
Pedenn Itron Elisabeth

Petra a c'hoarvezo ganin
hiziv, o ! va Doue, n'ouzon
ket. Ar pezh a ouzon, eo
ne c'hoar vezo netra n'Ho pefe rak-
welet a-viskoazh da viken. An dra-se
a zo a-walc'h evidon, o ! va Doue,
evit bezañ seder. Azeuliñ a ran ho
Mennadoù peurbadel, asantiñ a ran
dezho a holl galon. Asantiñ a ran da
bep tra, degemer a ran pep tra,
aberzhiñ a ran pep tra deoc'h, una-
niñ a ran an aberzh-se da Hini ho
Mab karet, va Salver. En ur c'hou-
lenn, dre e Galon-Sakr ha dre e Ve-
ritoù divuzul ar basianted en va
foanioù hag an asant klok a zo dleet
deoc'h evit kement tra ar fello deoc'h
hag  a bermetot. 

Kinnig da Galon Nevet
Jezuz

Kalon nevet
Jezuz, kinnig a
ran deoc’h, dre
kalon poanius ar
Werc’hez di-
namm, peden-
noù, oberoù, levenezioù, ha poanioù
an deiz-mañ evit digoll hon disme-
goù, hag evit an holl vennozhioù
oc’h en em aberzhit evito dizehan
war an aoter. O c’hinnig a ran deoc’h
en unvaniezh d’ho koulioù santel
gant an Tad Santel ar Pab ha gant
an Iliz en he fezh. Evel-se bezet
graet !

Me ho salud Jozef

Me ho salud Jozef, c’hwi hag a zo
bet peurleuniet gant gras Doue ; dis-
kuizhet en deus ar Salver war ho ti-
vrec’h ha kresket dindan ho
taoulagad. Benniget oc’h dreist an
holl wazed, ha benniget eo Jezuz,
bugel-Doue, ar werc’hez Vari, ho
Pried.Sant Jozef, bet roet evel Tad
da Vab Doue, pedit
evidomp, en hor
prederioù tiegezh,
yec’hed ha labour,
betek hon deizioù
diwezhañ, ha teur-
vezit hon skoaziañ
da eur hor marv.
Amen.

O ! Santez Anna, glorius, ha leun a va-
delezh evit kement hini a bedac'hanoc'h,
leun a gendruez ouzh kement hini a c'hou-
zañv ! O vezañ m'en em gavan sammet a
drubuilhoù hag a boanioù, en em daolan
ouzh ho treid, evit hoc'h aspediñ a galon
uvel da gemer dindan ho renerezh an afer
ez on dalc'het ganti. Hec'h erbediñ start a
ran deoc'h hag ho pediñ a ran d'he zis-
kouez d'ho merc'h hag hor mamm,  ar
Werc'hez santel meurbet; da Veurdez
doueel Jezuz Krist, evit ma vo roet din un
disoc'h mat. Na baouezit ket da erbediñ,
me hoc'h asped, ma vo roet din va gou-
lenn digant trugarez Doue. Goulennit evi-
don dreist-holl, Santez
c'hlorius, ma welin un deiz
va Doue fas- ouzh-fas evit e
veuliñ, e drugarekaat hag e
garout a-gevret ganeoc'h,
gant arWerc'hez glorius
Vari ha gant an holl Sent.

Ho pet soñj,
Gwerc'hez Vari, leun
a drugarez, n'eus bet
morse klevet e vije
bet dilezet ganeoc'h
an hini en dije en em
lakaet dindan ho
skoazell, goulennet

ho sikour, en em erbedet ouzhoc'h.
Me ivez, leun a fiziañs, a zeu dave-
doc'h, Rouanez ar gwerc'hezed, o !
va mamm, me a red d'ho kaout, ouz-
hoc'h en em erbedan, pec'her(ez)
paour ma-z on ;  o ! Mari Mamm
Jezuz, na zisprizit ket va fedennoù,
met selaouit anezho gant truez, hag
ho pet ar vadelezh da reiñ din va
goulenn. Amen.
Sant Bernez Clairvaux

Pedenn Sant Frañsez :

Aotrou, grit ac'hanon ur
benveg eus ho peoc’h, El
lec’h m’emañ ar gasoni, ra
lakain ar garantez. El lec’h
m’emañ an dismegañs, ra
lakain ar pardon. El lec’h m’emañ an di-
zunvaniezh, ra lakain unaniezh. El lec’h
m’emañ ar fazi, ra lakain ar wirionez. El
lec’h m’emañ an douetañs, ra lakain ar
feiz. El lec’h m’emañ an dizesper, ra la-
kain esperañs. El lec’h m’emañ an deñ-
valijenn, ra lakain ar sklêrijenn. El lec’h
m’emañ an dristidigezh, ra lakain al leve-
nez. O Aotrou, ma ne glaskin ket kement
bezañ frealzet met frealziñ, bezañ kom-
prenet met kompren, bezañ karet met
karout. Rak o ’n em reiñ eo e resever, o
’n em ankounac’haat eo en em adkaver,
o pardoniñ eo e vezer pardonet, o vervel
eo ec’h adsaver d’ar vuhez peurbadus.

Pedenn da sant Mikael :

Sant Mikael Arc'hael, hon difennit
er stourm, bezit hor skoazell
enep da zrougiezh ha da stignoù
an diaoul ! Doue d'e c'horc'he-
menn, ni hoc'h asped ! Ha C'hwi,
Tiern Armead an Neñvoù, stlapit
en ifern, gant nerzh Doue, Satan

hag an drouks-
peredoù all, a
vez o kantren
dre ar bed evit
emgoll an
eneoù. Evel-se
bezet graet.

Pedenn da Itron-Varia ar Veleien 

Itron-Varia, Mamm ar C'hrist-beleg,
Mamm beleien ar bed a-bezh, karout a
rit kalz ar veleien, dre ma skeudennont
ez-vev ho Mab-unganet. Sikouret hoc'h
eus Jezuz dre ho puhez a-bezh war an
Douar, hag e sikourit anezhañ c'hoazh
en Neñvoù. Hoc'h aspediñ a reomp :
pedit evit ar Veleien ! "Pedit an Tad a zo
en Neñvoù evit ma kaso labourerien war
e eost". Pedit evit m'hor bezo bepred be-
leien da reiñ deomp ar Sakramantoù, da
zisplegañ deomp Keloù Mat ar C'hrist,
ha da gelenn deomp da zont da vezañ
gwir vugale da Zoue ! Gwerc'hez Vari,
goulennit hoc'h-unan digant an Tad ar
veleien hon eus ezhomm kement
anezho ; ha peogwir he deus ho Kalon
pep galloud warnañ, grit m'hor bezo, A
Vari, beleien santel, ha sent war-un dro !

De profondis

Eus donder an islonk e
krian davedoc'h, Aotrou ;
Aotrou, selaouit va galva-
denn. Digorit ho tivs-
kouarn da deurel evezh
ouzh va mouezh o pediñ.
Mar dalc'hit kont eus hor
pec'hedoù, Aotrou, piv 'ta
a c'hello padout ? Met c'hwi eo an
hini a bardon, evit bezañ doujet ga-
nimp. Esperiñ a ran, fiziañs am eus
en e gomzoù. Va ene a gont suroc’h
war an Aotroù eget ar gedour-noz
war heol ar beure. Rak an Aotroù ‘zo
leun a drugarez, largentezus d’hon
dasprenañ. Eñ eo an hini a zapreno
Israël eus e holl bec’hedoù. 


