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Rejstřík textových incipitů 

Ach Bože jediný, / slyš mě, tvé stvoření    č. 9
Ach Bože můj, před trůn tvé velebnosti (Píseň 

nová srdce truchlivého)    č. 79
Ach Bože na výsosti, / budiž tobě chvála (Ve-

černí)    č. 19
Ach hle, jak jasné slunéčko  (V čas večerní)    

č. 15
Ach, jak jsou přemilí / Boží stánkové (O mi-

losti Boží k lidskému pokolení)    č. 95
Ach Kriste, Ženichs všech / pokorných duší 

(Pannám k potěšitedlnému naučení)    č. 88
Ach, mne pastýře smutného (Píseň pěkná 

nová o vovčičkách, jaký užitek přináší na 
abecedu uvedená a od jednoho nábožného 
pastýře ovcí v rytmy složená)    č. 123

Ach světe, falešný světe (Píseň o nestálosti svě-
ta)    č. 87

Aj Bože jediný, / slyš mě, své stvoření    č. 22
Aj, již se noc přiblížila    č. 26 
Aj, již se noc přiblížila    č. 28
Aj, povstaniž, ó člověče (O nestálosti svě-

ta)    č. 60

Brzy zrána přivstal jsem si (Písnička o stro-
mích složená)    č. 120

Dnes památka / nad stred sladká (Na den Na 
nebe vzetí Panny Marie)    č. 80

Dobroty a lásky plný, / můj Pane Ježíši (Pro 
osoby ženské)    č. 31

Falešný, podvodný světe (Rozum)    č. 74
Fijalo růže vonná (Žalostné loučení v Pánu 

usnulým Jeho Milosti panem hejtmanem 
pardubským)    č. 122

Chválu tobě / v každé době (Víra)    č. 76

Jak Bůh pro naše spasení    č. 53

Jak jest prospěšné a užitečné (Jiná)    č. 63
Jak milosrdný Pán Bůh nebeský (Rod svatého 

Jana Křtitele)    č. 81
Jak nepostihlý v moci / a nespytatedlný    č. 91
Jak se zrána dennice / světa ukazuje (K pro-

buzení srdce truchlivého spívati užitečná)    
č. 93

Jak živých vod jelen hledá (Písnička vnově slo-
žená k Velebnému Jménu Pána Ježíše, Spasi-
tele našeho)    č. 99

Jaká to bude novina (Rozmlouvání pastýřův 
o narození Pána Krista)    č. 38

Jáť nyní, Bože můj (Vzpomínání na poslední 
věci)    č. 66

Jáť v každý čas vždy nejraději    č. 104
Jáť věrně radím každému (Svět)    č. 73
Jeden každý člověk stále (Chválen holub k žá-

dosti pana Jiřího Ledna, mlynáře hlízovské-
ho)    č. 105

Jednoho času měsíce máje (Píseň kratochvil-
ná)    č. 118

Jednorozený Syn Boží    č. 50
Jest silné outočiště, / hrad i pevná skála (Píseň 

o závisti)    č. 102
Jest velmi divné to slovo (Na poslední neděli 

masopustní)    č. 90
Jest zapotřebí znáti (Rozjímání posledních věcí 

člověka)    č. 78
Jezu Kriste, můj Vykupiteli    č. 11
Ježíši můj, Děťátkem narozený    č. 37
Ježíši můj, hořký čas tvůj    č. 41
Ježíši nejmilejší, / moje potěšení (Písnič-

ka vnově složená. Ponížená žádost za čis-
té a nevinné srdce k Pánu Ježíši vroucně uči-
něná)    č. 96

Ježíši nejmilejší, / moje potěšení (Žádost srdeč-
ná za čisté a nepoškvrněné srdce)    č. 112

Ježíši, mé spasení, / když na tě vzpomínám    
č. 42



Ježíši, můj věčný Bože    č. 2
Ježíši, Studně lásky, / věčně trvající (Šíp střely 

modlitební nebe prorážející)    č. 77
Ježíši, věčný Bože, / já děkuji tobě    č. 1
Již jest přišla světlost denní    č. 21
Již jsem dost pracoval pro tebe, člověče    

č. 115
Již jsem dosti již pracoval pro tebe, člově-

če    č. 45
Již každý člověče, / patř a buď tobě péče (Při 

pohřbu mrtvého těla)    č. 67
Již kohouti pějí, / již jasněji    č. 10
Již počíná zasvítávat, / kohoutkové spíva-

jí    č. 113
Již se jest naplnilo    č. 52
Již ten čas nastává    č. 32
Již velikonoční Beránek, / Kristus Pán    č. 49

K toběť, Bože náš, jenž dědictví máš (Píseň 
poctivým a šlechetným matronám k naučení 
a potěšení složená)    č. 86

K tobě, Otče, všeho Stvořiteli (Ranní)    č. 17
Kdo to vzdychá, kdo to kvílí (Kristus)    č. 75
Když čas Vtělení Páně / Bohem vyměře-

ný    č. 36
Když sem byl onehdá (Písnička o Studni-

ci)    č. 121
Když vzpomínám, / když rozjímám (Los vole-

ných Páně)    č. 57
Králouna nebes, Panna Marija    č. 34
Kriste, Ženichu všech / pokorných duší (Píseň 

vnově složená, pannám k spívání)    č. 103
Kristus, Slovo Boha Otce    č. 61
Křesťanská pobožná duše (V čas bouře a hří-

mání)    č. 55

Lamentaci žalostnou / míním přednáše-
ti (Jeho Milosti Císařské žalostivé loučení 
s upřímnými Čechy)    č. 89

Lampa denní již odchází    č. 25
Laskavý Kriste, / jenž si zajistě (O soužení 

Pána Krista)    č. 46
Lásko věčná, Synu Boží    č. 108
Láskou velice / raněn sem od Lásky (O lásce 

a milování Božím)    č. 107
Líbezné a veselé / slunéčko z hory ven (Píseň 

ranní při východu slunce)    č. 20
Líbezné, milé, / přátelské jednání (O milování 

Pána Boha)    č. 82
Lítostivě / a truchlivě / srdce moje vzdychá 

(Naříkání hříšníka kajícího a za milost Boží 

prosícího)    č. 111
Lítostivě a truchlivě / všickni považujte (Jiná)    

č. 70

Má duše, probudiž se    č. 3
Má milá duše, pohleď / na hrozné trápe-

ní    č. 48
Marija nám zase dala    č. 35
Milosrdný Bože můj, / nyní v této době    č. 30
Milosrdný Bože Stvořiteli    č. 23
Milosrdný, dobrotivý / Pane Bože, Otče náš 

(Po jídle)    č. 84
Mnohou ouzkostí / mé srdce jesti (Jiná)    

č. 65
Mocný a spravedlivý / Králi, Pane věkův (Pí-

seň k Pánu Ježíši Kristu ukřižovanému)    
č. 85

Moudrost věčná, nestvořená    č. 101
Moudrosti nestvořená, / Bože Otče milý    č. 4
Můj nejmilejší Bože jediný (Píseň v soužení 

a zármutcích k potěšení)    č. 62
Můžemť se, křesťané, / veselit, radovati    č. 51

Ó člověče, mysli předce (Též o nestálosti svě-
ta)    č. 126

Ó milosrdný Bože můj    č. 6
Ó Studnice lásky / věčně trvající (Bohu odda-

ného člověka pobožné a vroucné vzdychání 
nebesa prorážející)    č. 106

Pane Bože a Otče můj milý    č. 13
Pane Bože, buď mi sám (Nejprve pro člověka 

pocestného)    č. 54
Pane Bože milý, / já tvé milosti (Toužení člo-

věka v zármutku postaveného)    č. 83
Pane Kriste Ježíši, / podle řádu Melchisede-

cha    č. 44
Pozoruj, ó člověče, / slyšet dvanáct bíti (V čas 

polední a nešporní)    č. 14
Požehnaný Hospodin, / Bůh věčný a pra-

vý    č. 92
Probuď se, mé srdce, nyní (Píseň o nestálosti 

světa)    č. 125
Procítil sem ze sna mého (Pánu Bohu dík či-

nění v čas nočního probuzení)    č. 12
Přeušlechtilé manželství (Píseň o manželství)    

č. 127
Připravme se všickni společně    č. 24  

Slituj se, Hospodine, / učiň milost s námi 
(V čas sucha)    č. 69
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Slunce, rukou Božích dílo (Polední)    č. 18
Stvořiteli, Bože můj (Za odpuštění hříchův)    

č. 110
Svatý, Svatý, Bože můj (Jiná)    č. 109

Šetř, duše milá, / nebuď lenivá    č. 29

Temnost noční minula, / jasný den přichází 
(Ranní)    č. 114

Tento dnešní den / buď slavně veleben    č. 39

Ukazuje Spasitel nám (Cesta pravá)    č. 58

V mém velikém zarmoucení (Jiná)    č. 64
V Nejsvětějším Jménu tvém, / Bože Otče milý    

č. 8
V Nejsvětějším Jménu tvém, jediný    č. 5
V tuto večerní chvíli    č. 27
Věčný Bože na výsosti    č. 117
Veleslavná tvá moc, síla    č. 116
Velice radostně kohouti pějí (Na úsvitě)    

č. 16
Veliké lásky Boží znamení (O lásce Boží)    

č. 68
Velmi dobře jest znáti (O stavu manželském)    

č. 56
Velmi horlivě touží / po tobě duše má (Horli-

vé toužení po Pánu Ježíši)    č. 98

Velmi se krásná dennice    č. 94
Věřím v Pána Boha mého (Píseň nová. Vyzná-

ní pravé víry křesťanské katolické vedle srov-
nání apoštolského sebraná)    č. 97

Veselý ten čas, / v němž anjelský hlas (Koleda 
vánoční)    č. 59

Vidím zástup veliký / k zahradě běžící    č. 47
Vítej, zdávna žádaný, / k nám do vlasti naší 

(Pobožné rozjímání milosti Boží, v člověčen-
ství Krista Pána lidskému pokolení prokáza-
né)    č. 40

Všech společně, kdo jenom má libost (Písnič-
ky vnově složené, první o zahradách, druhá 
o stromích, třetí o Studnici)    č. 119

Všech věcí mocný Tvorče    č. 100
Všech věcí Tvorče, / nebeský Otče (Za šťastné 

skončení)    č. 71
Všechněm společně, kdo jen má libost (Píseň 

o zahradách)    č. 124
Všemohoucí milosrdný Otče    č. 7
Vycházím na okršlek / světa širokého (K pa-

mátce a slavné paměti Jeho Excelencí pána 
pana hraběte Kchinského. Složená v létu 
Páně 1699 dne 12. septembris)    č. 72

Vyjdi, duše má, z stínu (Jiná)    č. 43

Zavítej k nám, drahý Spasiteli    č. 33
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