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Obecní nota    č. 25, 74, 90, 97, 101, 105
Neuvedený nápěv    č. 35, 117, 124, 126, 127
Známá (povědomá) nota    č. 118, 115, 123

Adama Pán Bůh stvořil    č. 56
Ach, mě pastýře smutného    č. 60
Ach můj nejsladší Ježíši    č. 120
An Jákob spal poušti    č. 30

Beránku Boží, Kriste, / rač nám dát    č. 100, 
110

Bratři milí, pilně znamenejte    č. 68

Černěť já se přistrojím, / tobě, Kriste Králi    
č. 72, 89, 102, 122

Člověk jeden jest učinil večeři velikou    č. 61

Den hněvu, den, / ten hrozný den    č. 111

Ej, již se noc přiblížila    č. 108
Ej, nuž nyní vesele    č. 50

Hoden si vší chvály jisté    č. 31
Hospodine, náš Pane nejmilejší    č. 37, 79
Hospodine, uslyš hlas můj    č. 18
Hvězda jasná, / Panna krásná    č. 25, 57, 80

Chtíc, aby spal, tak spívala / Synáčkovi    
č. 116

Chváliž Pána již nyní, duše má    č. 104

Já ti zapovídám, / by mě nemiloval    č. 106
Jáť vzkládám v Bohu všecknu naději    č. 62, 

63, 81
Ježíši, Králi anjelský    č. 84
Ježíši, věčný Bože    č. 1
Již se musím rozloučiti / s přítelem mým    

č. 94

Již sem dosti světu sloužil    č. 45
Již sluší srdce svého    č. 30
Již velikonoční / chválu, křesťané    č. 51

Každého dne / chvály hodné    č. 76
Kdož ochrany Nejvyššího    č. 113
Krásný byl Absolon, / než že zlé    č. 22, 66
Kristus, Ježíš Nazaretský, / kterýž    č. 125
Kristus příklad pokory    č. 42, 43, 85
Kristus, Syn Boží / narodil se    č. 39
Křesťane, pravdy Boží    č. 109

Laskavý Kriste, / jenž si zajisté    č. 65
Lásko věčná, Synu Boží, / po tobě mé    č. 26, 

28
Léto chvíle této vesele / vydává    č. 49

Má duše se nespouštěj / nikdy Boha    č. 14, 
47, 96, 98

Má duše, probudiž se, / čas ze sna povsta-
ti    č. 112

Mdlím, Kriste, smrt jest za dveřmi    č. 58

Nebeská Panno, / Božská Královno, / jenž jsi 
v Klatovech    č. 46, 59, 71, 86

Nebeská Panno, / rajská Královno    č. 29
Nejmocnější věčný Bože    č. 6, 12

Ó, jak hrozná trápení    č. 69
Ó lásko má nejmilejší    č. 41, 75
Ó lásko má, Synu Boží    č. 55
Ó předobrý Ježíši    č. 40, 114 
Ó slunce spravedlnosti    č. 8, 93
Ó smrti ukrutná, / ach což býváš žalost-

ná    č. 67
Ó Studnice lásky věčně    č. 121
Otče náš, milý Pane, / dejž nám    č. 52
Otče, buď tvé jméno posvěceno    č. 7

Rejstřík nápěvů 



Panenky české, / i také moravské    č. 82, 107
Piš mně, můj klenote, / jak se ti vede    č. 16, 

88, 95, 103
Podívej se na to, Jene    č. 87
Podvečer tvá čeládka    č. 27
Poslán jest archanjel k Marii    č. 33, 34
Připravil jsi přede mnou / stůl    č. 78
Připravil jsi přede mnou    č. 44
Připravme se, věrní, k modlení    č. 24

Radostná novina, / poslyštež ji    č. 10
Ranním jitrem na úsvitě    č. 2, 21
Ráno vstávajíc z svého ustlání    č. 5, 11, 13, 

17, 23

Seslání Ducha Svatého    č. 53
Svatý Václave, / králi české země    č. 106 

Šťastnej a dobrej den, / má    č. 83

Toužením vadne srdce mé    č. 64
Tvá láska, ó můj Bože    č. 40
Tvou láskou, ó můj Bože    č. 89, 92

V náramné své ouzkosti, / dnem i nocí    č. 4, 19
Věčný Králi, Pane náš    č. 54
Velký hříšník přichází / k tobě, Muži Boží    

č. 20, 48, 99
Vesele spívejme, / Boha Otce chvalme    č. 32
Veselte se, ó duše, / vám se radost zjevi-

la    č. 77
Vímť já pramen na zelenej louce    č. 119
Vstal jsem z lože svého    č. 9
Vstal(ť) (j)sem šťastně z lože svého    č. 15, 

38, 73

Z celého srdce gruntu    č. 3, 91
Z hlubokosti, mé těžkosti / volám k tobě, 

Pane    č. 61, 70
Z nebe posel vychází, / zdávna    č. 36
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