Odpovědi žalmu
mezidobí - cyklus A

2.neděle
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
3.neděle
Hospodin je mé světlo a má spása.
4.neděle
Veleb, duše má, Hospodina!
5.neděle
Spravedlivý zazáří v temnotách jako světlo.
6.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
7.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
8.neděle
Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
9.neděle
Hospodine, slyš modlitbu mou!
10.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
11.neděle
Vstupte před Hospodina s jásotem!
12.neděle
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
13.neděle
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
14.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
15.neděle
Plná je země Hospodinovy milosti.
16.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
17.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
18.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
19.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
20.neděle
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
21.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
22.neděle
Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
23.neděle
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.
24.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
25.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
26.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
27.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
28.neděle
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
29.neděle
Buď veleben Hospodin nyní i na věky.
30.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
31.neděle
Volám k tobě, Bože.
32.neděle
Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
33.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
Ježíše Krista Krále
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.



Odpovědi žalmu
cyklus A
Advent
1.neděle
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
3.neděle
Přijď, Pane, a vysvoboď nás.
4.neděle
Ať vejde Hospodin, on je král slávy.

Vánoce
25.prosince - Narození Páně
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
26.prosince - sv.Štěpána
Bože, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Svaté rodiny
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
1.ledna - Matky Boží, Panny Marie
Bože buď milostiv a žehnej nám!
2.neděle po Narození Páně
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
nebo: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
6.ledna - Zjevení Páně
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Křtu Páně
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Půst
Popeleční středa
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.
Zahlaď, Bože, mou nepravost!
1.neděle
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.
2.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
3.neděle
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.
4.neděle
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
5.neděle
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
Květná neděle
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?


Odpovědi žalmu
cyklus A

Velikonoční triduum a doba velikonoční
Zelený čtvrtek
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Velký pátek
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
1) Veleb, duše má, Hospodina!
nebo:Plná je země Hospodinovy milosti.
2) Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
3) Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený.
4) Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
5) Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.
6) Pane, ty máš slova věčného života.
7) Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože.
nebo: Stvoř mi čisté srdce, Bože.
+) Aleluja.
Zmrtvýchvstání Páně - v den slavnosti
Aleluja.
Pondělí velikonoční
Aleluja.
2.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
3.neděle
Aleluja.
4.neděle
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
5.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
6.neděle
Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.
Nanebevstoupení Páně
Aleluja.
7.neděle
Aleluja.
Seslání Ducha svatého
Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja.

Slavnosti v liturgickém mezidobí
Největější Trojice
Všechno, co žije, ať chválí Hospodina.
Těla a krve Páně
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Hospodin je milosrdný a milostivý.


Odpovědi žalmu
mezidobí - cyklus B

2.neděle
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
3.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
4.neděle
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.
5.neděle
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
6.neděle
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
7.neděle
Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy.
8.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
9.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
10.neděle
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
11.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
12.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
13.neděle
Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
14.neděle
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
15.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
16.neděle
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
17.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
18.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
19.neděle
Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.
20.neděle
Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.
21.neděle
Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.
22.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
23.neděle
Veleb, duše má, Hospodina!
24.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
25.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
26.neděle
Pane, ty máš slova věčného života.
27.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
28.neděle
Bože buď milostiv a žehnej nám!
29.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
30.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
31.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
32.neděle
Veleb, duše má, Hospodina!
33.neděle
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Ježíše Krista Krále
Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.




Odpovědi žalmu
cyklus B

Advent
1.neděle
Přijď, Pane, a vysvoboď nás.
2.neděle
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
3.neděle
Velebí má duše Pána.
4.neděle
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Vánoce
25.prosince - Narození Páně
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
26.prosince - sv.Štěpána
Bože, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Svaté rodiny
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
1.ledna - Matky Boží, Panny Marie
Bože buď milostiv a žehnej nám!
2.neděle po Narození Páně
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
nebo: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
6.ledna - Zjevení Páně
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Křtu Páně
Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.

Půst
Popeleční středa
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.
Zahlaď, Bože, mou nepravost!
1.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
2.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
3.neděle
Pane, ty máš slova věčného života.
4.neděle
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
5.neděle
Stvoř mi čisté srdce, Bože.
Květná neděle
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?


Odpovědi žalmu
cyklus B

Velikonoční triduum a doba velikonoční
Zelený čtvrtek
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Velký pátek
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
1) Veleb, duše má, Hospodina!
nebo:Plná je země Hospodinovy milosti.
2) Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
3) Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený.
4) Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
5) Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.
6) Pane, ty máš slova věčného života.
7) Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože.
nebo: Stvoř mi čisté srdce, Bože.
+) Aleluja.
Zmrtvýchvstání Páně - v den slavnosti
Aleluja.
Pondělí velikonoční
Aleluja.
2.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
3.neděle
Aleluja.
4.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
5.neděle
Aleluja.
6.neděle
Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.
Nanebevstoupení Páně
Aleluja.
7.neděle
Veleb, duše má, Hospodina!
Seslání Ducha svatého
Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja.

Slavnosti v liturgickém mezidobí
Největější Trojice
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
Těla a krve Páně
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. nebo:
Vezmu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.


Odpovědi žalmu
mezidobí - cyklus C

2.neděle
Plesejte Hospodinu, všechny země.
3.neděle
Vstupte před Hospodina s jásotem!
4.neděle
Ústa má zvěstují tvou spravedlnost.
5.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
6.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
7.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
8.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
9.neděle
Budete mými svědky až na konec země.
10.neděle
Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
11.neděle
Pane, odpusť mi všechny hříchy!
12.neděle
Po tobě žízní duše má, Bože můj, Bože.
13.neděle
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
14.neděle
Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.
15.neděle
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! nebo:
Pane, ty máš slova věčného života.
16.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
17.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
18.neděle
Bože buď milostiv a žehnej nám!
19.neděle
Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.
20.neděle
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
21.neděle
Budete mými svědky až na konec země.
22.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
23.neděle
Bože buď milostiv a žehnej nám!
24.neděle
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě. nebo:
Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy.
25.neděle
Buď veleben Hospodin nyní i na věky.
26.neděle
Veleb, duše má, Hospodina!
27.neděle
Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.
28.neděle
Zpívejme Hospodinu píseň novou. nebo:
Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.
29.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
30.neděle
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
31.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
32.neděle
Hospodine, slyš modlitbu mou!
33.neděle
Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.
Ježíše Krista Krále
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.




Odpovědi žalmu
cyklus C

Advent
1.neděle
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
2.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
3.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
4.neděle
Přijď, Pane, a vysvoboď nás.

Vánoce
25.prosince - Narození Páně
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
26.prosince - sv.Štěpána
Bože, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Svaté rodiny
Buď veleben Hospodin nyní i na věky.
1.ledna - Matky Boží, Panny Marie
Bože buď milostiv a žehnej nám!
2.neděle po Narození Páně
Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.
nebo: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
6.ledna - Zjevení Páně
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Křtu Páně
Veleb, duše má, Hospodina!

Půst
Popeleční středa
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě.
Zahlaď, Bože, mou nepravost!
1.neděle
Pane, buď se mnou v mé bídě.
2.neděle
Hospodin je mé světlo a má spása.
3.neděle
Hospodin je milosrdný a milostivý.
4.neděle
Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin.
5.neděle
Miluji tě, Hospodine, má sílo.
Květná neděle
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?


Odpovědi žalmu
cyklus C

Velikonoční triduum a doba velikonoční
Zelený čtvrtek
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Velký pátek
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
1) Veleb, duše má, Hospodina!
nebo:Plná je země Hospodinovy milosti.
2) Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
3) Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený.
4) Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
5) Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.
6) Pane, ty máš slova věčného života.
7) Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě, Bože.
nebo: Stvoř mi čisté srdce, Bože.
+) Aleluja.
Zmrtvýchvstání Páně - v den slavnosti
Aleluja.
Pondělí velikonoční
Aleluja.
2.neděle
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
3.neděle
Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
4.neděle
Plesejte Hospodinu, všechny země.
5.neděle
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
6.neděle
Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.
Nanebevstoupení Páně
Aleluja.
7.neděle
Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.
Seslání Ducha svatého
Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja.

Slavnosti v liturgickém mezidobí
Největější Trojice
Buď veleben Hospodin nyní i na věky.
Těla a krve Páně
Ty jsi kněz navěky!
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.



