Liturgické texty pro neděli až sobotu 11. až 17. října 2020
28. neděle v mezidobí a každý den 28. týdne, je-li mše v zelené barvě:
Vstupní antifona
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.
Antifona k přijímání
Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Zpěvy před evangeliem (28. týden mezidobí cyklus 2)
Pondělí
Aleluja. Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův. Aleluja.
Úterý
Al. Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Al.
Středa
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.
Čtvrtek
Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Aleluja.
Pátek
Aleluja. Ať spočine na nás, Pane, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. Aleluja.
Sobota
Aleluja. Duch pravdy vydá o mně svědectví, praví Pán; vy také vydávejte svědectví. Aleluja.
Čtvrtek – Sv. Terezie (Veliké) od Ježíše
Vstupní antifona
Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! Má duše žízní po
Bohu, po živém Bohu.
Zpěv před evangeliem ze Čtvrtku 28. týdne (viz výše) nebo následující (dle výběru evangelia):
Al. Zůstaňte v mé lásce, praví Pán; kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Al.
Antifona k přijímání
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou
věrnost.
Sobota – Sv. Ignáce Antiochijského
Vstupní antifona
Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Žiji ve víře v Božího Syna,
protože on mě miloval a za mě se obětoval.
Zpěv před evangeliem ze Soboty 28. týdne (viz výše) nebo následující (dle výběru evangelia):
Aleluja. Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život. Aleluja.
Antifona k přijímání
Jsem Boží pšenicí; musím být rozdrcen zuby šelem, abych se mohl stát čistým chlebem Kristovým.
O biskupech (nP Sv. Radima)
Vstupní antifona
Vyhledám své stádo, praví Hospodin, a ustanovím nad nimi pastýře, který je bude pást. Já,
Hospodin, budu jejich Bůh.

Antifona k přijímání
Ne vy jste si vyvolili mne, praví Pán, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli
a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.
O mučednících - hudba viz minulý týden (nP Sv. Kalista I.)
Vstupní antifona
Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin však jej ze všech vyprostí (…)
Antifona k přijímání
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
O řeholnicích (nP Markéty M Alacoque; nP Sv. Hedviky)
Vstupní antifona
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Můj
podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze svého dědictví!
Antifona k přijímání
Amen, pravím vám: Vy, kdo jste opustili všechno a šli jste za mnou, dostanete stokrát víc a
za podíl budete mít život věčný.

