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003 Má duše, probudiž se
J[ako] Z celého srdce gruntu
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Písně ranní

1.
Má duše, probudiž se,
čas ze sna povstati,
již den přibližuje se,
začíná svítati,
hle, již kohoutkové
vesele Boha chválí
i ti polní žáčkové,
skřivánkové malí.
2.
Ač rozumu nemají,
však časně a hbitě
svou povinnost konají,
spívajíc hlasitě,
s nimiž spojím svůj hlas
vroucně k Boží cti, chvále,
z dobroty neskonalé
zaspívám v tento čas.
3.
Tě, Velebná Trojice,
Bože nejmilejší,
z gruntu celého srdce
chválím v čas nynější,
žes mě této noci
laskavě opatroval,
před pádem ochraňoval
svou důstojnou mocí.
4.
Ej, jak hrozné temnosti
mě jsou obklíčily,
toť jest dar tvé milosti,
že mně neškodily,
neb ďábel svou mocí
jako lev silný k boji
nejvíc ouklady strojí
v času temné noci.
5.
Ještě dál tvé milosti,
poníženě žádám,
odpusť mi mé hříšnosti,
v něž často upadám,
vnadou světa zlého
myšlením i mluvením,
skutečným učiněním
z mdloby těla mého.
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6.
Račiž mě tohoto dne
sám opatrovati,
od příhody zlé, škodné
chránit, zachovati
mou duši i tělo,
všeckny věci mně dané
k tvé stráži, milý Pane,
poroučím já cele.
7.
Uchovejž mě od světské
hanby, zlé pověsti
a dej z milosti Božské
živnost časnou vésti,
ctně a spravedlivě,
dejž mně v mém povolání
prospěch a požehnání,
chraň zkázy škodlivé.
8.
Žalostí nenadálou
nerač mě trestati,
před pádem, smrtí náhlou
rač mě zachovati,
dejž mi tohoto dne
na tě pomněti stále,
živu být k tvé cti, chvále,
činit skutky hodné.
9.
I také mým přátelům,
Bože dobrotivý,
známým i nepřátelům
budiž milostivý
v časném pracování
z tvé špižírny nebeské
z tuku ourody zemské;
uděl požehnání.
10.
Čas večerní toho dne,
dej v zdraví dočkati,
mé chvály ač nehodné
zas budu vzdávati,
z srdce skroušeného
dím Svatý, Svatý, Svatý,
Bože v lásce bohatý,
buď chválen ze všeho.
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11.
Kriste, Spasiteli můj,
tyto mé žádosti,
já předstírám před trůn tvůj
s celou důvěrností,
že mě nehodného
pro své milosrdenství
a drahých zásluh množství
zbavíš všeho zlého.
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12.
Amen, staň se, jakž žádám,
však tvá vůle se děj,
v tobě naději vzkládám,
ty mě v své péči měj
v tomto putování
a po té časné strasti,
dejž mi díl v věčné vlasti
s tebou k přebývání.
A[men].
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