Druhá neděle po Narození Páně
Jakub Pavlík
1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 119-Nun)



Pan na po ča la, pan

nou zů sta la, pan

na po ro di la Krá le všech králů.

2. ant. - III.h (Žalm 116)



Ple

sej

te s Je ru za lé mem: Hos po din ho za plavil bla hem ja ko ře

kou.

3. ant. - VIII.G (Flp 2)



Na ro dil se nám ten, kte rý je věč ný, Bůh z Bo ha, Svět lo ze Svět la.

Responsorium Slovo se stalo tělem ze slavnosti Narození Páně.
ant. k Magni cat - IV.g


Po kor nou slu žeb ni ci Pá ně na pl ni la ne bes ká mi lost, lů no čis

skrý va lo bož ské ta

té Pan ny



jem ství.

modlitba se čtením
Antifony k žalmům se berou ze žaltáře. Antifona ke kantikům vigilie jako o slavnosti Narození Páně.
ranní chvály
1. ant. - V.a (Žalm 118)



Spraved li vé mu vze šlo svět lo; na ro dil se Spa si tel všech li

dí. A le lu ja.

2. ant. - VIII.G (Dan 3-II)



Zpí

vej me chva lo zpěv

Pá nu, na še mu Bo hu.

3. ant. - II.D (Žalm 150)


Lid byd lí cí v tem no tách



u vi děl ve li ké svět

resp. - VI

lo.




℟. Kris te, Sy nu ži vé ho Bo

ha, * smi

luj se nad námi. ℣. Ty, kte rý ses na ro dil



2



z Panny Ma

ri e, * ℟. smi

luj se nad ná mi. Slá va Ot


ci

i

Sy

nu

i Du chu sva té mu.
ant. k Benedictus - I.D




Panna Ma ri



a s ví rou při ja la věč né Bo ží slo vo, a to se v je jím čis tém tě le

sta lo člo vě kem; pro to ji všich ni chválí me a vo

láme: Po žeh na ná jsi me zi že nami.

2. nešpory
3. ant. - I.D (Žalm 110)


Za zá řil nám den spá sy, při pravo va ný od

vě ků, den věč né ho štěs tí.

2. ant. - IV.g (Žalm 115)



Bůh se

slal svou mi lost a věr nost.

3. ant. - VIII.G* (Zj 19)





Na ro dil se nám Král krá lů, Kris tus Pán:

na še vy kou pe

při šla k nám spá

sa svě

ta,

ní. A le lu ja.

Responsorium Slovo se stalo tělem ze slavnosti Narození Páně.
ant. k Magni cat - VIII.G




Bla

ho sla



ve ná jsi,

Pan no Ma

ri

a,

ne boť tys no

Sy na věč né ho Ot ce.

datum: 23.06.2015
licence: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
projekt: In adiutorium - noty k liturgii hodin (http://www.inadiutorium.cz)
sazba programem LilyPond 2.19.16 (http://lilypond.org)

si la



