 
Jezu Kriste, my zajisté, tobě na 
čest zpíváme ::: Jezu Kriste, ty 
zajisté 

Již jsi to vyplnil, když 
člověk učiněn ::: Ó, 
dcerko sionská ::: 
Povstaniž ochotně 

 jako RK 84 

Poslán jest Archanjel k 
Marii ::: Zdráva budiž 
milostná ::: Kteráž se z 
této řeči zarmoutila 

 jako Hr-11 

Toť jest ten Mesiáš, pravý Syn 
Boží ::: Toho když svatí dočkali 
::: Potomky své k tomu učili ::: 
Nemůž toho vymluviti ::: Snaž 
se na to, ó křesťane ::: Aby 
mohl času každého ::: Bože 
Votče všemohúcí ::: Dajž nám 
hodně se chváliti 

  

 32.   
Alleluja, jenžs jsi na 
svět přišel pro nás. 

 jako RK 84 
Alleluja, chvalmež vzdy 
Boha. 

Alleluja.     

  Prosa Prosa Prosa Prosa    
Prosa, Missus Gabriel de 
coelis. 

  

 33. 
Buďmež vděčni nyní toho 
dobrodiní, kteréž Bůh učinil 

jako Hr-11 jako Hr-11 Poslal Bůh z nebe, sám 
od sebe, Anjela 

jako Hr-11 Poslán jest od Boha z nebe 
Anděl Gabriel 

  

 34. 
Bydle na výsosti, v nebeské 
radosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 Dřív než řeč začal, říci 
počal 

jako Hr-11 Slovo Boha Otce dobré a 
přeradostné 

  

 35. 
Pane Kriste Králi, ať tě tvůj lid 
chválí ::: Ó divná milosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Z vysokosti nebeské od 
Otce ::: Řeč tu Panna 
slyševši 

jako Hr-11 

Pán Bůh věčný, milosrdný, v 
dobrotě ::: K šlechetné Marii 
Panně ::: Počneš Syna a 
porodíš ::: Ona najprv řeči 
této ::: Hned jí odpověděl 

  

 36. Ráčils se zjeviti, sebe lidem dáti 
jako Hr-11 jako Hr-11 Když Panna uslyšela od 

Anjela ty řeči 
jako Hr-11 K povolení čisté Panny hned 

Syn 
  

 37. 
Takovú dobrotu lidem zde 
ukázal 

jako Hr-11 jako Hr-11 Anjel promluvil ku 
Panně řka 

jako Hr-11 Votce neznajíc, porodila Jezu 
Krista 

  

 38. 
Pán nebeský, Král andělský ::: 
Mnoho jest set minulo let 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Panna uslyševši ty řeči, 
ihned je vzala na péči ::: 
Neboj se, řekl jest Anjel 
::: Počneš Syna a porodíš 

jako Hr-11 
Jakž svolila, hned počala Syna   
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 39. 
Nebo jest vzal život převelmi 
způsobný 

jako Hr-11 jako Hr-11 Řekl Anjel k ní, nuž 
Panno ctná 

jako Hr-11 Divná moc Boží stala se při 
dvojí věci 

  

 40. 
Přemoci smrt, kterouž hříchové 
zplodili 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Slovo tělem předivně 
učiněno ::: Jehož duše 
nad jiné obdařená ::: V 
němž plnost všecka 
Božího 

jako Hr-11 Velmi veliké a divné jestiť 
znamení Mojžíšovi 

  

 41. 
Máme proč velebiti Otce ::: Neb 
sou toho žádali ::: Navštívil je 
Mesiáš 

jako Hr-11 jako Hr-11 Nuž my hříšní, buďmež 
vděční 

jako Hr-11 Dvoje věci Boží moci jsou  ::: 
Jak slušné, všem povinné 

  

 42. 
Když se čas naplnil, v kterémž 
Bůh uložil 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ježíši milý, na nás 
přelaskavý ::: Co tebou 
hnulo a na svět přivedlo 
::: Předivná milost a 
spasení ::: Divné snížení a 
tvé tak zmaření 

jako Hr-11 Také prut Áronův, byvše bez 
vláhy, rozkvetl 

  

 43. 
Toť jest tak učinil, mocí svou 
vše zřídil 

jako Hr-11 jako Hr-11 Dej nám, Kriste, věčné 
utěšení 

jako Hr-11 Ó, jak požehnané toto ovotce 
jest 

  

 44. 
Plnost času když přišla věku 
posledního ::: Od trůnu, své 
stolice, poslal 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Ó, my všickni  nyní, v 
tomto shromáždění ::: 
Chvála budiž tobě, Kriste 

jako Hr-11 
Též prut Áronův suchý 
rozkvetl ::: Onť jest sám Král 
přeslavný 

  

 45. 
Když poslal Anděla, tu kdež 
Panna byla 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Rač to dáti, Kriste, 
vtělený v život Panny 
čisté. Amen. 

jako Hr-11 
Jezus Kristus vítěz nad smrtí   

 46. 
V tom se radovali, kteříž to 
poznali 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 Ó dítě krásné, Synu Boží, 
Pane 

  

 47. 
Anděl Panně tu novinu oznámil 
::: Panna jakž tuto novinu 
slyšela 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 Ó Pane Jezu Kriste, Synu Boží 
v Panně čisté 

  

 48. 
Hned se zradovali, Boha 
velebili 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
A po naší časné smrti rač nás   

 49. 
Bože, Otče věčný, jenž si 
všemohúcí 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
Jezu Kriste Králi, tvůj lid, jenž  
tě chválí ::: Nad námi slituj se 
::: Hlas tvůj ať slyšíme 

  

 50. 
Prozpěvujmež vesele, žeť nám 
Bůh dal Spasitele ::: Vida, že 
pomocníka není žádného 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
Kriste, rač to dáti, nám s 
tebou věčně přebývati. 
Amen. 

  

 51. 
Jsa s tebou v slavnosti, byl jest 
zde v ouzkosti 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
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 52. 
Račiž z milosti tvé, v Kristu 
ukázané 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
    

 53. 
Ó milý Pane Ježíši, dejž ať tento 
lid ::: Poznávaje, že tak žádný ::: 
Panuj ty sám nade všemi 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
    

 54. Kriste, rač to dáti 
jako Hr-11 jako Hr-11 

  
jako Hr-11 

    

 55. 
Protož se připravme, všech 
hříchův zůstaňme ::: Rač, Pane, 
popříti 

jako Hr-11 jako Hr-11 
  

jako Hr-11 
    

  následuje Patrem a Sanctus následuje           

 56.   

Zavítej, náš Spasiteli ::: 
Vitej z Panny narozený 
::: Zavítej k nám svou 
milostí ::: Vítej, Kriste 
drahý ::: Zavítej z daru 
Božího ::: Vítej, světlo 
všech anjelův ::: První 
příští jest vtělení ::: 
Druhé příští jest 
milostné ::: Třetí příští 
nenadále ::: Čtvrté 
příští jest den soudný 
::: Ježíši, pro tvé vtělení 

          

    Et in terra adventní           

 57.   

Pokoj, naděje, 
spravedlnost ::: Mojžíš 
ve kři chválil Boha ::: Z 
Jakoba nám hvězdě 
vyšle ::: Od Otce věčně 
zrozený ::: Beránek 
tichý, Kristus Pán ::: Ty 
jenž znamení oumluvy 
::: Mesiáši, Kriste Pane 
::: Klíč Davidu, Samson 
silný :::  Jenž mocně 
všecko spravuješ ::: Tys 
náš přímluvce 
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  Jiné Rorate dne středního Rorate v středu 
Rorate 
v středu 

Rorate v středu Rorate k středě Officium Rorate k středě 
Officium Rorate 
střední 

  Introit      Introitus     

 1. 
Prorok evangelický Izaiáš 
prorokoval 

jako Hr-11 jako Hr-11 Mnozí spravedliví 
proroci i králi 

jako Hr-11 Vyplnil Bůh slib svůj v času 
svém a poslal Vykupitele 

Vtělení Božího Syna 
pamatuj, duše věrná 

 2. 

Izaiáš, prorok svatý v svém 
proroctví ::: Emanuel dá mu 
jméno ::: Protož s vážností 
srdečně 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Zstup dolův, Mesiáši, tak 
svatí volali ::: Již jest 
všecka proroctví ::: Tenť 
jest od Otce z nebe 

jako Hr-11 Již jest všecka proroctví ::: 
Tenť jest od Votce z nebe  

Přišel čas veselý nyní 
lidskému pokolení ::: 
By předzvěděné 
vykoupil 

 3. 
Bůh jest ráčil Cyra k vykoupení 
poslati 

Bůh ráčil nám k 
vykoupení Syna poslati 

část jako Hr-
11, ta je 
škrtnutá, pak 
následuje 
přelepený 
text: ten jako 
RK 84 

Onť jest ten květ spanilý 
z kořene Jesse 

jako Hr-11 jako RK 83 II 
Chválu Boží vypravují 
všickni andělé nebeští 

 4. 
Jakož jest Bůh krále toho ::: Aby 
mohl figurovati ::: Nad nímž 
Duch Páně že bude 

Bůh věčný a nebeský 
Král ráčil ::: Kterýžto se 
tak ponížil ::: I radujme 
se z vtělení 

jako RK 84 

Neb on jest sám Spasitel 
::: Není do nebe cesta ::: 
Onť jest pravý 
prostředník  

 jako Hr-11 jako RK 83 II  

Ó křesťané věrní, 
vzdávajme chválení 
Pánu ::: Chcemeliž 
dojíti nebeské radosti 

 5. Sláva Otci i Synu 
jako Hr-11 jako Hr-11 Sláva Otci i Synu i Duchu 

svatému 
jako Hr-11 

jako RK 83 II  jako Hr-11 

 6. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
svatému ::: Jasnost, moc, také 
síla 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Vzdávejme chválu Bohu 
srdci pokornými ::: 
Neměl Bůh v sebe sám ::: 
Buď chvála Bohu Otci 
Králi 

jako Hr-11 
Sláva Votci i Synu i Duchu 
svatému ::: Jakož byla před 
věky 

Amen, všickni zpívajme 
Bohu Votci chválu ::: 
Kterýž bydlí v Trojici 
jeden 

 7.          Jiný introitus: 

Cantiléna po introitu: V 
slávě věčné kraluje Syn 
Boží ::: Amen i my 
společně 

 8.          
Rosu z sebe hojnú nebesa 
vydaly a oblakové štědře 
dštili 

  

  Kyrie Kyrie primum 
Kyrie 
primum 

Kyrie primum Kyrie I Kyrie Kyrie 

 9. 
Ó stvořiteli všemohúcí, Otče 
Bože vší moci 

jako Hr-11 jako Hr-11 Ó, Stvořiteli náš 
všemohúcí, a Otče 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Dnes počátek našeho 
spasení jest napřed 
not: v pargam. B XI. ut., 
v tyto pars fol. XIIII. 
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 10. 
Zpívej s ochotností každý 
křesťan věrný ::: Všemohúcí Pán 
Bůh bez našich všech zásluh 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ó, nebeský, milosrdný 
Otče ::: Ó, ukažiž nám 
svú tvář :::  Aj, vzhlédniž 
na naše ponížení ::: 
Smiluj se nad námi 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Adam v ráji, v krásném 
háji ::: A když jesti 
ďábelskou lstí  

 11. 
Nechtě, bychom na věky 
zahynuli, seslals Syna 

jako Hr-11 jako Hr-11 Ó, laskavý na nás Otče 
milý 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Po verši Všemohúcí 
Votec 

 12. 

Přišel k nám vděčný host a 
statečný ::: Jednorozený Syn 
nejvyššího ::: Kterýž zpravuje a 
mocně vládne 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Tak jsi Bože nás velmi 
miloval ::: Onť jest věrně 
v tom ve všem ::: I na 
smrt duši za ně položil ::: 
Budiž z toho věčná 
chvála 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Byla Panna na tomto 
světě v městě ::: I 
poslal k ní Anděla 
svého 

 13. 
Ó laskavý Otče náš milý, dals 
Syna v čas příhodný 

jako Hr-11 jako Hr-11 Vší pocty, také chvály jsi 
hodný 

jako Hr-11 
jako RK 83 II Po verši Gabriele 

 14. 
Máme se z čeho těšiti, že Bůh 
ráčil navštíviti ::: Adam pro svú 
neposlušnost 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Vzdyckys, Otče, cti a 
chvály hodný ::: Chvály 
hodná jest tvá 
dobrotivost ::: Dejž nám 
Syna tvého ::: Potvrdiž 
nás všech 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Poslal poslal převelmi 
silného do města ::: To 
poselství o půl noci 

 15. 
Ó Mesiáši, Kriste, slyš prosbu 
naši 

jako Hr-11 jako Hr-11 Kriste nebeský, všel jsi v 
život panenský 

jako Hr-11 
jako RK 83 II Po verši Panna myslila 

 16. 
Ježíši pro nás vtělený v životě 
Marie ::: Ty si ten Boží Beránek 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Požehnané Jesse 
pokolení, z něhož vyšel 
Kristus ::: Ten Syn 
nejmilejší Boha Otce ::: 
Nestihlá moudrost 
všemohoucího ::: Aj, 
kterak pro člověka 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Řekl: Neboj se, 
nestrachuj se 

 17. 
Kriste, Synu jediný, aby lid zbyl 
vší viny 

jako Hr-11 jako Hr-11 Pane Kriste Spasiteli, pro 
lid v hřích uvedený 

jako Hr-11 
jako RK 83 II Po verši Neboj se 

 18. 
Podivme se pokoře Jezu Krista 
Pána ::: Jaká jest mu toho 
potřeba nastávala 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Ráčil jest pro nás z nebe 
sstoupiti::: Tím jest v 
pravdě všem lidem ::: I 
nestrachuj se ho, ty 
hříšníče ::: Nebť jest naše 
jedinká naděje 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Nuž, zvolená, 
požehnaná, Panno 
Maria 

 19. 
Znal si nemožnost pro lidu 
svého zašlost 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Znals lidskou zašlost 

jako Hr-11 
jako RK 83 II Po verši Krista porodíš 
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 20. 
Ukrotils hněv Boha, Otce ::: Ty 
si všechněch jedinká naděje ::: 
Kriste, rač nám všem svú milost 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Děkujmež my Králi 
nebeskému ::: Nebo jest 
vzhlédl na naše bídnosti 
::: Ukázal se nám zde ::: 
Svítěziv svých věrných, 
očekává 

jako Hr-11 
jako RK 83 II 

Aj, počneš Syna, 
porodíš ::: Hned 
odpověděl Anděl k ní 

 21. Duše svatý, jedné podstaty 
jako Hr-11 jako Hr-11 

Duše svatý, jedné 
podstaty s Otcem i 
Synem 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Po verši Duch svatý 
shůry 

 22. 

Maria Panno, mužes nepoznala 
::: Milosti plná si Ducha svatého 
::: Hospodin s tebou, dobrého 
dařitel 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Vší cti, chvály nade vše 
hodný ::: Jest v bytu 
svém vzdycky jediný  ::: 
On učinil anjely v nebi 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 

Anděl Pannu pozdravil, 
řka: Milostis plná, 
počneš ::: Dáť jemu 
Bůh stolici 

 23. 
Sstoupil si s nebe v Pannu, ze 
všech k tomu vybranú 

jako Hr-11 jako Hr-11 
Bože věčný, náš jediný  jako Hr-11 jako RK 83 II 

Po verši Dáť jemu Pán 
Buoh 

 24. 
Syn Boha nejvyššího do místa 
nejnižšího ::: Syn Boží, Král 
přeslavný 

jako Hr-11 jako Hr-11 

Pán Bůh vida bídy 
náramnost ::: Sliby činil, 
jimž jsú věřili ::: Čas 
dokonán slibův plnění 

jako Hr-11, navíc 
3. sloka: Syn Boží 
byl člověkem 

jako RK 83 II 

To když jest uslyšela 
ctná Panna ::: Aj, já 
dívka poddaná vůli 
Pána svého 

 25. Syn Boží byl v světě člověkem 
jako Hr-11 jako Hr-11 Hospodine, zstoupil jsi 

v Pannu 
 jako Hr-11 jako RK 83 II 

Ultimum Kyrie. Jakž 
svolila 

 26. 

Poděkujmež nyní Bohu z jeho 
dobrodiní ::: Od počátku světa 
do posledního člověka ::: Budiž 
tobě chvála na věky 

jako Hr-11 jako Hr-11 Aťby v život Panenky 
nad smysl lidský 

 jako Hr-11 jako RK 83 II   

 27.      
Přijal jest v ní 
člověčenství 

  jako RK 83 II   

 28.      

Již splněno, což jest 
slíbeno ::: V mocných 
divích měl jest přijití ::: 
Snášel pro nás mnohá 
trápení ::: Spůsob 
služebníka míti ::: Aj nuž 
všickní věrní 

  jako RK 83 II   

           Jiné Kyrie adventní   

 29.          
Kyrie Všickni věrní jest psáno 
na pargamíně v první pars, 
hledaj A VIII 

  

 30.          
Radujme se všickni spolu ::: 
Anděl Gabriel zvěstoval  ::: 
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Dávno jest prorokováno ::: U 
figurách a v znamení ::: Jehož 
králové, proroci žádali ::: 
Mnoho set let vězení ::: Eva, 
matka, smrt k nám vznesla ::: 
Seslána nám nová milost ::: Ej, 
nuž nyní všickní ::: I pročež v 
hříších ::: Abychom toho užili 
::: Nechajíce nepravostí ::: 
Tobě, amen, Bože Otče 

           Jiné Kyrie    

 31.          
Votče náš věčný jest v I. pars 
na pargamíně A XIIII 

  

 32.          

Jezu Kriste, my zajisté tobě na 
čest zpíváme ::: Jezu Kriste, ty 
zajisté ::: Jezu Kriste, k Panně 
čisté ::: Jezu Krista Panno čistá 
::: Jezu Krista matka jistá ::: 
Jezu Kriste, hned zajisté ::: 
Jezu Kriste, žádný jistě ::: Jezu 
Kriste, tys zajisté ::: Jezu 
Kriste, Synu čisté 

  

  Gradual Gradual 
Sequitur 
Graduale 

 Gradual Graduale Graduale choraliter 

 33. 
Od svrchu nebe jest vyjití jeho, 
mocného 

jako Hr-11  jako Hr-11 graduale chybí  jako Hr-11  jako Hr-11 
Zdávna od Izaiáše v 
parg. D XX 

 34. 
Nebesa, kteráž sou mocně 
stvořena 

jako Hr-11  jako Hr-11 graduale chybí  jako Hr-11  jako Hr-11   

  Alleluja            

 35. 
Alleluja, rcem Bohu k chvále a 
zpívejme ke cti 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Alleluja: pochvalmež 
Boha 

 jako Hr-11  jako Hr-11 

Alleluja. Votci 
nepřemožené moci i 
Synu nestižné 
moudrosti 

 36. 
Jakož o tom proroci svatí 
zvěstovali ::: Ano, andělům 
svatým bylo jest předivné 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Vzdejmež chválu  Bohu 
Otci ::: Učinil ho v duši 
živou ::: V té vzdy trval 
zlé žádosti 

 jako Hr-11  jako Hr-11 
Jasným hlasem 
zpívajme vesele 

 37. 
Pán Bůh skrze proroky lidské 
pokolení zavedené ráčil 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Lítost měl velikou Bůh 
nad lidskou bídností 

 jako Hr-11  jako Hr-11 
Zdávna prorokové 
svatí ohlašovali 
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 38. 
Chvála tobě, Pane Kriste, Synu 
Boha 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Čiňmež díky Pánu Bohu 
::: Neb moc ukázal 
velikou ::: Chvála budiž 
Bohu Otci ::: Také i 
Duchu svatému 

 jako Hr-11  jako Hr-11 
Patriarchové svatí, 
Abrahám i jiní ::: A 
potom, když zemřeli 

 39. 
Tvou milost nemůž nebe, země 
obsáhnouti 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Alleluja, chvalmež Boha 
Otce nebeského. 

 jako Hr-11  jako Hr-11   

 40. 
Dejž nám, Pane Jezu Kriste, 
vděčnu býti tvého vtělení 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11  jako Hr-11   

 41. 
Čím jiným můžem pokázati 
svou vděčnost, než abychom 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11  jako Hr-11   

 42.          
Alleluja. Pochvalmež Boha 
Votce věčného 

  

 43.          

Vzdajmež chválu Bohu Votci, 
kterýž stvořil ::: Učinil ho v 
duši živou ::: V té vždy trval 
zlé žádosti 

  

 44.          
Lítost měl velikú Bůh nad 
lidskou bídností 

  

 45.          

Čiňmež díky, Pánu Bohu 
chválu vzdávajíc ::: Neb moc 
ukázal velikú ::: Chvála budiž 
Bohu Votci ::: Také i Duchu 
svatému 

  

 46.          
Alleluja. Chvalmež Boha Otce 
svého nebeského. 

  

  Prosa  Prosa Prosa Prosa Prosa sequitur Sequitur Prosa 

 47. 
Z vysokosti nebeské vyšlo 
světlo přejasné 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Chvalmež i Krista 
Mesiáše, neb přišel pro 
spasení naše 

 jako Hr-11 
Věrný lide, chval Mesiáše, 
jenž přišel pro spasení 

Z nebeského trůnu 
seslán na svět dolů 
Silný Anděl 

 48.      
[T]en, jenž nemá 
počátku, konce, jsa Bůh 
pravý 

  jako RK 83 II 
Vyvolená před věky 
Panna ušlechtilá 

 49. 
Jasné slunce, jenž nehasne, 
vzešlo jest ::: Ale aby to věděla 
::: Davidovo svaté plémě 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Přišel jest do chrámu 
svého ::: Vyšel jest z 
betlémské vlasti ::: 
Zstoupil z trůnu 
nejvyššího 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Od Boha mocného do 
města jednoho slove 
Nazareta 
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 50. 
Hříchův temnost zahnalo a 
hojně jest nám přineslo 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Pán Kristus jsa vzdycky 
Bohu Otci rovný 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Stydlivá a svatá byla 
jest Panna ta v tom 
městě 

 51. 
Toho světla jasností osvícené s 
radostí 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Skrz zastínění Ducha 
svatého 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
I všed k ní ten Anděl, 
kdež tu Pannu věděl 

 52. 
Křesťané, této chvíle veselme se 
nyní ::: Neb se chtěl slitovati 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Přišel jest k nám obr 
silný, Mesiáš ::: Ukázal se 
jako člověk ::: Osoba 
Syna Božího 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Řka: Zdráva Panno 
Maria, milost jsi nalezla 

 53. 
To světlo jest Kristus Pán, 
kterýž na svět přišel 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Kristus Pán počal se v 
čistotě 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Řka: Zdráva Maria, všís 
milosti plná 

 54. 
Bůh, Otec vší milosti, poslal 
Panně s výsosti 

jako Hr-11  jako Hr-11 
[N]ebo jiné žádné oběti 
nemohly nám prospěti 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
S radostí, Panno, ty 
dary rač přijíti 

 55. 
Bůh Otec z své milosti poslal 
jest na zemi ::: Poslal Anděla 
svého ::: Aby poselství zřídil 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Národům zvěstováno do 
všech pokolení ::: V světě 
s lidmi bydleje ::: Král 
věčný se slitoval ::: Pro 
Adama prvního 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Milosti od Pána, kteráž 
tobě dána 

 56. 
Zdráva, řekl jest Anděl k ní, z 
tebeť vyjde spasení 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Všickni lidé v hříších 
jsme zrozeni 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Syna Božího schrána jsi 
ze všech vybraná 

 57. 
Bez semene mužského plnas 
Ducha svatého 

jako Hr-11  jako Hr-11 
[J]emuž připisujme své 
spasení 

jako Hr-11 jako RK 83 II  
Protož rač svoliti, máš 
hnedky počíti 

 58. 

Zdrávas Bohem pozdravená 
rodičko ::: Milostí Ducha 
svatého ::: Neb tě Pán Bůh k 
tomu zvolil 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Tobět, Pane Jezu Kriste, 
činímeť čest ::: [R]ačiž 
nám dáti svou milost 

jako Hr-11, 2. 
sloka chybí 

jako RK 83 II 
Ducha svatého způsob 
v tvém životě 

 59. 
Když to Panna uslyšela, z toho 
se jest v srdci potěšila 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Jako Otce samého, tak 
ctěm Krista Syna jeho 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Byla vděčná toho slova 
přesvatého 

 60. 
Poslu hned odpověď dala a 
pokorně, tiše promluvila 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Neb on srdce zpytuje, 
naše myšlení zpravuje 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Pocítila hned Panna v 
svém životě vůni 

 61. 
Když jest to uslyšela, tomu se 
divila ::: Zármutek odehnala ::: 
Posla hned vypravila 

jako Hr-11  jako Hr-11 

Ve všech těch, kdož jej 
milují ::: Duchovně 
božskou mocností ::: 
Blaze, kdož mu se 
poddají 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Rozkvetl proutek 
Jesse, když ten Pán 
vtělil se 

 62. 
Ej, já dívka Pána mého, vyplniž 
se vůle jeho 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Kriste, pro tvé vtělení 
odpusť naše provinění 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Císaře věčného v životě 
nosila 

 63. 
Vtělilo se slovo Otce, Panna 
plod a hvězda slunce 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Milý Kriste, uslyš nás ::: 
Pro tvé svaté vtělení 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
A jsa Králem věčné 
slávy, byl zde pro nás 



 

 7
3
 

 64. 
Aj, já dívka Pána velikého ::: 
Vtělilo se slovo Boha otce 

jako Hr-11  jako Hr-11 Nebs ty ten živý pramen  jako Hr-11 jako RK 83 II 
Od počátků světa 
hrozné zavedení 

 65. 
Z Marie nám narozený pravý 
Mesiáš, Ježíš Kristus 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Zbav nás od věčné smrti. 
Amen. 

 jako Hr-11 jako RK 83 II 
Pane rozkošný, s nebe 
i bydla radostného 

 66. 
Ej, pro nás poníženého ctěmež 
Krále slavného 

jako Hr-11  jako Hr-11 následuje   jako Hr-11   
Padlého člověka sám 
přivedls k napravení 

 67. 
Kristus svou božskou mocí ::: 
Bohu Otci jsa rovný ::: V tom dal 
nám to naučení 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Alleluja. Stvořiteli 
mocnému 

 jako Hr-11   
Lásku a milost ukázav 
radostnú 

 68. 
Protož, čisté matky Synu, Ježíši, 
odpusť nám 

jako Hr-11  jako Hr-11 
[Z] nebeské výsosti, 
nesmírné milosti 

 jako Hr-11   

Ježíši, Pane najlepší, 
Králi ::: Saméhos se v 
práci vydal ::: Kdož 
toho nemá vážiti ::: I 
nás rač vzíti v počet ten 
::: S Votcem tvým, 
kterýž stvořil 

 69. 
A po smrti naší časné dej dojíti 
tvé slávy 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Vesele zpívejme, Boha 
Otce chvalme 

 jako Hr-11   následuje  

 70. 
Ježíši, pro nás vtělený, Pane 
milostivý ::: Tobě buď chvála, 
věčnému Otci přemocnému 

jako Hr-11  jako Hr-11 
Poslal tak mocného i v 
světle jasného 

 jako Hr-11   
Antifona před rorate k 
officium quatuor 
vocum, fol. 70 

 71. 
Bůh Otec buď chválen, Syn i 
Duch svatý. Amen. 

jako Hr-11  jako Hr-11 Ej, Kristovo příští čtve[ro]  jako Hr-11   

Aj, nuže, nyní všickni 
věrou spolu 
vzdávejmež chválu 
zvučnou 

 72. 

Chvála Bohu mocnému ::: Ježíši, 
milý Pane ::: Sešli nám své 
anděly ::: A po smrti před tváří 
tvou 

jako Hr-11  jako Hr-11 
I všed k ní Anjel, jakž 
Bůh kázal 

 jako Hr-11     

 73. následuje Patrem a Sanctus    
Proč nejprv přišel jest a 
narodil se jest 

      

               

  Jiné officium Rorate ve čtvrtek Rorate ve čtvrtek 
Rorate ve 
čtvrtek 

  
Officium ke 
štvrtku 

Officium Rorate ke čtvrtku   

  Introit      Introitus     

 1. 
Rosu dejte nebesa, jenž ste 
dřív byla měděná 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11  jako Hr-11   

 2. 
Radostná ta zpívání křesťané 
začínají ::: Jak se Pán Kristus 
vtělil ::: Chválí Boha věčného 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Rosu dajte, nebesa, Boží 
milosti ::: Bůh pro hřích vydal 
::: Tak Bůh hříchy ::: Pro hřích 
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ráčí činiti ::: Takť bez rosy 
bývá země ::: Jakž kdo shřešil 
::: Ale již my s Pánem Bohem 
::: Pro Krista odpuštěna jest 

 3. 
Přijmiž rosu nebeskou, ó Panno 
Maria 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Rosa milosti Boží, rač k nám s 
nebe sstoupiti 

  

 4. 
Rosa milosti Boží ať se v nás 
rozmnoží ::: Bůh a člověk, 
Mesiáš 

jako Hr-11  jako Hr-11   jako Hr-11 

K chvále Pána Boha svého z 
dobrodiní ::: Neb před věky 
uloženou ::: Jehož Bůh proto 
na svět dal ::: A tak Bůh přišel 
::: Již jsme my s Bohem 

  

 5. Sláva Otci i Synu jako Hr-11  jako Hr-11   jako Hr-11  jako Hr-11   

 6. 
Sláva, čest, požehnání buď 
Bohu ::: Chvála Synu Božímu ::: 
Otec, Syn, Duch, Bůh jeden 

jako Hr-11  jako Hr-11  

Sláva Bohu, Otci 
velebnému ::: V 
trojích osobách ::: 
Buď vzdána 
spívána 

Budižť chvála, Bože náš 
mocný a veliký ::: Dajž, 
bychom zde společně ::: 
Kriste, pro tvé vtělení 

  

 7.          Jiný introit   

 8.          
Prorok Bohu věrný, Izaiáš 
svatý, prorokoval 

  

  Kyrie Kyrie primum 
Kyrie 
primum 

  Kyrie Kyrie sequens   

 9. 
Hospodine, jenžs tak svět 
miloval, žes Syna pro něj dal 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Bože Votče, jenž jsi nám dal 
Syna svého 

  

 10. 
Divové se mnozí dáli od světa 
počátků ::: Měli se čemu diviti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Chvála tobě Bohu Votci ::: Z té 
tak veliké nemoci ::: Zamiloval 
nás na zemi ::: Tohoť jsme 
hodni nebyli 

  

 11. 
Hospodine, nechtěls nás 
shladiti, ale chceš spasiti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Bože Otče, způsob k tomu 
naše srdce 

  

 12. 
Snažme se k tomu, bychom 
chválu ::: Maje milého Syna ::: 
Kterýž když přišel 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Nebo láska jest svazek ten ::: 
Ó, važmež sobě tu milost ::: 
Slovy, skutky i příklady 

  

 13. 
Hospodine, kdyby tvé milosti 
nebylo 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Votče laskavý, Bože náš 
milostivý 

  

 14. 
Což byl Adam ztratil ::: Malým v 
světě učiněn ::: Tebeť sou se 
báli 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Vypravujmež milost jeho nad 
námi ::: Poslal jest nám Syna 
svého ::: Neb to drahé 
zasloužení  
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 15. 
Kriste milý Spasiteli a náš Pane 
jediný 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Jezu Kriste, jenž jsi jistě   

 16. 

Vykvetla huol Aronova ::: Aman 
pyšný jest oběšen ::: Judyt sťala 
Holoferna ::: Koráb Noe k 
zachování 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Nuž, všickni křesťané věrní 
jsou milostí obdaření ::: Z 
tohoť jej chváliti ::: Zápis, 
kterýž byl proti nám 

  

 17. 
Pane Kriste, jenžs cesta, 
pravda, život 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Jezu Kriste, jenžs své svaté 
nám k výplatě tělo 

  

 18. 
Pane Kriste, jenž si cesta ::: 
Žádný nemůž spasen býti ::: V 
čem sme hříšní, očistiž nás 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Sám si za nás dost učinil ::: 
Oběť, Kriste, tvá přijata 

  

 19. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha 
nejvyššího 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó, přeslavný, chvályhodný, 
Kriste milý, dajž 

  

 20. 
Kriste, nejmilostivější Králi ::: 
Ráčils v těle práci podstoupiti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Pro tvé dobroty nesmírnost ::: 
Čeho tvá velebnost hodná 

  

 21. 
Ó Duše svatý, jenžs to divně 
zřídil 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Duše svatý a obživiteli pravý, 
ó dobroto svrchovaná 

  

 22. 
Ó milý Duše svatý, s Otcem i 
Synem ::: Kterýžs to divně zřídil 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Těšiteli, Duše svatý, jenž jsi v 
svých dařích bohatý ::: Naplň 
nás drahou milostí 

  

 23. 
Ó Duše svatý, řekls, že chceš 
zbuditi, jehož mají všickni 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Hospodine, od tebeť vše 
dobré máme 

  

 24. 

Těžkost věčnú, nekonečnú 
Adam bídný na nás lidi ::: Kázen 
Boží, věčné zboží ::: A to jablko 
podnes hořko ::: Sme poddáni 
klatbě velké 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó hojný milosti dárce, tys 
našeho srdce ::: Z tohoť my 
chválu vzdáváme 

  

 25. 
Ó Duše svatý, ráčils pověděti, 
že v Kristu 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Duše svatý, jenžs to ráčil 
způsobiti, že jest Kristus 

  

 26. 

V čem spasení založeno podle 
Slova Božího ::: Mnohé cesty 
vymyšleny ::: Tať nás cesta 
nezavede 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Duch svatý to mocně zřídil ::: 
Onť své věrné obnovuje ::: 
Onť církev svou shromažďuje 
::: Napomíná, všechy učí ::: 
Buď chvála, Bože jediný ::: Ó, 
dajž býti v spasení 

  

  Gradual Gradual Gradual   Gradual Gradual   

 27. 
Svatá Trojice, Bůh jeden 
všemohúcí 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Jako v středu nebo včera    

 28. 
On, Syn Boží, tak vyšed z 
nejvyššího 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     
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  Alleluja Alleluja Alleluja   Alleluja     

 29. 
Rcemež: Alleluja, jsouce vděčni 
Kristova vtělení 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 30. 
Řkouc: Velebí duše má Boha ::: 
Řkou národové všickni 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 31. 
Zdráva Maria blahoslavená, 
jenžs božských dobrodiní 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 32. Zdráva Maria, milostis Boží plná jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 33. 
Maria, již se vyplňuje tvá řeč, 
tvé proroctví 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 34. 
Učinilť velké věci, jenž mocný 
jest 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 35. 
Bože, jenž rozptyluješ 
všechněch lidí 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

  Prosa Prosa ve čtvrtek Prosa   Prosa Prosa   

36. 
Otec všemohúcí, bohatý v své 
moci 

jako Hr-11  jako Hr-11   
jako Hr-11 

    

 37. 
Rozumem jej zvejšil, paměti 
povejšil 

jako Hr-11  jako Hr-11   
jako Hr-11 

    

 38. 
Bůh Otec, Syn i Duch svatý, na 
věky jsa chvály hodný ::: 
Člověka ráčil stvořiti 

jako Hr-11  jako Hr-11   
jako Hr-11 

    

 39. 
Ďábel mdlobu jeho znaje, by jej 
ráje zbavil 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 40. 
Ale stvořitel všech, lítost nad 
ním maje 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 41. 
Adam v ráji postaven Pánem 
všeho stvoření ::: Bůh Otec 
milosrdný 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 42. Mocného, silného, krásného  jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 43. 
Rciž směle, Anděle, že cele Syn 
Boží 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 44. 
Šťastná to byla chvíle, když Bůh 
::: Patriarchové svatí 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 45. 
A prv než řeč začneš a mluviti 
budeš 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 46. 
Maria pokorná nad jiné 
zvolená 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     
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 47. 
Aj, jak v času plnosti z nesmírné 
milosti ::: Sílu svou, Gabriele ::: 
Ten, přišedši k ní  

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 48. 
Ona to slyšeci, poče k němu 
řéci 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 49. 
Řekl Anděl: Maria, Duch svatý s 
hůry stoupí 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 50. 
Neb Duch svatý sstoupí v tě a 
zastíní tobě 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 51. 
Znající to Panna, že jí milost 
dána 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 52. 
Hned k jejímu svolení ráčils se 
vtěliti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 53. 
Buďmež všickni vděčni svého 
vykoupení 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

 54. 
Králi vší šlechetnosti, štědrý 
dárce ::: Přijmiž od nás chválení 
::: Bůh Otec, chvály hodný 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11     

55.  
Kriste, rač to dáti, s sebou 
věčně přebývati. Amen. 

jako Hr-11  jako Hr-11   

Učiniž to Kriste, 
pro tvé vtělení v 
Panně čisté. 
Amen. 

    

  následuje Patrem a Sanctus        Jiná Prosa   

 56.   
Místo Prosy adventní: 
jako každého dne 
Chval 

      
Těš se, dcerko sionská, vesel 
se ty, církev křesťanská 

  

 57.   

Tězká žalost, v novou 
radost ::: Dosti dlouho 
věrný ::: Uslyšaný, v 
milost daný ::: 
Působením a řízením ::: 
Neb Bůh věčný ::: Byla 
Panna v městě ::: Boha 
Syna Hospodina ::: Ten 
přišel k ní ::: Když řeč 
začal ::: Již posilnil a 
potvrdil ::: Duch 
vstoupí v tě ::: To 
slyšela, promluvila ::: 
Po svolení, Syn Boží ::: 

      Neb ten, jenž tě sobě zvolil   
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Hvězda jasná, Panna 
krásná ::: Ó Ježíši 
nejmilejší ::: Nám všem 
tudy skrz své ::: Skrz 
vtělení, narození ::: Rač 
odpustit, milostiv být 

 58.          Pán Kristus, Král slavný   

 59.          
Zkřikniž hlasem radostně, těš 
se v srdci ::: Již nad tebou 
splněno 

  

 60.          Tichý a spravedlivý, pokojný   

 61.          
Aby tě hříchův zprostil, 
potěšil 

  

 62.          
Protoť jest s nebe sstoupil ::: 
Beránek jsa nevinný, tichý 

  

 63.          Pro tebe ráčil chudým býti   

 64.          Zbožím někdy tobě daným   

 65.          
A jsa královského rodu, vyvolil 
::: Pln byl každé spravedlnosti 

  

 66.          
Nevinnosti, poctivosti, 
čistotou, pobožnosti 

  

 67.          
To tvé bylo zboží rajské, 
důstojné a královské 

  

 68.          
Aj, totoť jest ten Král dcery 
sionské ::: Rek udatný a ze 
všech najsilnější  

  

 69.          Král rány tvé chce uléčiti   

 70.          Chce tobě všecko prominouti   

 71.          
Velmi se v nízké postavě na 
světě ukázal ::: Neb jest proto 
sstoupil s nebe 

  

 72.          
A protož hleď ho k sobě 
vděčně přijíti 

  

 73.          
Nemůž toho jazyk lidský 
vypraviti 

  

 74.          
Ej, již tě Bůh za svou vzal ::: Již 
se jeho nespouštěj 

  

 75.          
Pane Jezu Kriste, Mesiáši v 
bídě naší 
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 76.          
Ó semeno v ráji zaslíbené, 
požehnané skrz proroky 

  

 77.          

Ó Kriste, Mesiáši, přispěj nám 
::: K toběť se přiznáváme, 
tebeť za Pána máme ::: Skrze 
slovo své svaté 

  

 78.          
Předivná k nám a nesmírná 
štědrosti 

  

 79.          
Ráčils jsi se pro nás hříšné 
vtěliti 

  

 80.          

Kterýž jsa slovo božské, 
učiněns tělo lidské ::: V němž 
nyní již kraluješ ::: Jenž jsme 
draze koupeni 

  

 81.          
Z toho buď tobě chvála, čest, 
moc a síla 

  

 82.          
Budiž tobě čest, chvála, moc, 
síla ::: Prosímeť, ó Ježíši, v ten 
den ::: Ať my tě v té radosti 

  

               

  Jiné oficium Rorate v pátek Roráte v pátek 
Rorate 
v pátek 

  Officium k pátku Officium k pátku 
Jiné officium Rorate ku 
pátku 

  Introit Introit     Introitus   
Introitus jest prve 
psaný v pargaminový D 
XVII 

 1. 
Patriarchové svatí, Abrahám i 
jiní muži 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 jako Hr-11  Prolom, Pane, nebesa 

 2. 

Patriarchové svatí, Abrahám i 
jiní, ctnostmi ::: A potom, když 
zemřeli ::: V temnostech jsouc, 
volali ::: Řkouc, že konečně 
přijde :::To, že Mesiáš pravý ::: 
Volali řkouc, by aspoň ::: A Bůh 
Otec nemoha 

jako Hr-11 jako Hr-11    

Všickni praví Boží 
milovníci ::: Váží 
co jest všem 
užitečnýho ::: K 
němuž to zdávna 
svatí ::: Uslyšal 
snažné jejich 
žádosti 

jako Hr-11  
Po introitu: Račiž, 
Kriste, prosíme, nám 
přítomen býti 

 3. 
Když od stvoření světa čtyři 
tisíce let 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 jako Hr-11  Po verši 

 4. 
Bůh maje lítost velikú ::: I 
nechtě již déle volání ::: Když 
čtyři tisíce let přešlo 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 jako Hr-11  
Jak jsi slavný Bůh ve 
všech skutcích svých ::: 
Anděle se tomu diví 
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 5. Sláva Otci jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 jako Hr-11  Post gloria 

 6. 

Kristus své vyvolené z pekla 
vysvobodil :::Jsouc svobodní, 
pochvalme ::: Dá zde 
pamatovati 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 

Sláva tobě, Bože náš, Votče, 
Stvořiteli ::: Jenžs pro nás s 
nebe stoupil ::: Předobrý 
svatý Duše, rovný Synu ::: 
Nebs ty ten drahý kámen 

Dajž se nám zde časně 
chváliti ::: Sláva, chvála 
buď Bohu Votci 

 7.          Jiný introitus Po repet introitu 

 8.          
Ó nebesa, dajte zaslíbenou 
rosu, a oblakové, zvěstujte 

Věrná duše, stroj srdce 
ku přijetí jeho ::: Hleď 
již více nehněvat jeho 

  Kyrie Kyrie primum 
Kyrie 
primum 

  Kyrie I Kyrie 
Po prvním Kyrie jako 
Spom:  

 9. 
Pane Bože, Otče všemohúcí, 
tvé pomoci 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Hospodine, Stvořiteli mocný, 
Votče 

Pane Buože, Otče 
všemohoucí v parga. B 
XII 

 10. 
Ó dobroto veliká Otce 
nebeského ::: Neb když sou 
přestoupili 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Chvála buď Bohu na výsosti, 
Králi laskavému 

Hned po pádu řekl Bůh 
k hadu ::: Abrahamovi 
slib učinil 

 11. 
Pane Bože, ať nezhyne tvé 
stvoření, ale smiluj se 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Hospodine, Votče milosrdný, 
buď nám vždy přítomný 

Po druhém Kyrie 

 12. 

Bože, jenžs nás ráčil stvořiti ::: 
Mysl, paměť, rozum dals 
každému ::: Abychme, jsouce 
toho vděční ::: Protož se na 
milost dáváme  

jako Hr-11  jako Hr-11   

Boha Otce Synu 
milý, Králi 
přeslavný ::: Vtělil 
se v život Panny 

Ó, lásky plný Hospodine, myť 
k tobě, tvé stádce 

Z kmene královského 
Panna Synu Božímu 
zvolená ::: Viděl Bůh 
její pokoru 

 13. 
Ó, dej nám ať z srdce pravého k 
tobě voláme 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Hospodine, jenžs naše 
spasení podle zaslíbení 

Po třetím Kyrie 

 14. 
Toběť my se vyznáváme ::: 
Protož v žádné své hodnosti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Toť bylo od Izaiáše povědíno 

Kteroužto mile 
pozdravil a poselství ji 
vypravil ::: Jakž jest 
tomu uvěřila 

 15. Kriste, čisté Panny Synu jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Kriste s nebe poslaný, na svět Po prvním Kriste 

 16. 
Toběť všickni prorokové ::: 
Toliko jméno Kristovo 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Mesiáš, Syn Boží, Spasitel 
lidský ::: V přečistém životě ::: 
A jsa vzdycky blesk 

Kterýž jsi od věčnosti 
Bohu Votci rovný ::: 
Rač nám milostiv býti 

 17. 
Ó Ježíši nejvyšší, jenž radíš řka: 
Proste 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó Beránku nevinný, Spasiteli 
náš 

Po druhém Kriste jako 
Dočkaliť 

 18. 
Kriste, tys naše lékařství ::: 
Ďábla, smrt zkazils i peklo 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Syn Boží přijav vůli Votce ::: V 
tom se votci ::: Ó, přílišná 
láska Božího Syna 

Ó, uslyšiž, Pane Ježíši, 
volající k tobě 
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 19. 
A protos s nebe stoupil i na kříž 
vstoupil 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó Kriste, jenž nám z nebe 
Votec dal 

Po třetím Kriste 

 20. 
Ó Pastýři izrahelský, Synu Boha 
živého ::: Budiž tobě chvála 
věčná 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Jezu Kriste, slavný vítěziteli ::: 
Kterýžto proti nám silně bojují 
::: Ó Emanueli s nebe poslaný  

Neb jsi proto na svět 
přišel ::: Kterýž tebe 
vyznávají 

 21. 
Milý Pane, Utěšiteli, Duše 
svatý 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Hospodine, dajž nám, tě 
prosíme, ať se v skutcích 

Po IIII. Kyrie 

 22. 

Milý Pane, Duše svatý, v dařích 
hojný ::: Ty v počátku při 
stvoření ::: Ty si Panny ctné 
posvětil 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó, Bože, Duše svatý, rač nám 
to hříšným 

Vzhledniž mile i na nás 
nyní ::: Jenžs jsi v 
dařích svých 

 23. 
Navštěv nás svou milostí, Pane 
Bože 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó Hospodine, tvé jméno 
slavíme 

Po pátém verši Kyrie 

 24. 

Neb tu Duch Páně není ::: 
Protož my se připravme ::: 
Svatý Duše, rač přijíti ::: Račiž to 
učiniti 

jako Hr-11  jako Hr-11   

Ó, Pane Kriste, 
jenž jsi se pro nás 
vtěliti ráčil ::: 
Přišel jsi sem 
hledati 
pobloudilých 

Chvalmež Ducha svatého, 
dárci dobrotivého 

Všemohúcí, přežádúcí 
náš Těšiteli ::: Synu, 
Votci rovný v moci 

 25. 
Když budem mříti, rač přispěti, 
Pane Bože 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó Hospodine, jenž pocházíš 
divně od Votce 

Po posledním Kyrie 

 26. 

Otče nebeský, pro zásluhy Syna 
::: S tvými svatými u věčné 
radosti ::: Když budem mříti ::: 
V ten den soudný ::: Amen, 
zpívejme všickni 

jako Hr-11  jako Hr-11   

Chvalmež svého 
Boha pro ta díla 
mnohá ::: Hodně 
za to dáti 
nemůžem odměny 

Jenž Votci Synu rovný Bůh ::: 
Neb cožs mluvil před věky 

Nad běh náš přirozený 
Kristovo vtělení ::: 
Podle řeči Anděla ::: 
Vážíc my dobrodiní 

             Před gradualem 

 27.            
Považmež všickni nyní 
vtělení Krista ::: Od 
Boha Votce vyšel 

  Gradual Gradual Gradual   Gradual Graduale Gradual roraliter 

 28. 
V slunci, to  jest že v světle a 
zjevně přijde Syn Boží 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Pane Bože 
Syn Boží z najvyššího 
v parga. D XVII ut i 
v tyto pars fol. XVIII 

 29. 
Od nejvyššího nebe, to  jest od 
Boha Otce 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
jest v první pars na pargamíně 
d XX 

po graduale píseň 
verte 

 30.            
Tak velice litoval Bůh 
pádu člověka ::: Aby 
vzal přirození člověka 

  Alleluja Alleluja Alleluja   Alleluja   Alleluja 
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 31. 
Alleluja. Králi věčnému sladkú 
píseň a veselú 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Alleluja. Rcemež společně a 
vzdajmež chválu Bohu 

Stvořiteli mocnému, 
Otci, Synu C II 

 32. 
Sladkú píseň veselú zpívejmež 
::: Jenž trpěl mouky těžké ::: Dal 
svú krev vytočiti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Chvály hodný Pán Bůh náš 
jediný 

Po alleluja píseň 

 33. 
Sladké ovotce vydal jest 
čerstvý zelený proutek Jesse 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Zvoliv sobě zde na světě 
Pannu pokornou v Nazaretě 

Chvalmež všickni 
svatou Trojici ::: Že 
spasení jest vyřízeno 

 34. 

Poděkujmež Otci nebeskému ::: 
Jenž jest ráčil člověka vykoupiti 
::: Pane Kriste, pro tvé slavné 
vtělení 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Strast, bolest, hlad, chudobu, 
potupení 

Po verši 

 35.          
Jakož Adam, svoliv Evě, upadl 
byl  

Svatí votcové v 
temnostech sedíce ::: Z 
toho žaláře skrze svého 
Syna 

 36.          
Jablka škodu tu jest on sám 
zaplatil 

  

 37.          
Ježíši, věčný vůdce k toběť 
volá naše ::: Dajž retuňk lidu 
svému 

  

 38.          
Alleluja, buď Bohu chvála i 
jeho Synu 

  

 39.          
Alleluja, Králi věčnému, Bohu 
Votci našemu 

  

 40.          
Bůh maje Syna jediného, 
avšak dal jej pro člověka 

  

 41.          
Alleluja, buď Bohu chvála 
věčná. 

  

  Prosa Prosa v pátek 

Prosa O 
pravém 
božství a 
člověčenství 
Pána Krista 

  Prosa Prosa převrz. 
Cantiléna mezi Prosou 
Buďmež vděčni  

 42. Připomínejme sobě Pána Krista jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Připomínajme sobě slavné 
Kristovo vtělení i jeho pro 
nás  

v pargamíně M XII 

 43. 
Radujme se společně, chválu 
vzdávejme ::: Kterýž ráčil 
vzhlednouti  

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Ó, lidské pokolení měj vždy v 
své paměti ::: S hůry nebeské 
slávy na svět 

Z veliké millosti, z 
veliké štědrosti ::: Že 
jakož uložil v Trojici 



 

 8
3
 

 44. Neb Kristus, jsa Bohem pravým jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Dobrovolně vzal na sebe v 
světě přetěžké práce 

Post bydle na výsosti 

 45. 
Emanuel jest nazvaný, že Bůh v 
člověčenství 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Ó, převelikou svou lásku k 
nám ::: On jsa blesk slávy 
Votcovy ::: Přijal způsob 
služebníka 

V jasnosti, slávě 
božské, 
nepřistupitedlné  

 46. Máme přístup k Bohu Otci jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Kristus Beránek bez poškvrny 
shladil naše všecky viny 

Po verši Ráčil se zjeviti 

 47. 
Bůh učiněn člověkem ::: Kdo by 
to směl na Pánu Bohu 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
A z těch ran svých krev pro 
nás vylil 

Štědrost v tom ukázal, 
když sebe lidem dal 

 48. 
Onť jest spravedlivý kmen, jenž 
jest z rodu Davida 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Vzal naše člověčenství 
neumenšiv svého božství 

Po verši Takovou 
dobrotu 

 49. 
To jméno nenáleží nežli samé 
milosti Boží 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó, jak hrozné pro nás hříšné 
měl jest trápení 

Milosrdný od věčnosti 
přijal ::: Aby spomohl 
padlému 

 50. 
Ježíš Kristus, Syn Davidův ::: 
Tenť jest velmi veliký Syn Boha 
::: Království konce jeho nikdy 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Jsa tak slavný Bůh mocný ::: 
Přišel na svět v chudobě 

Po verši Ale vzal 

 51. 
Svědčí prorok Micheáš, že 
vyšel z Betléma vůdce náš 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Mezi dvěma lotry vyveden i 
pověšen 

Vítěz silný, učiněný z 
Judova pokolení 

 52. 
Není Spasitel jiný kromě Pána 
Boha 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Na kříži svou krev prolil jsa 
Pán ::: Ruce roztažené, nohy 
probodené 

Po verši Přemocný 

 53. 
Kristus pak Spasitel jest, za 
světlo všem národům dán jest 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Adam a jeho pokolení, jenž 
pošli z muže 

Rozený, jenž jsi před 
věky ::: Smrtí svou smrt 
si zahladil 

 54. 

Zachariáš též praví, že se béře 
slavný ::: Kterýžto svou 
chudobou ::: Jeruzalém, to 
město 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Neb všecko lidské přirození 
vzalo skrz hřích 

Po verši Když se čas 
naplnil 

 55. 
Kristu to jméno jest dáno, 
kteréž jest nad všelijaké jméno 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Adam, votec, první lidské 
pokolení ::: Ale náš Ježíš, Pán 
Bůh a člověk 

Spasitele Bůh poslal 
všem ::: Jenž v 
temnostech mnohý lid 

 56. 
Ale Pán Bůh zapřisáhl se, že 
před ním bude klaněti se 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Aj, patřtež na nevinného v 
čistotě z Panny narozeného 

Po verši To  jest tak 
učinil 

 57. 
Kristu vedle jeho božství musí 
se klaněti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Trpěl zimu, smrad, chudobu 
::: Velikých nebezpečenství ::: 
Z závisti Židův a z zlosti snášel 
::: Znaje rady bezbožníkův 

Nepoznala jest Panna 
ctná, stydlivá ::: Z 
semene Abrahámova a 
z rodu Davidova 
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 58. 
Žádné jiné símě té mocnosti 
nemá v sobě 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
My skrz jeho utrpení s 
Votcem nebeským jsme již 
smířeni 

Po verši Když poslal 

 59. 
Bůh slávy své nedá jinému, ale 
všecku čest 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Ač jsme hodni nebyli takové 
milosti ::: Však Pán z pouhé 
milosti ::: Vzav z Panny tělo 
lidské ::: V tom našem 
přirození 

Počala, když věřila 
slovu od Anděla ::: 
Patriarchové svatí, jakž 
jsou to poznali 

 60. 
Aby každý ctil Krista Pána, jakž 
ctí Boha 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Kriste, jenžs pro nás byl 
zedraný  

Po verši V tom se 
radovali 

 61. 
Sám Bůh má moc hříchy 
shladiti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Synu Boží najmilejší, nad 
anděly ::: Jsa poslušen svého 
Votce ::: Slavný jsa v 
nebeském zboru  

Chtěl sám vykoupiti lid 
::: Ktožby uvěřili, 
pokání činili 

 62. 
Bůh své slávy nižádnému z lidí 
::: I chce tomu, aby každý ::: 
Bůh má moc hříchy shladiti 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Rozpomeniž se na své rány, ó 
Kriste 

Po verši Pokorně 
mluvili 

 63. 
Neb Kristus jest všechněch 
naděje  

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Jistě drazes nás vykoupil ::: Ó 
křesťané, z hříchův vstaňme 

Navštívil Bůh z své 
milosti lid svůj ::: 
Znajíce to dobrodiní 

 64. 
Neb dí Písmo, že ten každý, 
kdož doufá 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ukřižovaného Pána Krista 
milujme 

Po verši Bože věčný 

 65. 

Kristus, živ sa, za nás oroduje ::: 
Sám Kristus cesta, také dveře 
jest ::: Z něhož by nám všem 
přišlo spasení 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Neb pro něho vše stvoření ::: 
Výborný lékař života ::: Kriste, 
jenžs umřel bolestně 

Podobný byl v bídnosti 
lidem, v smrtedlnosti 
::: Na něž vložil těžkosti 

 66. 
Kdo má v Kristu své doufání, 
má věčný život 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó Jezu Kriste, jenžs tak trpěl 
mnoho 

Po verši Jsa s tebou v 
slav[nosti] 

 67. 
Kdožť doufání má v stvoření, 
bude zahanben 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Ó, drahá koupě té smrti ::: 
Radosti té kterouž ty máš ::: 
Tus radost na tom založil ::: 
Když přijdeš v tvé velebnosti 
::: Na pravici postaveni ::: 
Amen, žádáme v pokoře tě 
viděti 

Aby všech povýšil, 
člověk se narodil ::: 
Bože všemohúcí, co si 
tak dobrého 

 68. 
Syn v nebi s Otcem věčný 
učiněn ::: Kdo má v něj doufání 

jako Hr-11  jako Hr-11   

jako Hr-11, navíc 
sloka: Syn císaře 
věčného, syn 
člověka časného 

Dajž to, Pane Kriste, jenžs se 
počal v Panně 

Po verši Račiž z milosti 
své 
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 69. Kristus věrné obživuje  jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 

Ježíši, my jenž vypravujem 
slavnost ::: Strach, hrůzy, 
světská zarmoucení ::: Chvála, 
čest, moc i požehnání  

Přebývati daj zde v 
milosti ::: My tě zde 
chválíme časně ::: 
Požehnaný po všecky 
věky 

 70. Tehdyť Kristus jest Bůh pravý jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Ó, rač býti s námi, odpusť 
hříchy, smiluj se nad námi. 
Amen 

zde je záznam o 
autorství Jana Staršího 
z Gryllova 

 71. 
Kristus sám obživuje ::: On, zde 
jsouc v světě 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 Jiná Prosa následuje sobota 

 72. Onť sám byl beze vší poškvrny jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Připomínejme sobě Pána 
Krista 

  

 73 Protož Pána Krista znejme jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Radujme se společně, chválu 
vzdávejme ::: Kterýž ráčil 
vzhlednouti  

  

 74. 

Vzdejmež chválu nebeskému 
Pánu ::: Neb nás obmyl, od 
hříchův očistil ::: Té milosti od 
Boha z výsosti ::: A z víry té 
čiňmež skutky 

jako Hr-11  jako Hr-11    jako Hr-11 
Neb Kristus, jsa Bohem 
pravým 

  

 75. 
Ó rač býti s námi, odpusť 
hříchy 

jako Hr-11 jako Hr-11     jako Hr-11 
Emanuel jest nazvaný, že Bůh 
v člověčenství 

  

 76. následuje Patrem a Sanctus        Máme přístup k Bohu Otci   

 77.          
Bůh učiněn člověkem ::: Kdo 
by to směl na Pánu Bohu 

  

 78.          
Onť jest spravedlivý kmen, 
jenž jest z rodu Davida 

  

 79.          
To jméno nenáleží nežli samé 
milosti Boží 

  

 80.          

Ježíš Kristus, Syn Davidův ::: 
Tenť jest velmi veliký Syn 
Boha ::: Království konce jeho 
nikdy 

  

 81.          
Svědčí prorok Micheáš, že 
vyšel z Betléma vůdce náš 

  

 82.          
Není Spasitel jiný kromě 
Pána Boha 

  

 83.          
Kristus pak Spasitel jest, za 
světlo všem národům dán 
jest 
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 84.          

Zachariáš též praví, že se béře 
slavný ::: Kterýžto svou 
chudobou ::: Jeruzalém, to 
město 

  

 85.          
Kristu to jméno jest dáno, 
kteréž jest nad všelijaké 
jméno 

  

 86.          
Ale Pán Bůh zapřisáhl se, že 
před ním bude klaněti se 

  

 87.          
Kristu vedle jeho božství 
musí se klaněti 

  

 88.          
Žádné jiné símě té mocnosti 
nemá v sobě 

  

 89.          
Bůh slávy své nedá jinému, 
ale všecku čest 

  

 90.          
Aby každý ctil Krista Pána, 
jakž ctí Boha 

  

 91.          
Sám Bůh má moc hříchy 
shladiti 

  

 92.          
Bůh své slávy nižádnému z lidí 
::: A chce tomu, aby každý ::: 
Bůh má moc hříchy shladiti 

  

 93.          
Neb Kristus jest všechněch 
naděje  

  

 94.          
Neb dí Písmo, že ten každý, 
kdož doufá 

  

 95.          

Kristus, živ sa, za nás oroduje 
::: Sám Kristus cesta, také 
dveře jest ::: Z něhož by nám 
všem přišlo spasení 

  

 96.          
Kdo má v Kristu své doufání, 
má věčný život 

  

 97.          
Kdožť doufání má v stvoření, 
bude zahanben 

  

 98.          
Syn v nebi s Otcem věčný 
učiněn ::: Kdo má v něj 
doufání 

  

 99.          Kristus věrné obživuje    

 100.          Tehdyť Kristus jest Bůh pravý   
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 101.          
Kristus sám obživuje ::: On, 
zde jsouc v světě 

  

 102.          
Onť sám byl beze vší 
poškvrny 

  

 103.          Protož Pána Krista znejme   

 104.          

Vzdejmež chválu nebeskému 
Pánu ::: Neb nás obmyl, od 
hříchův očistil ::: Té milosti od 
Boha z výsosti ::: A z víry té 
čiňmež skutky 

  

 105.          
Ó rač býti s námi, odpusť 
hříchy 

  

               

  Jiné oficium Rorate v sobotu Rorate v sobotu 
Rorate 
v sobotu 

    Officium Rorate k sobotě   

  Introit Introit           

 1. 
Rosu dejte, nebesa, a tou svlaž 
srdce lidská 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Z rodu královského z kmene 
zpanilého 

  

 2. 

Rosu dejte, nebesa, Boží milosti 
::: Bůh pro hřích vydal 
zlořečenství ::: Tak Bůh hříchy v 
ošklivosti ::: Ale již sme s Pánem 
Bohem ::: Pro Krista odpuštěna 
jest 

jako Hr-11  jako Hr-11     

Rosu nebesa dala, když Panna 
porodila ::: Oblakové déšť dali 
::: Semeno zaslíbené ::: Jižť 
jest Buoh všemohúcí 

  

 3. 
Přijmiž rosu nebeskou, ó, 
žížnivá země 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Kterýžto jsa ten přejasný 
blesk Votce 

  

 4. 

Nebesa rosu dala, země ji 
přijala ::: Syn Boží s nebe 
sstoupil ::: Opustiv dvorstvo 
krásné ::: Snášel pro nás žalosti 
::: Tak jest nás zamiloval 

jako Hr-11  jako Hr-11     

Syn Boží, Stvořitel milý, svého 
Votce obraz ::: Vtělil se, aby 
byl člověk ::: Bohem jsa však 
tělo přijal ::: Kriste, jsa Syn 
Boží pravý ::: Takou čistou, 
neslýchanou ::: Budiž z toho 
Bohu chvála 

  

 5. Sláva Otci jako Hr-11  jako Hr-11     Sláva Votci   

 6. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
svatému ::: Jakož byla před věky 

jako Hr-11  jako Hr-11     

Chválu Bohu vzdávejme ze 
všech dobrodiní ::: Budiž tobě 
čest, chvála ::: Račiž od nás 
přijíti chvály 

  

  Jiný introit Jiný introit      Jiný introitus sobotní   
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 7. 
Rosu daly nebesa a oblakové 
dštili na zemi spravedlivého 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Rosu dajte, nebesa, a tou 
svlaž srdce lidská 

  

  Kyrie        Kyrie   

 8. 
Bože, Otče všemohúcí, když nic 
nemohlo spomoci 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 9. Bůh Otec ráčil nám Syna poslati jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 10. 
Bože, jenžs tak svět miloval, 
žes Syna svého 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 11. Pokud sme byli ještě nepřátelé jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 12. 
Neráčils Syna poslati, by nás 
měl odsuzovati 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 13. 
Otče Bože, jenž naší smrti 
nechceš, ale abychme se káli 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 14. 
Kriste, z Ducha svatého jenž si 
se vtělil 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 15. Jakžto sklo své čistoty neporuší jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 16. 
Čistý vyšel z čistého, Kriste z 
života 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 17. 
Jenž si se v čistotě ráčil vtěliti, z 
Panny čisté 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 18. 
Ovcí přišels hledati, kteréž 
měly zahynúti 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 19. 
Přišels hledati pobloudilých ovcí 
::: Pane Kriste, uslyš naše 
žádosti 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 20. 
Duše svatý, utěšil si, první otce 
obživil si 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 21. 
Duše svatý, jenžs ráčil utěšiti 
první otce 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 22. 
Řekls, že má símě přijíti hlavu 
ďáblovu setříti 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 23. 
Prorokům, králům ráčils 
oznámiti, že to símě 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 24. 
Protož Králové, Proroci, by 
vyšli z ďábelské moci 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

 25. 
Prosíme tvé milosti, svatý Duše, 
račiž uslyšeti 

jako Hr-11  jako Hr-11      jako Hr-11   

  Gradual  Gradual     Graduale   

 26. 
Pane Bože, Králi mocností 
nebeských 

jako Hr-11  jako Hr-11     
V slunci, to  jest že v světle a 
zjevně 

  



 

 8
9
 

 27. 
Zbuď nás hříšné, nedbalé, 
zatvrdilé 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Od najvyššího nebe, to  jest 
od Boha Otce 

  

  Alleluja            

 28. 
Alleluja. Budiž Pánu Bohu 
chvála, kterýž poslal Anděla 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Zpívejmež: Alleluja, jsouce 
vděčni Kristova vtělení 

  

 29. 
S vysokosti nebeské od Otce 
světlosti 

chybí úplně jako RK 84     
Blahoslavená Panna Maria, 
jakž jest Andělu Páně uvěřila 

  

 30. 
Zdráva Maria, milosti plná, ej, 
počneš a porodíš 

jako Hr-11  jako Hr-11     Velebí duše má Pána   

 31. 

Ó, moc předivná, však Bohu 
podobná ::: Panna počala, 
Panna porodila ::: Věc 
neslýchaná, kteráž jest ::: Což 
proti tomu činiti ::: Chvála buď 
Bohu 

jako Hr-11  jako Hr-11     chybí folio   

 32. Alleluja, vzdejmež chválu jako Hr-11  jako Hr-11      chybí folio   

  Prosa  Prosa     chybí folio   

 33. 
Poslal Bůh s nebe sám od sebe 
Anděla 

jako Hr-11  jako Hr-11      chybí folio   

 34. 
Dřív než řeč začal, říci počal: 
Zdráva, Panno 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Ej, nuž nyní všickni věrní, 
buďmež vděčni dobrodiní ::: V 
němž jest dána nová milost 

  

 35. 

Což Bůh zdávna uložil ::: 
Archanděla svatého ::: Řka: Ty si 
požehnaná ::: A v tvém čistém 
životě 

jako Hr-11  jako Hr-11     
O té ctné Panně proroci jsou 
předpovídali 

  

 36. 
Když Panna uslyšela od Anděla 
ty řeči 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Hořící ten keř zelený, kterýž 
Mojžíš viděl 

  

 37. 
Neb čtúc v Bibli, v svatých 
Písmích 

Anjel promluvil ku 
Panně, řka: neboj se 
toho 

jako RK 84     

Též se nám píše skrz Ezajáše 
::: Ten div znamenal ::: Když 
se splnilo ::: Maria Panna, 
jsouc zavřená 

  

 38. 

Panna se podivila té andělské 
řeči ::: Anděl jí to zvěstoval ::: 
Plod svatý v tvém životě ::: Byť 
na trůnu Davida 

jako Hr-11  jako Hr-11     Hvězda již z Jakoba vyšla   

 39. 
Řekl jí Anděl: Nuž, Panno ctná, 
přivoliž 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Rozkvetla hůl Aronova, nám 
jest přišla milost nová 

  

 40. 
Ej, já, vece, pokorná dívka Pána 
mého ::: Chvalmež Boha vesele 

jako Hr-11  jako Hr-11     
Radost nevýmluvná všemu 
světu přišla ::: Hvězda ta 
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přestkvoucí ::: Aronův prut 
rozkvetl ::: Nuž všickni vesele 
::: I poněvadž jesti nás ::: 
Kriste, Pane milý, dajž ::: 
Amen, alleluja, budiž věčná 
chvála 

 41. 
I my hříšní buďmež vděčni toho 
Pána, jenž jest věčný 

jako Hr-11  jako Hr-11     následuje patrem   

 42. 

Vítej, milý Jezu Kriste ::: V tom 
ukázal Bůh lásku k nám ::: 
Odřeknouce se vší zlosti ::: 
Čekajíc blahoslavené ::: Neb 
skrz Krista máme všickni ::: 
Kdož skrze Krista nepůjde ::: 
Kristus jest naše naděje ::: Pane 
Kriste, rač nám dáti 

jako Hr-11  jako Hr-11         

 43. 
Ó, dejž nám všem věčné 
utěšení, Pane Kriste 

jako Hr-11 jako Hr-11          

 44. 
Ó Pane Kriste, pro tvé svaté 
vtělení rač nám dáti 

chybí úplně  jako Hr-11         

  následuje Patrem a Sanctus            
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Příloha 5 – Výskyty textů rukopisu RK 83 II v jiných rukopisech 

Kromě textových incipitů jsou v této příloze uvedeny i textové varianty na úrovni slova. Pokud se varianta nevyskytuje v incipitu, je zaznamenána 

ve zvláštním sloupci. Lomítko / odděluje dvě různé informace, popř. dvě různé varianty. Znaménka + – se vážou ke slovu, jemuž předcházejí. 

Znaménko + signalizuje, že na rozdíl od ostatních rukopisů je slovo v daném rukopise zaznamenáno. Znaménko – má opačný charakter, slovo 

v daném rukopise není, ačkoli v jiných textech ano. Poznámky varianty v druhé polovině či rozsáhlé varianty upozorňují především na to, že 

variantnost je tak rozsáhlá, že nebylo možné ji (přehledně) zanést do této tabulky.   

číslo 
incipitu 

RK 83 II stránka Varianty v RK 83 II 
Doklady textů v 
jiných rukopisech 

Varianty v ostatních rukopisech 

  Rorate v neděli        

           

1. Prolom, Pane, nebesa a stúpiž na zemi 171 hříšní / v nás svou milostí Hr-11, po, Introit živí / svou milostí v nás  

    
 

  RAK, pá II, Introit 
pouze incipit a odkaz na příslušnou 
stranu 

   +Marie Panny / a my hříšní RK 83 I, po, Introit Panny / a my živí 

2. 
Svatí k Bohu volali v světě i v temnostech ::: Uslyšel Bůh plačtivé 
::: Budiž chvála na nebi 

172 
      

3. Nebesa vypravují čest a slávu Boží 173   Hr-11, ne, Introit   

       RAK, ne, Introit chválu  
    RK 83 I, ne, Introit  

4. 
Nebesa vypravují čest a chválu Boží ::: Nadto my víc ctěm, 
chvalme  

 
  RAK, ne, Introit rozsáhlé varianty 

5. Sláva [Otci i Synu i Duchu svatému] 
174 

  
stabilní součást všech 
officií 

  

6. 
Chválu Bohu vzdávejme ze všech dobrodiní ::: Rcem: buď tobě 
čest, chvála ::: Přijmiž od nás chválení 

 
      

  Kyrie        

7. Dnes počátek našeho spasení   Hr-11, ne, Kyrie rozsáhlé varianty v druhé polovině 

       RAK, ne, Kyrie rozsáhlé varianty v druhé polovině 
    RK 83 I, ne, Kyrie jako Hr-11 

8. 
Chvalmež Pána Boha z začátku spasení ::: Ač se zdalo Evě velmi 
cos malého ::: Protož přikázání božských pilně šetřme 

175 
      

9. Všemohúcí Otče náš milosrdný, rač se smilovati nad námi 176       

10. 
Pro hřích člověka prvního ::: Z té nám tak velké nemoci ::: Ač jsme 
my hodní nebyli ::: Važme my sobě tú milosť 
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11. Bože, jenž jsi z své pouhé milosti 177       

12. 
Ó, předivná jest velmi štědrost tvá ::: Miles vzezřel na naše 
bídnosti ::: Však ty lituje pádu našeho ::: Když čas přišel plný ::: 
Kterážto se tomu podivila 

 
      

13 Panna myslila, na to což jest slyšela 178       

14. 
Slyšíce Panna takové divné pozdravení ::: Svým rozumem jest 
nemohla ::: Neb neznala ta ctná Panna 

 
      

15. Neboj se, Panno Maria, milost Božíš nalezla 
179 

požehnanás od Pána nade všecky ženy sama Hr-11, ne, Kyrie 
požehnanás ty sama mezi všemi 
ženami 

       RAK, ne, Kyrie jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Kyrie jako Hr-11 

16. 
Neboj se, řekl Anjel k ní ::: Počneš a porodíš Syna ::: Dále 
promluvil Anjel k ní 

 
      

17. Krista porodíš, všecken svět obveselíš    Hr-11, ne, Kyrie vešken svět  

       RAK, ne, Kyrie jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Kyrie  

18. Porodíš Syna v čistotě, Syna nejvyššího ::: Rozhlásí se to poselství 180       

19. Duch Svatý moc tobě zastíní  poslaný / skrz proroky zdávna zaslíbený Hr-11, ne, Kyrie seslaný / z výsosti nebeské zaslíbený 

       RAK, ne, Kyrie jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Kyrie jako Hr- 11 

20. 
Dobrotivý Bože Duše Svatý, tvou mocí ::: Zpravuj a řeď ty sám 
srdce naše ::: Račiž nás v svých dařích rozmnožiti ::: Jenž mluvil jsi 
skrze řeč 

181 
      

21. Dáť jemu Pán Bůh stolici, Davida Otce  skrze Anjela Božího Hr-11, ne, Kyrie před věky spůsobeno 

       RAK, ne, Kyrie jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Kyrie jako Hr-11 

22. 
Jehož nikda království konce míti nebude ::: Setře hřích, smrt, 
peklo ::: Navratiť zas spravedlnost ::: Panna vyslyševši slova 

182 
      

23. Jakž svolila, hned jest počala, panenství svého nezměnila   -z Syna / Bůh pravý Hr-11, ne, Kyrie  +z Syna / Bůh věčný 

       RAK, ne, Kyrie jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Kyrie jako Hr-11 

24. 
Národům zvěstováno, do všech pokolení ::: Chvalmež Boha vesele 
::: Z tak velikého daru 

183 
      

  Gradual        

25. Syn Boží z nejvyššího nebe od Boha Otce 184 a ďáblem / se v radost do nebe Hr-11, ne, Graduale nad ďáblem / se +zase k Otci do nebe 

       RAK, ne, Graduale slavně se zase do nebe navrátil 
    RK 83 I, ne, Graduale se +zase k Otci do nebe 

26. Chválu Boha všemohúcího, věčného 
 volení +Boží, v nichž -Bůh přebývá / +a činí / jemu 

+samému čest +z nich / převelmi divné  
Hr-11, ne, Graduale 

volení, v nichžto Bůh přebývá / čině / 
jemu čest / předivné 
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       RAK, ne, Graduale jako Hr-11 

  
 

 RK 83 I, ne, Graduale 
volení +Boží, v nichž +Bůh přebývá/ +a 
činí / jemu +samému čest +z nich / 
předivné 

           

27. Alleluja, chvalmež Boha Otce nejmocnějšího 186   RAK, po, Alleluja   

28. 
Ó, všemohoucí Bože náš, chváluť rozdáváme ::: Od hříchův i 
všeho zlého ::: Tys naše obrana, Pane ::: Uslyšiž hlas volajících ::: 
Pro zásluhy tvého Syna ::: Kdežto přebýváš s tvým Synem 

 
  RAK, po, Alleluja   

29. Zdávna prorokové svatí, ohlašovali ponuknutí jsouc Duchem 187   RAK, po, Alleluja   

30. 
Kriste, nejmilostivější Králi zaslíbený ::: Ráčils v těle práci 
podstoupiti ::: Ty jsi sám, Kriste, cesta ::: Protož my věrní Krista se 
držme ::: Budiž z toho Syn Boží pochválen 

188 
kromě tebe samého / bídu trpěl jsi pro nás RAK, po, Alleluja bez tebe Boha svého 

    
 

  Hr-11, čt, Kyrie 
mnohús bídu trpěl pro nás / v Hr-11 
pouze první dvě sloky 

    RK 83 I, čt, Kyrie jako Hr-11 

31. Alleluja, chvalmež Boha. 189       

  Prosa       

32. Pán Bůh všemohúcí z veliké milosti poslal posla 
 svého, měsíce šestého, ku Panně do města 

Galilejského 
Hr-11, ne, Prosa 

Anděla mocného, k Panně Marii k 
tomu zvolené 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

33. Jemužto Gabriel, jméno Silný Anjel, posel nejvyššího 
 

…krále andělského, maje moc danou i sílu od něho.  Hr-11, ne, Prosa 
z nebeského dvoru, z andělského kůru, 
patř tuto, člověče, myslí vzhůru. 

    
 

  RAK, ne, Prosa 
z nebeského dvoru, z nejvyššího kůru, 
patř tuto myslí, člověče, zhůru. 

    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

34. 
Anjel Gabriel poslán ku Panně Marii ::: On vece: Ej, Duch svatý tě 
plodnú učiní 

 
  Hr-11, ne, Prosa 

text prvních dvou slok velmi podobné; 
3. sloka navíc: Protož, vítěziteli, Synu 

       RAK, ne, Prosa pouze dvě sloky, velmi podobné 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

35. Kterýž Panně čisté pravil věci jisté 
190 

  
Hr-11, ne, Prosa, liší 
se pouze začátkem 
incipitu 

I všed k Panně čisté pravil řeči jisté 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

36. Řka: Zdráva milostná, od Boha zvolená   Hr-11, ne, Prosa varianty v celém textu 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 
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37. Když všel k ní ten Silný Anjel ::: Ty zdráva, plná milosti 
 stejný nápěv jako Hr-11, text jako třetí a čtvrtá 

sloka z Hr-11; třetí sloka rozsáhlejší varianty, čtvrtá 
sloka má variantu v prvním slově, pak totožné 

Hr-11, ne, Prosa 
Poslán jest od Boha Anděl ::: Do krajiny 
Galilejské ::: I všed k ní ten silný Anděl 
::: Řka: Zdráva plná milosti 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

38. Kterážto slyšeci v své uši ta slova 191   Hr-11, ne, Prosa   

       RAK, ne, Prosa   
    RK 83 I, ne, Prosa  

39. [J]iž Anjel posilniv, řekl, by se nebála    Hr-11, ne, Prosa  

       RAK, ne, Prosa  

    RK 83 I, ne, Prosa  

40. Panna od Anjela vyslyševši slova ::: K níž Anjel promluvil 
 

  Hr-11, ne Prosa 
ve druhé sloce několik variant, druhá 
polovina 2. sloky kompletně jiná 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

41. Aj, což Bůh uložil a tě k tomu zvolil 192 a porodíš Panna čistá Hr-11, ne, Prosa Což jest Bůh uložil / porodíš jsúc Panna 
    RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I,ne, Prosa  

42. [J]emužto Pán Bůh dá stolici Davida   + věčně nebude / nad všecko +ctně nemiluje  Hr-11, ne, Prosa nebude / nade všecko nemiluje 

       RAK, ne, Prosa  +věčně nebude 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

43. 
Bůh věčný, což uložil v své přetejné radě ::: Stolici mu Pán Bůh dá, 
podle slibu 

193 
Anděl Panně oznámil, když čas přišel zjevně Hr-11, ne, Prosa čas přišel, že vykoná na tobě to zjevně 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne Prosa  

44. Jakožs uložila, Pannou aby vzdycky byla  Krista +divně vezmeš Hr-11, ne, Prosa ten plod vezmeš 

       RAK, ne, Prosa ten plod +divně vezmeš 
    RK 83 I, ne, Prosa  

45. Anjel řeč dokoná, tehdy Maria svatá Panna  mluvila pokorně Hr-11, ne, Prosa drahá Panna / poddá se pokorně 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

46. Jakž Panna svolila k tomu ::: Hned v jejím svatém životě 194       

47. Hned v svém čistém těle počala jest Spasitele 
 

  Hr-11, ne, Prosa 
počne Pána / v druhé polovině chorálu 
varianty 

    
 

  RAK, ne, Prosa 
počne Panna / v druhé polovině 
chorálu varianty 

    RK 83 I, ne, Prosa jako RAK 

48. Ó, dejž utěšení v nebeské radosti 195       

49. Budiž pochválen Bůh Otec, Syn i Duch svatý, amen.    Hr-11, ne, Prosa   
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       RAK, ne, Prosa   
    RK 83 I, ne, Prosa  

50. 
Z milosti tak hojné, štědře ukázané ::: Jezu Kriste, Králi ::: V 
poslední hodinu 

196 
  Hr-11, ne, Prosa 

varianty v rozsahu tří veršů / dvě sloky 
navíc 

       RAK, ne, Prosa jako Hr-11, ale pořadí slok jinak 
    RK 83 I, ne, Prosa jako Hr-11 

           

  Rorate v pondělí 197       

           

1. Rosu dejte, nebesa, a svlaž srdce lidská 
 

  Hr-11, so, Introit 
a +tou svlaž / rozsáhlé varianty od 
druhého verše 

       RAK, út, Introit   
    RK 83 I, po, Introit jako Hr-11 

2. 
Ó nestihlá lásko božská, jenž znáš všecka srdce ::: Chtěls býti 
Spasitel lidský ::: Vyšed od Otce věčného ::: Jenžs rovný Otci 
věčnému 

 
odejmiž je RAK, út, Introit odejmiž svou 

3. Rosa milosti Boží, rač k nám z nebe sstoupiti 198   Hr-11, po, Introit rač -k -nám s nebe / rozsáhlé varianty 

       RAK, út, Introit   
    RAK, čt, Introit jako Hr-11 
    RK 83 I, po, Introit jako Hr-11 

4. 
K chvále Pána Boha svého, z dobrodiní velikého ::: Neb před věky 
vloženou ::: Jehož Bůh proto na svět dal ::: A tak Bůh přišel z nebe 
k nám ::: Již jsme my s Bohem smířeni 

199 
  RAK, út, Introit   

       RAK, čt, Introit   

5. Sláva O[tci i Synu i Duchu svatému] 
 

  
stabilní součást všech 
officií 

  

6. 
Chvála budiž Bohu, Otci našemu ::: Amen i Duchu svatému ::: 
Jsouc my vděční lásky jeho 

 
  RAK, út, Introit   

  Kyrie primum 200       

7. Bože Otče všemohúcí, Stvořiteli všech věcí    RAK, po, Kyrie   

8. 
Stvořiteli, Pane náš, k toběť jedinému ::: Aj, myť dobrotivého tebe 
Otce známe ::: Lovec silný, Šatanaš, byv příčina ::: Straší nás 
spravedlností ::: Ó, prosíme, uslyšiž, žalostné volání 

 
  RAK, po, Kyrie   

9. Bože, Otče náš, obránce dobrotivý 201   RAK, po, Kyrie   

10. 
Hřichův tak rozvodnilých, jichž počtu nevíme ::: A ty by jich šetřiti 
::: Lotra pozdní volání ::: Budiž i naše k tobě 

 
  RAK, po, Kyrie   

11. Jenž od tebe zhůry z nebe přišlo jest nám spasení 202   RAK, po, Kyrie   

12. 
Tys ze všech nepravostí mocný vyprostitel ::: Račiž potěšit nyní ::: 
Veď nás po cestách jeho 

 
  RAK, po, Kyrie   
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13. Kriste, Synu Boha nejvyššího, jenž jsi přijal spůsob 203   RAK, po, Kyrie   

14. Ó Kriste, Synu Boží, jenž dáváš doufajícím ::: Do pláče ráčils jíti    RAK, po, Kyrie   

15. Kriste, slovo věčné Otce svého 204   RAK, po, Kyrie   

16. 
Ó slovo věčné Otce, pohlediž laskavě ::: Naplniž nás svým 
Duchem 

 
  RAK, po, Kyrie   

17. Kriste, poslušens byl Otce svého 205   RAK, po, Kyrie   

18. 
Ó Beránku nevinný, všaks pro nás hříšné ::: Umíš se slitovati ::: Ó 
Kriste všemohúcí, račiž 

 
  RAK, po, Kyrie   

19. Duše svatý, rač nás navštěviti a nám vždy přítomen býti. 206   RAK, po, Kyrie   

20. 
Ó laskavý, milostivý i vší dobroty plný ::: Viz chudobu i potřebu, 
mdlobu těla našeho 

 
  RAK, po, Kyrie   

21. Dobrotivě ty sám ochraňuj nás 207   RAK, po, Kyrie   

22. 
Hospodine, tě prosíme, rač nás mdlých pozdvihnouti ::: Myť bez 
tebe sami z sebe 

208 
  RAK, po, Kyrie   

23. Duše svatý, jenžs to spůsobil 209   RAK, po, Kyrie   

24. 
Izajáš, ten prorok náš, byl to zdávna předzvěděl ::: Z Panny čisté v 
časy jisté 

 
  RAK, po, Kyrie   

  …        

           

25. Alleluja. Chvalmež všickni Pána Boha, Otce nebeského 210   Hr-11, ne, Alleluja   
    RK 83 I, ne, Alleluja  

26. Syna Marie Panny ustavičně chvalme ::: Z domu krásného vyšel  od Otce světlosti Hr-11, ne, Alleluja od Otce dobroty 
    RK 83 I, ne, Alleluja  

27. Od nejvyššího trůnu nebeského, z příbytku slavného 211   Hr-11, ne, Alleluja v druhé polovině textu varianty 
    RK 83 I, ne, Alleluja  

28. 
Pane Ježíši Kriste, tys Syn Boží zajisté ::: Neb jsi ty slovo věčné ::: 
Myť jsme tebou stvořeni ::: Myť jsme tvoji a ty náš ::: Jímž se k 
nám přihlašuješ ::: Že se k nám jistě přiznáš ::: Ó Ježíši velebný 

213 
  Hr-11, ne, Alleluja   

    RK 83 I, ne, Alleluja  

29. Alleluja, s anjely tě vždy chváliti.    RK 83 I, ne, Alleluja   

  Prosa 214       

30. Vzdejme čest, chválu Bohu nade všecky požehnanému    RAK, po, Prosa   

31. 
Otče, Bože všemohúcí, v skutcích svých ::: Nebos již to štědře 
splnil 

 
  RAK, po, Prosa Bože náš velebný 

32. Poslal Syna svého, milého, od věkův sobě rovného.    RAK, po, Prosa   

33. On jsa Otce svého poslušný    RAK, po, Prosa   

34. 
Když jest ten čas, jenž uložený ::: Neměl nic lepšího ::: Onž jest 
vůli plnil 

215 
  RAK, po, Prosa   

35. Vzal jest pro nás člověčenství    RAK, po, Prosa   
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36. [Z]jevil nám své lásky dosti    RAK, po, Prosa   

37. 
Laskavě se k nám ukázal ::: Náš milý Kristus, Syn Boží ::: Mať 
všech věcí dobrých dosti 

216 
  RAK, po, Prosa   

38. Jehož jsou prorokové žádali    RAK, po, Prosa   

39. I jiní národové volali žádostivě    RAK, po, Prosa   

40. 
Což jsou mnozí prorokové i také slavní králové ::: Ty u světa 
ponížené ::: Kriste, rač všem uděliti 

217 
  RAK, po, Prosa   

41. Vzhlédl na rodiny lidské v čas, jejž uložil    RAK, po, Prosa   

42. [K]terýž z lásky své veliké    RAK, po, Prosa   

43. 
Chvála věčná buď Bohu na výsosti ::: Slovo tělo předivně učiněno 
::: V němž plnost všecka 

218 
  RAK, po, Prosa   

    
 

  RK 83 II, út, Prosa 
shodují se sloky „Slovo tělem“ a 
„V němž plnost“ 

44. Ježíši, Králi nad krály hodens chvály 219   RAK, po, Prosa   

45. Nemámeť nic, čím bychom se odplatili    RAK, po, Prosa   

46. 
Ty jsa Král důstojný z nebe vrchního ::: Ó, co tebou hnulo ::: Přišel 
jsi hledati ::: My v tvém svatém jménu 

 
  RAK, po, Prosa   

       Hr-11, po, Kyrie shoduje se pouze druhá sloka 
    RK 83 I, po, Kyrie shoduje se pouze druhá sloka 

47. Ó, Pane Kriste pro nás vtělený, narozený 220   RAK, po, Prosa   

48. 
Ó, přenesmírná Boží k nám štědrosti ::: Pane Jezu Kriste, pro tvé 
vtělení 

 
kralovali RAK, po, Prosa přebývali 

49. S anjely, s archanjely, dejž abychom tě chválili 221   RAK, po, Prosa   

50. Králi, Pane nebeský, myť tobě zpíváme    RAK, po, Prosa   

           

  Roráte v úterý 223       

           

1. Prorok Bohu věrný, Izaiáš svatý, prorokoval    RAK, čt, jiný Introit   

2. 
Prorok Izaiáš toho žádostivý byl ::: Oblakové spravedlnost toho 
Krista ::: Ta země Marii Pannu ::: V jistotě porodila Spasitele 

 
      

3. Prorok Izaiáš vypravoval znamení příští jeho 224       

4. 
Pán Bůh ráčil prorokům návěští dávati ::: Toť Jeremiáš poznal ::: 
Řka: Bůh to dobré slovo ::: Cožkoli Bůh chtěl míti 

 
      

5. Sláva Otci i Synu i Duchu sv[atému] 
225 

  
stabilní součást všech 
officií 

  

6. 
Buď z toho Bohu chvála, žeť nám milost dána ::: Odřekněmž se již 
ďábla ::: Rcem, buď tobě čest, chvála ::: Neb my bez tebe bídní ::: 
Račiž to učiniti 

 
      

  Kyrie primum         
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7. Hospodine, laskavý Pane, my prosíme 226   RAK, út, Kyrie   

8. 
Bohu Otci nebeskému v milosti ::: Kterýž k podobenství svému ::: 
On jsa ďáblem chytrým sveden ::: Zbaven života milostí 

 
  RAK, út, Kyrie   

9. Všemohúcí náš milý Otče, ostříhej nás 227   RAK, út, Kyrie   

10. 
Ó nepřemožená moci, myť žádáme ::: Neb již ze všeho stvoření ::: 
Neb nezůstal v nevinnosti ::: Z rozkošného ráje vyhnán 

 
lsti / ďábel Šatan  RAK, út, Kyrie zlosti / anděl Šatan 

11. Dejž nám pomoc, ať každou nemoc přemůžem 228   RAK, út, Kyrie   

12. 
Uchovejž nás toho, Bože ::: Odkudž nebylo pomoci ::: Ale však ty, 
Pane milý ::: Ráčils vida zavedení 

 
  RAK, út, Kyrie   

13. Kriste, Synu Boží, věčná, nestihlá moudrosti    RAK, út, Kyrie   

14. 
Když jsi na svět k nám z nebe měl přijíti ::: Narozeného, kdyžs 
ležel v jesličkách ::: Kdyžs boje s ďáblem pro nás 

229 
  RAK, út, Kyrie   

15. Tys se sám v to vložil, aby s svým Otcem    RAK, út, Kyrie   

16. 
Ó Pane Kriste, milý Boží Synu ::: Tys se v to vložil, aby naše hříchy 
::: Protože zpíváme, k tvé cti 

230 
  RAK, út, Kyrie   

17. Umřel jsi volaje, za hříšné se obětuje    RAK, út, Kyrie   

18. 
Když jsi vítězně přesilného draka ::: Vrátils se v nebe ::: Nebs 
hlava krásná ::: Ó, račiž nám všem 

231 
tam RAK, út, Kyrie tu 

19. Hospodine, ó Duše svatý, Utěšiteli pravý 232   RAK, út, Kyrie   

20. 
Ó, laskavý Bože, rač nás navštěviti ::: Budiž náš obránce proti 
všemu zlému 

 
v nitř RAK, út, Kyrie v nás 

21. Zapuď temnost a osvěť srdce rozněcuj v lásce 233   RAK, út, Kyrie   

22. Přispěj nám k pomoci, jenž naši mdlobu znáš ::: Neb vše obživuješ  věčně věkoma RAK, út, Kyrie věčně konaná 

23. Posilňujž nás v víře pravé, v naději živé 234   RAK, út, Kyrie   

24. 
Myť se poroučíme v tvé přemocné ruce ::: A tuť chválu vzdáme 
beze vší hříšnosti 

 
  RAK, út, Kyrie   

  …        

  All[eluj]a 235       

25. Alleluja, pochvalmež Boha, kteréhož chválí anjelé v nebi        

26. 
Zpívejmež jemu nábožně ::: Chvaltež jeho nebeští ::: Velebiž, duše 
již každá ::: Budiž tobě, Bože, chvála 

 
      

27. Anjel Gabriel poslán jsa od Boha k Marii Panně 236       

28. 
Poslán jest Archanjel k Marii ::: Zdráva, budiž milostná ::: Kteráž 
se z této řeči zarmoutila 

 
      

29. Alleluja, chvalmež vzdy Boha. 237       

  Prosa        

30. Poslal Bůh z nebe, sám od sebe, Anjela    Hr-11, so, Prosa   
    RK 83 I, so, Prosa  

31. Dřív než řeč začal, říci počal    Hr-11, so, Prosa   
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    RK 83 I, so, Prosa  

32. Z vysokosti nebeské od Otce ::: Řeč tu Panna slyševši 238       

33. Když Panna uslyšela od Anjela ty řeči 
239 

nepoznávám muže, ó ctný Gabrieli / přijmu to Hr-11, so, Prosa 
nemínímť poznati muže, Gabrieli / 
učiním 

    RK 83 I, so, Prosa  

34. Anjel promluvil ku Panně řka    RK 84, so, Prosa   

       RK 83 I, so, Prosa   

35. 
Panna uslyševši ty řeči, ihned je vzala na péči ::: Neboj se, řekl jest 
Anjel ::: Počneš Syna a porodíš 

240 
  RK 83 II, ne, Kyrie velké shody, ale také mnoho variant 

36. Řekl Anjel k ní: Nuž, Panno ctná 241   Hr-11, so, Prosa druhá polovina verše varianty 
    RK 83 I, so, Prosa  

37. 
Slovo tělem předivně učiněno ::: Jehož duše nad jiné obdařená ::: 
V němž plnost všecka Božího 

 
  RK 83 II, po Prosa 

shodují se sloky „Slovo tělem“ a 
„V němž plnost“ 

38. Nuž, my hříšní, buďmež vděční 242   Hr-11, so, Prosa I my hříšní / tři čtvrtiny verše varianty 
    RK 83 I, so, Prosa  

39. 
Ježíši milý, na nás přelaskavý ::: Co tebou hnulo a na svět přivedlo 
::: Předivná milost a spasení ::: Divné snížení a tvé tak zmaření 

 
      

40. Dej nám, Kriste, věčné utěšení 243 Pane Kriste Hr-11, so, Prosa tě prosíme 
    RK 83 I, so, Prosa dej nám +všem 

41. 
Ó, my všickni nyní, v tomto shromáždění ::: Chvála budiž tobě, 
Kriste 

 
      

42. Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, amen. 244    RK 84, ne, Prosa   

           

           

  Rorate v středu 245       

           

1. Mnozí spravedliví, proroci i králi    Hr-11, ne, Introit   

   
Mojžíš s Davidem, Šalomoun / prolom nebesa RAK, ne, Introit 

Mojžíš, Samuel s Davidem / zboř 
nebesa 

    RK 83 I, ne, Introit  

2. 
Zstup dolův, Mesiáši, tak svatí volali ::: Již jest všecka proroctví ::: 
Tenť jest od Otce z nebe 

 
  Hr-11, ne, Introit 

shoduje se pouze první polovina slok 
„Zstup dolů“ a „Tenť jest“ 

    
 

  RAK, st I, Introit 
shodují se sloky „Již jest všecka“ a 
„Tenť jest“ 

    RK 83 I, ne, Introit jako Hr-11 

3. Onť jest ten květ spanilý z kořene Jesse 247       

4. 
Neb on jest sám Spasitel ::: Není do nebe cesta ::: Onť jest pravý 
prostředník 
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5. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 
248 

  
stabilní součást všech 
officií 

  

6. 
Vzdávejme chválu Bohu srdci pokornými ::: Neměl Bůh v sebe 
sám ::: Buď chvála Bohu Otci Králi 

 
      

  Kyrie primum 249       

7. Ó Stvořiteli náš všemohúcí a Otče    RAK, st I, Kyrie   

8. 
Ó nebeský, milosrdný Otče ::: Ó, ukažiž nám svú tvář ::: Aj, 
vzhlédniž na naše ponížení ::: Smiluj se nad námi 

 
  RAK, st I, Kyrie   

9. Ó laskavý na nás Otče milý 250   RAK, st I, Kyrie   

10. 
Tak jsi Bože nás velmi miloval ::: Onť jest věrně v tom ve všem ::: I 
na smrt duši za ně položil ::: Budiž z toho věčná chvála 

 
  RAK, st I, Kyrie   

11. Vší pocty, také chvály jsi hodný    RAK, st I, Kyrie   

12. 
Vzdyckys, Otče, cti a chvály hodný ::: Chvály hodná jest tvá 
dobrotivost ::: Dejž nám Syna tvého ::: Potvrdiž nás všech 

251 
  RAK, st I, Kyrie   

13. Kriste nebeský, všel jsi v život panenský    RAK, st I, Kyrie   

14. 
Požehnané Jesse pokolení, z něhož vyšel Kristus ::: Ten Syn 
nejmilejší Boha Otce ::: Nestihlá moudrost všemohoucího ::: Aj, 
kterak pro člověka 

252 
  RAK, st I, Kyrie   

15. Pane Kriste, Spasiteli, pro lid v hřích uvedený    RAK, st I, Kyrie   

16. 
Ráčil jest pro nás z nebe sstoupiti::: Tím jest v pravdě všem lidem 
::: I nestrachuj se ho ty hříšníče ::: Nebť jest naše jedinká naděje 

253 
kromě něho RAK, st I, Kyrie neb bez něho 

17. Znals lidskou zašlost, bídu, mdlobu, nemožnost    RAK, st I, Kyrie   

18. 
Děkujmež my Králi nebeskému ::: Nebo jest vzhlédl na naše 
bídnosti ::: Ukázal se nám zde ::: Svítěziv svých věrných očekává 

 
  RAK, st I, Kyrie   

19. Duše svatý, jedné podstaty s Otcem i Synem 254   RAK, st I, Kyrie   

20. 
Vší cti, chvály nade vše hodný ::: Jest v bytu svém vzdycky jediný 
::: On učinil anjely v nebi 

 
  RAK, st I, Kyrie   

21. Bože věčný, náš jediný, budiž z toho chválený 255   RAK, st I, Kyrie   

22. 
Pán Bůh vida bídy náramnost ::: Sliby činil, jimž jsú věřili ::: Čas 
dokonán slibův plnění 

 
  RAK, st I, Kyrie   

23. Hospodine, zstoupil jsi v Pannu 256   RAK, st I, Kyrie   

24. Aťby v život Panenky nad smysl lidský    RAK, st I, Kyrie   

25. Přijal jest v ní člověčenství    RAK, st I, Kyrie   

26. 
Již splněno, což jest slíbeno ::: V mocných divích měl jest přijití ::: 
Snášel pro nás mnohá trápení ::: Spůsob služebníka míti ::: Aj, 
nuž, všickní věrní 

257 
  RAK, st I, Kyrie   

  …        

           

27. Alleluja: pochvalmež Boha    RAK, st I, Alleluja II   
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28. 
Vzdejmež chválu Bohu Otci ::: Učinil ho v duši živou ::: V té vzdy 
trval zlé žádosti 

258 
provinění RAK, st I, Alleluja II přestoupení 

29. Lítost měl velikou Bůh nad lidskou bídností 259   RAK, st I, Alleluja II   

30. 
Čiňmež díky Pánu Bohu ::: Neb moc ukázal velikou ::: Chvála budiž 
Bohu Otci ::: Také i Duchu svatému 

 
  RAK, st I, Alleluja II   

31. Alleluja, chvalmež Boha Otce nebeského. 260   RAK, st I, Alleluja II Otce +svého nebeského 

  Prosa        

32. Chvalmež i Krista Mesiáše, neb přišel pro spasení naše 
 

  RAK, st I, Prosa 
odlišuje se pouze incipit: Věrný lide, 
chval Mesiáše, jenž 

33. [T]en, jenž nemá počátku, konce, jsa Bůh pravý    RAK, st I, Prosa   

34. 
Přišel jest do chrámu svého ::: Vyšel jest z betlémské vlasti ::: 
Zstoupil z trůnu nejvyššího 

 
  RAK, st I, Prosa   

35. Pán Kristus jsa vzdycky Bohu Otci rovný 261   RAK, st I, Prosa   

36. Skrz zastínění Ducha svatého    RAK, st I, Prosa   

37. 
Přišel jest k nám obr silný, Mesiáš ::: Ukázal se jako člověk ::: 
Osoba Syna Božího 

 
  RAK, st I, Prosa   

38. Kristus Pán počal se v čistotě 262   RAK, st I, Prosa   

39. [N]ebo jiné žádné oběti nemohly nám prospěti  až se sám ty pro nás vtělil jsi RAK, st I, Prosa až se pro nás ráčil vtěliti 

40. 
Národům zvěstováno do všech pokolení ::: V světě s lidmi bydleje 
::: Král věčný se slitoval ::: Pro Adama prvního 

 
  RAK, st I, Prosa   

    
 

  RAK, ne, Kyrie 
shoduje se první sloka „Národům 
zvěstováno“ 

41. Všickni lidé v hříších jsme zrozeni 263   RAK, st I, Prosa   

42. [J]emuž připisujme své spasení    RAK, st I, Prosa   

43. 
Toběť, Pane Jezu Kriste, činímeť čest ::: [R]ačiž nám dáti svou 
milost 

 
  RAK, st I, Prosa   

44. Jako Otce samého, tak ctěm Krista Syna jeho    RAK, st I, Prosa   

45. Neb on srdce zpytuje, naše myšlení zpravuje    RAK, st I, Prosa   

46. 
Ve všech těch, kdož jej milují ::: Duchovně božskou mocností ::: 
Blaze, kdož mu se poddají 

264 
  RAK, st I, Prosa   

47. Kriste, pro tvé vtělení odpusť naše provinění    RAK, st I, Prosa   

48. Milý Kriste, uslyš nás ::: Pro tvé svaté vtělení    RAK, st I, Prosa   

49. Nebs ty ten živý pramen 265   RAK, st I, Prosa   

50. Zbav nás od věčné smrti, amen.    RAK, st I, Prosa   
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Příloha 6 – Přehled antifon a veršíků 

Pořadí antifon a veršíků v Hr-11se řídí podle originálu, pořadí antifon v RK 84 taktéž, pořadí rakovnických antifon a veršíků se zde přizpůsobuje 

formátu tabulky, původní řazení originálu je dáno číslováním. 

Hr-11 RK 84 RK 83 I RK 79 Rakovník 

[Antifony] před Rorate         

Tento jest den velmi slavný, vší 
památky hodný 

      18. Tentoť jest den/čas velmi slavný vší památky 

Veršové po antifonách       
Veršíkové (pořadí veršíků v rukopise je zde značeno římskými 
číslicemi) 

Zdráva Maria, milosti plná       I. Zdráva Maria, milosti plná 

Aj, počneš a porodíš Syna       II. Aj, počneš a porodíš Syna 

Duch Svatý z hůry vstoupí v tě       III. Duch Svatý s hůry sstoupí v tě 

Učinil mi veliké věci ten       VII. Učinil mi veliké věci ten 

Ej, já dívka Páně       V. Aj, dívka Páně, staniž  

Rosu dejte, nebesa, s hůry       IX. Rosu dejte, nebesa, s hůry  

Pohleděl na pokoru dívky své       VI. Pohleděl jest na pokoru  

Vyjdeť prut z kořene Jesse       VIII. Vyjdeť prut z kořene Jesse 

Dáť jemu Pán Bůh stolici       IV. Dáť jemi Pán Bůh stolici 

Slovo tělo učiněno jest       X. Slovo tělo učiněno jest 

Ukaž nám, Pane, milosrdenství tvé       XII. Ukaž nám, Pane, milosrdenství tvé 

Rozmnožena jest milost v oustech 
tvých 

      XIV. Rozmnožena jest milost v ústech tvých 

Blahoslavený život, který tebe 
nosil 

      XI. Blahoslavený život, kterýž tě nosil 

V těch dnech spasen bude Juda       XIII. Báti se budou národové jména tvého  

Antifony před rorate       
 V advent antifony před rorate (pořadí antifon v rukopise je 
zde značeno arabskými číslicemi) 

Prozpěvujmež všickni vesele     
ano, ale chybí 
začátek textu 

1. Prozpěvujme radostně a vesele 

Aj, Anděl Páně Marii Anjel Gabriel, slavný Boží posel     7. Anjel Gabriel, slavný Boží posel / jako RK 84 

Duch Svatý s hůry vstoupí v tě       3. Duch Svatý z hůry stoupí v tě  

  Blahoslavená jsi, Panno Maria     4. Blahoslavená jsi, Panno Maria / jako RK 84 

Řekl Anjel: Neboj se, Maria Řekl Archanjel: neboj se Maria     9. Řekl Archanděl: Neboj se, Maria / spíše jako RK 84 

  
Pane Jezu Kriste, vtělený pro nás v 
život Panny čisté 

    
8. Pane Jezu Kriste, vtělený v život Marie Panny / spíše jako 
RK 84 

  
Panna Maria jakž uvěřila, hned 
divně počala 

    5. Panna Maria jakž uvěřila / spíše  jako RK 84 
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Aj, nuže nyní všickni věrní spolu 
vzdávejme 

    21. viz jiné officium ke středě, po Prose 

Raduj se a vesel se, lide křesťanský         

Bethleem, město judské, není 
nejmenší 

        

Ó, předivné a neslýchané 
navštívení 

        

Probuďtež se, spravedliví         

Ó Moudrosti Boží  Ó Moudrosti věčná nestihlá 
 Ó Moudrosti věčná nestihlá 
/ jako RK 84 

  11. Ó Moudrosti věčná nestihlá / jako RK 84 

Ó Adonai a vůdce domu 
Izrahelského 

        

Ó kořenu Jesse, kterýž stojíš na 
znamení 

      13. Ó přespanilý kořene Jesse, kterýž si vystaven 

Ó klíči Davidův a hůl domu 
Izrahelského 

      14. Ó Kriste, pravý klíči Davidův, hůl a berlo 

Ó vycházející blesku světla       15. Ó věčné světlo a pravý blesku, Pane Kriste 

Ó Králi všech národův žádostivý       16. Ó Králi a Pane všech národův přemilý 

Ó Emanueli, Králi a zákona nálezce       17. Ó Pane náš, Emanueli, Bože a Králi 

        2. Zdráva Panno Maria, milosti plná, Hospodin s tebou 

        6. Duše má řekla jest: choť Ježíšova 

        10. Rozkvetl jest nám převelmi ušlechtilý prut 

        12. Ó panující Pane Bože, správce a vůdce lidu 

        19. Nestrachuj se, rozkošný Jeruzaléme 

        20. Lidé rozpomenouce se na to věrní 
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Příloha 7 – Srovnání textů antifon 

Srovnány byly antifony, které se nacházejí alespoň ve dvou zkoumaných rukopisech a vykazují 

některé změny v textech. Takto zaznamenány byly právě antifony, protože představují ucelený 

soubor několika textů, který není tak rozsáhlý jako jakékoli adventní officium. Rozdíly 

v textech jsou podtrženy. 

číslo 

antifony 

Hr-11 RK 79 (jako Hr-11, začátek 

chybí) 

RAK 

1. Prozpěvujmež všickni vesele a 

slavmež příchod Syna Božího 

s nebe. Nebť k nám přišel s výsosti, 

aby nás pojal do své věčné radosti. 

Onť jest Král, náš Bůh, Spasitel 

všech nás. Protož jemu z srdcí 

čistých společně zpívejme: 

Alleluja. 

[...] Neb k nám přišel s výsosti, aby 

nás pojal do své věčné radosti. Onť 

jest Král, náš Bůh, Spasitel všech 

nás. Protož jemu z srdcích čistých 

společně zpívejme řkouc: Alleluja. 

Prozpěvujme radostně a vesele a 

slavmež příchod Syna Božího 

k nám Spasitele, nebť jest sstoupil 

z výsosti, aby nás pojal k sobě do 

věčné nebeské radosti. Onť jest Král 

náš, Bůh, Spasitel všech nás. Protož 

vděčni jsouce té milosti jemu 

děkujme řkouc: Buď Bohu sláva na 

výsosti. Alleluja. 

2. Duch Svatý s hůry vstoupí v tě, 

Maria, nechtěj se báti, budeš 

v životě míti Syna Božího. Alleluja. 

 Duch Svatý s hůry sstoupí v tě, 

Panno Maria, protož nechtěj se báti, 

neb budeš v životě míti Krále 

andělského a Krista Syna Božího. 

Alleluja. 

 Hr-11 RK 84 RAK 

3. Aj, Anděl Páně Marii Panně 

zvěstoval jest řka: Počneš a porodíš 

Syna a nazůveš jméno jeho Jezus, 

jenž se vykládá Spasitel. Tenť ne 

malý bude, ale veliký a Syn 

nejvyššího Boha všemohoucího 

slavně slouti bude. 

jako RAK 

 

Anjel Gabriel, slavný Boží posel 

všed ku Panně Marii, promluvil a 

tak ji pozdravil: Zdráva milosti 

plná, počneš Duchem Svatým a 

porodíš Božího Syna, jemuž jméno 

Ježíš bude dáno. Tenť bude Syn 

nejvyššího slouti, neb má všecken 

lid od věčné smrti vykoupiti. 

Alleluja. 

4.  Pane Jezu Kriste, vtělený pro nás 

v život Panny čisté a z ní bez 

poškvrny narodil se. A jsa vždy 

Bohem pravým od věčnosti, ráčils 

pro nás podstoupiti mnohé bolesti. 

Kterýžto nemáš počátku ani konce, 

vzezřiž na nás, na své pobloudilé 

ovce, náš smírce i zástupce u svého 

milého nebeského Otce. 

Pane Jezu Kriste, vtělený v život 

Marie Panny, z níž jsi se narodil na 

svět bez poškvrny a jsa pravým 

Bohem od věčnosti, ráčils pro nás 

podstoupiti mnohé bolesti. Ó, ty, 

jenž nemáš počátku ani konce, 

vzhledni na nás, na své pobloudilé 

ovce, náš smírce i zástupce u svého 

milého nebeského Votce. 

5. Řekl Anděl: Neboj se, Maria, nebo 

jsi nalezla milost u Hospodina. Ej, 

počneš a porodíš Syna Boha 

nejvyššího. Alleluja. 

Řekl Archanděl: Neboj se, Maria, 

nebo počneš Duchem Svatým a 

porodíš Božího Syna, jemužto 

všeliká moc na nebi i na zemi bude 

dána. Alleluja. 

Řekl Archanděl: Neboj se, Maria, 

počneš Duchem Svatým a porodíš 

Božího Syna, jemuž od Boha Votce 

na nebi i na zemi moc bude dána. 

Alleluja. 

6. Ó Moudrosti Boží, kteráž jsi z oust 

Nejvyššího pošla, dosahujíc od 

konce až do konce silně a ochotně 

způsobujíc všecky věci, přijdiž a 

naučiž nás všem cestám své 

moudrosti. 

Ó Moudrosti věčná nestihlá, kteráž 

jsi před věky z oust nejvyššího 

vyšla, tys všech věcí divný počátek 

i konec, mocně a převelmi moudře i 

dobře spůsobila jsi všech věcí. Ó, 

přijdiž k nám a rač nás vyučiti 

cestám svým a své Božské 

moudrosti.  

Ó Moudrosti věčná nestihlá, 

kterážto jsi před věky z oust 

najvyššího vyšla. Tys všech věcí 

divný počátek i konec, mocně a 

převelmi moudře i dobře způsobila 

jsi všecky věci. Ó, přijdiž k nám a 

rač nás vyučiti cestám svým a své 

Božské moudrosti. 

7. Ó kořenu Jesse, kterýž stojíš na 

znamení národům, na kterémžto 

držeti budou králové ústa svá, 

jehožto pohané budou žádati: 

Přijdiž k vysvobození našemu a již 

nechtěj meškati. 

 Ó přespanilý kořene Jesse, kterýž si 

vystaven na znamení všem 

národům a na tobě ústa svá založena 

míti budou všickni zemští králové a 

tě očekávati budou pohané. Přijdiž 

a pospěš již k našemu vysvobození 

nemeškaje, dej potěšení. 
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8. Ó klíči Davidův a hůl domu 

izrahelského, kterýžto otvíráš a 

žádný nezavírá, zavíráš a žádný 

neotvírá! Přijdiž a vyveď vězně 

z domu žaláře, kteřížto sedí ve 

tmách a v stínu smrti. 

 Ó Kriste, pravý klíči Davidův, hůl a 

berlo domu izrahelského, ty cožkoli 

otvíráš a zase vedle vůle tvé svaté 

zavíráš, toho žádný otevříti ani 

zavříti nemůže. A protož tebe 

prosíme pokorně, aby nás vyvedl 

z žaláře a z místa žalostivého i 

plačtivého, z pekla a z stínu smrti. 

9. Ó vycházející blesku světla 

věčného a slunce spravedlnosti! 

Přijdiž a osvětiž ty, ješto sedí 

v temnostech a v stínu smrti. 

 Ó věčné světlo a pravý blesku, Pane 

Kriste, Boha věčného paprslku 

věčné jasnosti a vší spravedlivosti. 

Přijdiž již k nám a osvětiž ty sám 

nás. Neboť již dávno sedíme plačíce 

v temnosti, v bídě, v psotě a v stínu 

smrti. 

10. Ó Králi všech národův žádostivý, 

ješto sloveš úhelním kamenem, 

kterýžto činíš z dvojího jedno! 

Přijdiž a spas člověka, jehož si 

z hlíny učinil. 

 Ó Králi a Pane všech národův 

přemilý a žádostivý, ty jsi od Boha 

Votce všem národům vystaven za 

pravý úhelný kámen, aby těm, 

kteříž v tě uvěří, neuškodil pekelný 

věčný plamen. Protož přijda 

spomoziž nám lidem bídným, nebo 

jsi nás k obrazu svému z hlíny 

učinil. 

11. Ó Emanueli, Králi a zákona 

nálezce, očekávání pohanův a 

Spasiteli jejich! Přijdiž k spasení 

našemu, Pane Bože náš. 

 Ó Pane náš, Emanueli, Bože a Králi 

věčné slávy, tě všickni spolu s námi 

národové očekávají a příští tvého 

slavného radostně žádají. A protož 

již pospěš k vykoupení a k našemu 

spasení, ó Jezu Kriste, Pane Bože 

náš. 

 Hr-11 RAK (varianty byly zamýšleny už při tvorbě celého 

graduálu, viz Obr. 1 Přílohy 7) 

12. Tentoť jest den velmi slavný, vší památky hodný, neb 

jako jest dnes den Ježíše Krista narození, Bůh ráčil na 

trápení lidu svého pohleděti, hněv, kterýž proti nám 

měl, ukrotiti a lidskému pokolení Spasitele poslati, aby 

lid skrze své narození mohl z muk vysvoboditi.  

 

Tak jest Bůh Otec nás velmi miloval, že Syna svého pro 

nás hříšné na svět poslal, aby všem lidem, jenž v něho 

věří, život věčný dal.  

 

Jako dnešní den Pán náš Ježíš Kristus ráčil jest se 

naroditi, k svému božství ráčil jest člověčenství přijíti, 

aby útrpnostem mohl pro  nás poddán býti. Duchem 

Svatým v čisté Panně Marii se jest vtělil, z ní se narodil, 

nám podobný člověk kromě hřícha byl. 

 

Jako dnešní den Pán náš Ježíš Kristus ráčil se jest 

naroditi, Bohem pravým, jakž prve byl, ráčí předce býti, 

a čímž prve nebyl, člověkem, ráčí  býti.  

 

Jako dnešní den Pán náš Ježíš Kristus ráčil se jest 

naroditi, spůsob služebníka ráčil jest na se přijíti, 

v obcování pravý člověk nalezen býti. 

 

Protož poněvadž jako dnes stal se počátek našeho 

vykoupení, vzdejmež Bohu čest, díkův činění.  

 

Pro tvé svaté narození, Kriste, dej nám hříchův 

odpuštění a po smrti dej věčné potěšení, v den soudný, 

když před tebou stanem, rač nás zastati a býti 

milostivým Pánem. Buď tobě věčná sláva na věky 

věkův. Amen. 

Tentoť jest den/čas velmi slavný, vší památky hodný, 

neb jako dnes jest den Ježíše Krista vtělení/ 

pamatujeme Pána Krista narození, Bůh ráčil na trápení 

lidu svého pohleděti, hněv svůj, kterýž proti nám měl, 

ukrotiti a lidskému pokolení Spasitele poslati, aby lid 

skrze své vtělení/svým narozením mohl z muk 

vysvoboditi. Tak jest Bůh Otec nás velmi miloval, že 

Syna svého pro nás hříšné na svět poslal, aby všem 

lidem, jenž v něho věří, život věčný dal. 

 

Jako dnešní den/v tento čas Pán náš Ježíš Kristus ráčil 

se jest vtěliti/naroditi k svému božství ráčil jest 

člověčenství přijíti, aby útrpnostem mohl pro nás 

poddán býti. Duchem Svatým v čisté Panně Marii se 

jest vtělil, z ní se jest narodil, nám podobný člověk 

kromě hříchu byl. 

 

Jako dnešní den/tento čas Pán náš Ježíš Kristus ráčil se 

jest vtěliti/naroditi, Bohem pravým, jakž prve byl, ráčí 

předse býti a čímž prve nebyl, člověkem, ráčí býti. 

 

Jako dnešní den/tento čas Pán náš Ježíš Kristus ráčil se 

jest vtěliti/naroditi, způsob služebníka ráčil jest na se 

přijíti, v obcování pravý člověk nalezen býti. 

Protož poněvadž jako dnes/v tento čas stal se počátek 

našeho vykoupení, vzdejmež Bohu čest, díkův činění.  

Pro tvé svaté vtělení/pro tvé narození, Kriste, dej nám 

hříchům odpuštění a po smrti dej věčné potěšení, v den 

soudný, když před tebou stanem, rač nás zastati a býti 

milostivým Pánem. Buď tobě věčná sláva na věky 

věkův. Amen. 
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Obr. 1 Přílohy 7: Varianty v antifoně nejsou pozdějším doplňkem, ale původní součástí 

(pozn.: taková praxe není častá, protože většinou se variantnost projevuje srovnáním alespoň 

dvou rukopisů) 
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Příloha 8 – Latinská adventní officia z klatovských hlasových knih RK 102, RK 103  

Officia nesou stejné číslování jako v rukopisech. Officia s čísly 20 a 52 jsou interpolovaná 

písněmi, a to tak, že písně jsou zapsány přímo za chorálním veršem (na rozdíl od jiných 

latinských adventních officií, v nichž se písně nachází ve zvláštním oddílu). Chorální části jsou 

v interpolovaných officiích vyznačeny tučně. Autorem hudby je v obou případech Pavel 

Spongopaeus Jistebnický, datační rozdíl mezi oběma officii činí 11 let. Oddíly s čísly 34, 50, 

53, 54 a 56 nejsou interpolovaná, tyto zpěvy tvoří jen část některého officia, např. jen Introit a 

Kyrie. Pokud byl nějaký incipit nalezen v databázích Melodiarium Hymnologicum Bohemiae, 

nebo LIMUP, nachází se v závorce za incipitem odkaz. 

 

20. Officium de Adventu D.[omini] N.[ostri] J.[esu] Christi 6 voc[ibus]... Pauli Spongopei 

Gisteb:[nicensis] 1585 

 

[Antiphona]   Ecce concipies et paries filium 

Introitus:   [Rorate] celi desuper  

Sancti patres in tenebris1 

Versus:  [Celi enarrant gloriam Dei] et opera manuum eius annunciat 

firmamentum  

[Cantio]  Enarrant gloriam dei firmamentum caeli  

Versus:    [Gloria Patri et Filio]et spiritui sancto  

[Cantio]   Gloria sit sempiterno patri et fili 

 

Kyrie:   Laeta laete carmina canamus Angelorum Domino2 

[Cantio]  Nunc omnes laeti canamus (MHB 85) 

[Kyrie II]   Plasma suum nam pater dilexit filium 

[Cantio]  Deitate qui aequalis 

[Kyrie III]  Ut non condemnetur gens humana 

[Cantio]  Amor summi Dei patris filii nos lavit 

Christe:   Christe caelitus nostris 

[Cantio]  Christe summi parentis 

[Christe II]  Deus et homo subsistes im mortalis 

Tuam dilexisti creaturam 

[Cantio]  Singuli Catholici Domino laudēdemus in hymnis (MHB 74) 

[Christe III]  Christe nobile tuum plasma 

[Cantio]  Christe splendor summi p[at]ris  

[Kyrie I]  Spiritus alme sua gratia reple fidelium pectora 

[Cantio]  Sed laceratum dei miserentis pietas (MHB 208) 

[Kyrie II]   Tu virginem foecundasti 

                                                 
1 MHB nezná, LIMUP zná jen dva výskyty, a to klatovské hlasové knihy (zde ale přepsáno s chybou in latebris). 
2 MHB nezná, LIMUP zná jen dva výskyty, a to klatovské hlasové knihy. 
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[Cantio]  O mirandum comertium finis et initium (MHB 606)  

[Kyrie  III]  Consolator spiritus alme 

[Cantio]  Ave gloriosa virgo mater Christi (MHB 351) 

 

Graduale:   Domine deus virtutum converte 

[Cantio]  Solis previa aurora fulgida (MHB 279) 

 

Alleluia:   Alleluia Gaudete caeli de misso rore  

Panduntur oracula Prophaetica  

 

Prosa:   Mittit ad virginem non quemvis Angelum 

[Cantio]  En virginitatis Zonam nō disrupit  

[Prosa II]  Naturam superat  

[Cantio]  Immensa bonitas patris condolens 

[Prosa III]  Foras ejiciat mundanum principem 

[Cantio]  Ave maris stella naufragantibus (MHB 2154) 

Acte tacit:   Affunatum reclinatum in presepe 

Audit quatuor: [Prosa IV] Audit et suscipit  

[Cantio]  His virgo verbis credidit humilis3 

[Prosa V]  Qui nobis tribuat peccati veniam 

[Cantio]  Jesu Christe pie virginis Mariae (MHB 281, jedna z dalších strof) 

Amen. 

34. Rorate, sex vocum, Petrus Fabricius, 1593, f. 148r 

   Caeli de super et nubes pluant 

   Caeli enarrant gloriam Dei 

   Alleluia 

   Prophetae sancti predicaverunt 

Prosa:   Fortem expediat pro nobis nuncium 

   Superbientium terat fastigia 

   Exi qui mitteris haec dona discere 

Virgo facet:  Consiliarium humano generi 

   Qui nobis tribuat 

 

50. Rorate, octo vocum, Philipi de Monte, f. 181v 

Rorate:  Caeli de super et nubes pluant 

Coeli narrant: Et opera manus eius 

choraliter   

Gloria patri:  Et in secula seculorum 

choraliter 

[Alleluia]  Alleluia 

   Prophate sancti predicaverunt 

[Prosa]   Mittit ad virginem 

                                                 
3 LIMUP zná jeden výskyt, a to klatovskou hlasovou knihu, sign. RK 103. 
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   Naturam superat 

   Exi qui mitteris 

   Accede nuncia 

   Audit et suscipit 

   Qui nobis tribuat 

 

52. Off[i]c[ium] de Adventu D.[omini] N.[ostri] J.[esu] Christi, 6 vocum, Anno 1596, a 

Paulo Spogopao Gistebniceno compositum, f. 186r 

 

[Antiphone]  Ecce concipies 

Introitus:   Rorate caeli de super 

Hac nube irrorante numine divino (MHB 232) 

Versus:   Caeli enarrant gloriam dei 

   Caeli narrant gloriam summo4 

Kyrie:   Kyrie angelorum 

   Ave speciose fili matris 

[Kyrie II]  Kyrie te roganti 

   Laeta promat contio (MHB 445) 

[Kyrie III]  Kyrie angelorum rex pie 

   Salus nostra Jesus Christus 

Christe:  Christe medice animarum 

Adsis nobis Jesu Christe (MHB 656) 

[Christe II]  Christe dextra obtinens 

   Bone nostro advocater 

[Christe III]  Christe medice animarum  

   Nunc omnes laeti canamus (MHB 85) 

Kyrie ultimum: Kyrie fac nos inferna vitare (LIMUP, klatovské rukopisy CS KL 403, 

RK 102, RK 103) 

   Kyrie cunctipotens de celsa majestate 

[Kyrie II]  Kyrie auge moru semina 

   O tu passe hic nece 

[Kyrie III]  Kyrie spiritus alme 

O mirandum commercium finnis (MHB 656) 

Graduale:   A summo caelo egressio eius 

   Caeli enarrant gloriam dei 

[cantio]  Jesu Christo glorioso supra solem specioso 

Alleluia  Alleluia 

   Prophetae sancti predicaverunt 

[cantio]  Venit rex noster messias (MHB 242) 

Prosa:   Mittit ad virginem  

[cantio]  Angelus ad virginem Christi (MHB 298) 

                                                 
4 LIMUP zná jeden výskyt, ale pouze s incipitem Caeli enarrant, a to v klatovské hlasové knize v ofiiciu č. 20. 

Dále zná jeden výskyt s incipitem Caeli enarrant gloriam, a to v Šamotulském kancionálu, Knihopis č. K12860. 
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[Prosa II]  Naturam superat 

[cantio]  Vertite nunc cantica 

[Prosa III]  Foras eiciat 

[cantio]  Confluentes in Dei templum 

[Prosa IV]  Accede nuncia 

[cantio]  Virgo preclarissima5 

[Prosa V]  Audit et suscipit 

[cantio] Unanimi voce nunc omnes (MHB 224) 

[Prosa VI]  Qui nobis tribuat 

[cantio]  Miseri cors Christe fili 

Amen 

 

53. Aliud de adventu – „jiné adventní“, f. 197v 

Antiphona   Ecce concipies 

Introit   Rorate caeli de super 

Versus   Caeli enarrant gloriam 

 

54. Kyrie flos intuemini – f. 198v 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

Et in terra    odkaz na č. 56 

   Alleluia 

   Prophetae sancti praedicaverunt 

Prosa:   Mittit ad virginem 

   Naturam superat 

   Foras eiciat 

   Accede nuncia dic plena 

   Audit et suscipit puella 

Quinobis:   Peccati veniant reatus 

Patrem:   Patrem omnipotentem factorem caeli 

   Et incarnatus est 

   Et in Spiritum  

 

56. Et in terra ad Kyrie intuemini – f. 208v 

Et in terra pax hominibus 

Qui tollis peccata mundi 

 

                                                 
5 LIMUP: Klatovský graduál latinský, současná sign. CS-KL 403; Hradec Králové, sign. Hr-24.  
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Obrazová část Přílohy 8:  

 

Obr. 1: Latinské officium č. 20, RK 102, chorální a písňová část třetího zvolání Christe (f. 85v, 

86r) 

 

Obr. 2: Latinské officium č. 52, RK 102, začátek Prosy Mittit ad virginem interpolované písní 

Angelus ad virginem (f. 193v, 194r) 
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Příloha 9 – Obrazová příloha – ukázky z klatovských rorátníků 

 

Rorátník se sign. RK 79 

 
Obr. 1: jediný notovaný list; závěr antifony Prozpěvujmež všickni vesele 
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Obr. 2: označování části Gloria; ukázka oprav a dodatečných poznámek na f. 17r 
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Obr. 3: drobné iluminace f. 53v 
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Rorátník se sign. RK 83 

 
Obr. 4: zdobné iniciály, p. 1 
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Obr. 5: vypouštění některých částí (vlnovka), p. 39 
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Obr. 6: škrtání; úpravy formou přelepení, pp. 65–66 
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Obr. 7: Introit druhé sady zpěvů pro neděli, p. 171 
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Rorátník se sign. RK 84 

 
Obr. 8: první folio s antifonami, f. [I]v 
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Obr. 9: Introit k neděli, pod nadpisem je slabým písmem přípis „První adventní“, f. 1r 
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Obr. 10: Variantnost chorálu Dnes počátek našeho spasení zanesená již prvním písařem při 

tvorbě rukopisu, f. 2r 

 

 
Obr. 11: Škrtání pouhých začátků řádků, f. 36r 
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Obr. 12: škrtání, f. 51r 
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Příloha 10 – Obrazová příloha II: odkazy v rakovnickém graduálu 

Obr. 1: RAK, f. 33v – odkazování na část officia graduale do jiného dílu graduálu 

 
 

Obr. 2: RAK, f. 74r – odkazování na část officia graduale do jiného dílu (svazku) graduálu 

 
 

Obr. 3: RAK, f. 87r – odkazování na část officia graduale (v rámci tohoto svazku) 

 
 

Obr. 4: RAK, f. 106 – odkazování na část officia graduale do jiného dílu (svazku) graduálu 

 
 

Obr. 5: RAK, f. 127 - odkazování na část officia graduale do tohoto a jiného svazku; píseň po graduale 

(odkaz na další stránku) 

 

 


