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AVE HIERARCHIA
Buď zdráva, svatá panovnice nebes a strážkyně boží vlády,
Shlédni na nás, ať nezabloudíme, jsouce na cestách.
A veď nás, Blahoslavená Marie, panno neposkvrněná.
RESULTET GENS ANGELICA
Nyní vy staří i vy nejmenší, tenkými hlásky i zvučnými hlasy slavte svatého Martina.
MA CHIERE
Má drahá paní, k vám posílám své srdce, ať Vám poví, co skrývám.
Převelikou bolest, smutek a trápení.
Neb pevně a oddaně toužím po vaší kráse, kterou miluji tak věrně, a tolikrát více než kdo jiný.
Vás, prosím, paní, o slitování neboť jsem tak zamilován, že nemohu déle vydržet bez pohledu na Vás.
ECCO LA PRIMAVERA
Hle jaro je tady, co srdce tak rozradostní,
Nastal čas lásky a veselých tváří.
A v tom milém počasí je vše krásnější.
Svěží rostliny a květy pokrývají louky
Stejně jako zdobí stromy.
Hle jaro je tady.
DEUCE DAME
Sladká, půvabná paní, mě neodhánějte,

neboť žádná jiná na světě pro mne není, než-li Vy jediná.
Vás budu milovat pokorně a beze zrady, každý den svého života.
Vám budu sloužit bez zlého úmyslu.
Běda mi, žadoním o naději a pomoc,
moje radosti jsou pryč,
jsem chudák, když nejsem s Vámi.
ROSELIZ
Růže, růžičko, jarem se zelenáš,
květem tak sladce voníš
a máš všechny krásy přírody.
MUNDUS
Svět není světlým místem a slouží tmě.
Roste ve špatnosti a v hříchu bez konce.
Kde je spravedlnost ?
Kde je ctihodnost ?
Pravda hyne v záludnosti.
A špatnost je dvojnásobná,
Spravedlnost se jen předstírá.
DIXIT DOMINUS
Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé,
dokudž nepoložím nepřátel tvých zapodnože noh tvých.
Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, [řka]:
Panuj u prostřed nepřátel svých.
Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti,
z života hned v svitání [jako] rosa plod tvůj [bude].
Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, [řka]:
Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova.
Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.
Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní,
potře [i] hlavu panující nad mnohými krajinami.
Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.
LAUDATE PUERI[Žalm 113.]
Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
Vyvýšen jest nade všecky národy Hospodin a nad nebesa sláva jeho.
Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, který vysoko bydlí ?
Který se snižuje, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
Vyzdvihuje z prachu nuzného a z hnoje vyvyšuje chudého,
aby jej posadil s knížaty lidu svého.
Který vzdělává neplodnou, aby jsouc matkou dítek veselila se.
LAETATUS SUM [Žalm 122.]
Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme do domu Hospodinova,
[A že] se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako [v] město k sobě vespolek připojen.
Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
Žádejtež pokoje Jeruzalému, [řkouce]: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.
Budiž pokoj v předhradí tvém, [a] upokojení na palácích tvých.
Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.
NISI DOMINUS [Žalm 126.]
Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města, nadarmo
bdí strážný.

Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb bolesti, poněvadž [Bůh] dává milému svému [i] sen.
Aj, dědictví [od] Hospodina [jsou] dítky, a plod života [jest] mzda.
Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.
LAUDA IERUSALEM DOMINUM [Žalm 147./12
Chval, Jeruzaléme, Hospodina, chval Boha svého, Sione.
Nebo on utvrzuje závory bran tvých, požehnání udílí synům tvým u prostřed tebe.
On působí v končinách tvých pokoj, [a] bělí pšeničnou nasycuje tě.
On když vysílá na zemi rozkaz svůj, velmi rychle k vykonání běží slovo jeho.
Onť dává sníh jako vlnu, jíním jako popelem posýpá.
Hází ledem svým jako skyvami; před zimou jeho kdo ostojí?
Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.
Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.
Neučinilť tak žádnému národu, a protož soudů jeho nepoznali. Halelujah.

MAGNIFICAT
Velebí duše má Hospodina,
A veselí se duch můj v Bohu, spasiteli mém,
Že vzezřel na ponížení děvky své;
neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.
Neboť mi učinil veliké věci ten, kterýž mocný jest, a svaté jméno jeho,
A jehož milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.
Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.
Sházel mocné s stolic, a povýšil ponížených.
Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.
Přijal Izraele, služebníka svého, byv pamětliv na milosrdenství,
Jakož mluvil otcům našim, Abrahamovi a semeni jeho na věky.

