Liturgické texty pro pondělí až sobotu 5. až 10. října 2020
Každý den, je-li mše v zelené barvě:
Vstupní antifona
Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a
všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.
Antifona k přijímání
Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá.
Zpěvy před evangeliem (27. týden mezidobí cyklus 2)
Pondělí
Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán: milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Úterý
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo, a zachovávají ho. Aleluja.
Středa
Aleluja. Dostali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče! Aleluja.
Čtvrtek
Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja.
Pátek
Aleluja. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen, praví Pán; a já, až budu ze země vyvýšen,
potáhnu všechny lidi k sobě. Aleluja.
Sobota
Aleluja. Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Aleluja.
Středa – Památka P. Marie Růžencové
Vstupní antifona
Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života
tvého!
Zpěv před evangeliem ze dne, tj. Středa 27. týdne cyklus 2, viz výše
Antifona k přijímání
Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš.
O více mučednících (tento týden pátek v případě nP sv. Dionýsia)
Vstupní antifona
Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin však jej ze všech vyprostí (…)
Zpěv před evangeliem ze dne
Antifona k přijímání
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
O knězi (tento týden v úterý v příp. nP sv. Bruna či ve čtvrtek v příp. nP sv. Jana Leonardiho)
Vstupní antifona
Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
Zpěv před evangeliem ze dne
Antifona k přijímání
Hle, rozvážný správce, kterého pán ustanovil (…)

