slavnost Zjevení Páně
Jakub Pavlík
1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 135-I)







Náš Pán



a

Spa

si

tel, před ji

třen kou a před vě ky zplo ze ný,

se dnes zje vil svě tu.
2. ant. - VIII.G (Žalm 135-II)



 

Ve li ký je Pán, náš Bůh, je ho jmé

 

no tr vá na vě ky.

3. ant. - III.g (1Tim 3)



Hvěz da zá

ří

ja ko o

heň a u

 

Krá li všech krá lů; mu dr ci ji spa tři

li

ka

zu je ces

tu k Bo hu,



a při nes li mu da ry.

responsum vkládané do kantika - III.g (1Tim 3)



Chval te Pá na, všech ny ná ro dy.

verše kantika - III.g (1Tim 3)



U

ká

On při

zal

se



šel v lidské při ro ze

an

dě

nos

lům, * byl

ti, * byl o spra ve dl něn Duchem.

hlá

sán

po



ha nům.

Do šel ví ry ve svě tě, * byl vzat do slávy.
resp. - VI



Ă. V něm budou po žeh ná na všech na ple mena ze mě. * A le

lu ja, a le

lu ja.



Ă. Blaho slavit ho budou všech ny národy. * Ă. A le luja, a le luja. Sláva Ot ci i Sy nu

i Duchu sva té mu.




2
ant. k Magniﬁcat - II.D




Když mu dr ci vi dě li hvěz du, řek li si me zi se bou: To je zna me ní ve li ké ho krá le;

 

pojď me, vy hle dej me ho a o bě tuj me mu da ry: zla

to, ka di dlo a myr hu.

invitatorium
ant. - II.D


Zje

vil

se Spa si tel svě ta: pojď

me,

klaněj me se!

modlitba se čtením
1. ant. - VII.d (Žalm 72)



Králo vé Tar ší še a os tro vů při ne sou da

ry Bo hu, své mu Pánu.

2. ant. - VIII.c (Žalm 96)



Klaňte se Bo hu v je ho sva ty ni. A le lu

ja.

3. ant. - VII.d (Žalm 97)



Ve leb te Bo ha, všich ni je ho an dě lé. A le lu ja.

ant. ke kantikům vigilie - I.D
Dnes se zjevil světu Syn Boží, narozený z Panny Marie;

mudrci se mu klanějí a přinášejí mu dary;

všichni se pokloňme tomu, který


Dnes se zje

vil svě

mu dr ci se mu kla

ně jí

to mu, kte rý nás vy

kou pil.

tu Syn Bo

ží, na ro ze

a při ná še jí mu da

ry;

ný z Pan ny Ma ri e;

i my se po

kloň me




ranní chvály
1. ant. - VIII.G (Žalm 63)



Mu

dr


ci o te vře li své po kladni ce a o

bě to va li Pánu zla

to,
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ka di dlo a myr hu. A le

lu ja.

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



Mo ře a ře

A le lu

ky, ve

leb te Pá na, ve leb

te

ho, všech ny prame ny.



ja.

3. ant. - I.D (Žalm 149)





 

Vze šlo tvé svět lo, Je ru za lé me. Hos po di no va ve leb nost za zá ří nad te bou


a ná

ro

dy budou kráčet v tvém svět le. A le lu ja.

resp. - VI



Ă. Všich ni krá lo vé se mu bu dou klanět. * A le

lu ja,

a

le

lu ja.


Ă. Všech ny ná ro dy mu budou sloužit. * Ă. A le

lu ja, a le




lu ja. Sláva Ot ci i Sy nu

i Duchu sva té mu.
ant. k Benedictus - VIII.G





Dneš ní ho dne se za snou bi la cír

kev s ne bes kým že

ni chem,




pro to že Kris tus smyl v Jor dá ně

na ne bes kou svat bu,

A le lu

ja.

a hos

všechny je jí vi

té se ra

du

ny, mu dr ci spě cha jí s da ry

jí z vo dy pro mě ně né ve

ví no.
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modlitba uprostřed dne
ant. dopoledne - III.g



Ta





jem ství,

kte ré by lo skry té od vě ků

a od po ko le ní




by lo nám teď od ha le no.
ant. v poledne - I.D

 



Kris tus při



šel

a zvěs to val po



koj vám, kte ří jste by li da le ko,

 

i těm, kte ří by li blíz ko.
ant. odpoledne - I.D



Dám tě




ná

ro dům ja ko

svět

lo,

a

by se má spá

sa

roz ší ři la až do končin ze mě.
2. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 110)



Král mí ru a po

2. ant. - I.f (Žalm 112)



vou všech ny krá le svě ta.

 

Mi lo srd ný,



ko je pře vy šu je slá

do bro ti

 

vý a sprave dli vý Bůh

zá

ří v tem no tách



ja ko svět lo řádným li dem.
3. ant. - IV alt.A (Zj 15)



Všech ny ná ro dy,

a budou se před te bou klanět.


kte ré jsi, Bo že, stvo

řil,

při

jdou,
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Responsorium jako v 1. nešporách.
ant. k Magniﬁcat - I.D






Sla ví me den pro sla ve ný tře mi di vy: dnes při vedla hvěz da mudr ce k jes lič kám,

dnes by la na

svat bě pro mě ně na vo da ve

v ře ce Jor dá nu po křtěn od

Ja na, a by nás vy





ví no,

kou

 




dnes chtěl být Kris tus

pil. A le

lu ja.
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slavnost Zjevení Páně
Oktáv
Jakub Pavlík

7. ledna
ant. k Benedictus - IV.E


Od vý cho

du při šli do Bet lé ma mu dr ci,

a by se po klo ni li Pá nu;

o tevře li své po kladni ce a o bě to va li mu vzác né da ry: zla

ka

to ve li ké mu Krá li,




did lo pravé mu Bo hu a myr hu k je ho po hřbu. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - VII.a





Jak mi le mu dr ci u vi dě li hvězdu, za ra do va li se ne vý slov nou ra dos tí,

vstoupi li do do mu a o bě to va li Pá nu zla

to, kadid lo a myr hu.

8. ledna
ant. k Benedictus - VIII.G



Tři

da


ry o bě to va li mudr ci Pánu, Sy nu Bo

ží mu, ve li ké mu Krá li:

zla to, kadid lo a myr hu. A le lu ja.
ant. k Magniﬁcat - VII.c


své da



Kris te, zje vil ses ja ko Svět lo ze Svět la, a mu dr ci ti při

ná

še

jí

ry. A le lu ja.

9. ledna
ant. k Benedictus - VII.c



U

po klo nit se Pánu.

vi

dě li jsme na vý cho dě je ho hvěz

du, a pro to jsme při šli s da ry
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ant. k Magniﬁcat - I.D





He ro des se mu dr ců vy

ptá val na do bu, kdy u vi dě li zá

ří cí hvěz du



no vo ro ze né ho Krále.

10. ledna
ant. k Benedictus - V.a



Všech ny ná ro dy při jdou z dale ka se svý mi da ry. A le lu ja.

ant. k Magniﬁcat - IV.E


Při jdou všich ni ze

A le lu

Sá

by

a při

ne

sou zla to a ka

did lo.



ja.

11. ledna
ant. k Benedictus - II.D


Ti, kte ří te bou po hr da li,

při jdou k to bě

a bu dou se ko

řit



u tvých no hou.
ant. k Magniﬁcat - IV.g



Mu dr ci do sta li ve

snu od an dě la po kyn, a by se vrá

ti

li



do své ze mě ji nou ces tou.

12. ledna
ant. k Benedictus - I.a



V ga li lej ské Ká

a tím zje

vil svou slávu.


ně

u

či nil Je žíš po čá tek všech zna me ní,
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svátek Křtu Páně
1. nešpory
1. ant. - VIII.G (Žalm 135-I)



Jan Křti

tel vy stou pil na pouš ti

a hlá sal křest po





ká

ní,



 
a by by ly odpuš tě ny hří chy.
2. ant. - VII.d (Žalm 135-II)

 





Já vás křtím vo

dou; on vás bu de křtít

Du chem sva tým a oh

něm.

3. ant. - I.D (1 Tim 3)





 

Jak mi le byl Je žíš po křtěn, vy stoupil hned z vo dy. O

a z ne be se o

tev ře lo se mu ne be

zval hlas.

responsum vkládané do kantika - I.D





Chval te Pá

na, všech ny ná

resp. - VIII



 

 

Ă. Bo že, tys u hasil na pouš ti

trys

Ă.

rody.

ka

jí

 
cí

 

o tev ři i nám

Slá va Ot

ci i Sy

ží zeň svého li du; * o tev ři i nám pramen vo dy

 

do ži vo ta věč né ho. Ă. Roz množ ví

pramen vo

dy

trys

ka

jí

 
cí

ru svých služeb ní ků; *





do ži vo ta věč né ho.

nu i Du chu sva té mu.

ant. k Magniﬁcat - II.D



Spa si tel se dal po křtít vo

dou Jor

 

dá nu,

a vo da se sta la zname ním
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no vé sprave dl nos ti

a no vé ho ži vo ta.

invitatorium

 

ant. - VII.d



Pojď

me, klaň me se Kris tu,


Bo ží mu Sy

nu; v něm má O

tec

za lí be ní.
modlitba se čtením
1. ant. - VII.a (Žalm 29)





Hos po di nův hlas nad vo dami! Vzne še ný Bůh

za bu rá cel hro mem.

2. ant. - VII.a (Žalm 66-I)



Bo že, ať se ti s rados tí ko ří ce lá ze mě.

3. ant. - II.D (Žalm 66-II)



Bůh buď ve leben, že ne od mí tl mou pros bu.

ant. ke kantikům vigilie - VIII.c



Když Kris tus vstou

a by se člo


pil

věk mo hl stát

do ře ky Jor dá nu, prame ny vod

by ly po svě ce ny,

no vým stvo ře ním.

ranní chvály
1. ant. - IV.E (Žalm 63)



 

 

Služeb ník křtí Pá na, vo jín Krá le,


Jan Spa si te

le, vo da v Jor dá nu žas ne,


ho lu

bi

ce vy dá vá svě

dec tví, je sly

šet Ot

cův hlas: To je můj
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mi lo va ný Syn.
2. ant. - VII.a (Dan 3-III)





 

Když se Kris tus

zje

vil svě

tu ve slá

vě,

pra me ny vod


by

ly po svě ce

ny. S ra

 

Kris tus, náš Bůh,

dos tí

to tiž dnes po

svě

čer

pej te vo

du z pra menů spá sy;

til všech no

tvor stvo.

3. ant. - VIII.c (Žalm 149)



Bo

že, náš Spa

si te

li, všich ni tě o sla vu

 

je

me,



 

ne boť ty Duchem sva tým a oh něm v nás ni

číš ná

ka zu hří chu.

resp. - III



 



Ă. Kris te, Sy nu ži vé ho Boha, * smi luj se nad námi. Ă. Ty, kte rý ses zje vil svě tu, *



 

Ă. smi luj se nad ná mi. Slá va Ot ci i Sy nu i Duchu sva té mu.
ant. k Benedictus - III.a



Kris to vým křtem byl po svěcen ce

 

  

lý svět; do sta lo se nám odpuš tě ní hří chů,

pro to že jsme by li všich ni o čiš tě ni vo dou a Du chem sva tým.
modlitba uprostřed dne
ant. dopoledne - III.b




Jan Je ží šo vi ří





a ty při cházíš ke mně?


kal:

Já



bych měl být




po

křtěn od te be,
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ant. v poledne - VIII.G*



Je žíš

ře

kl Ja

no

vi: Je tře ba, a by chom zce la spl

ni

li



 
Bo

ží

vů

li.

ant. odpoledne - IV.E



 

Jan vy dal svě dec tví: Vi

ja ko ho lu bi

ce a zů

děl jsem, jak Duch se

stal na

stou



pil

z ne be



něm.

2. nešpory
1. ant. - VII.d (Žalm 110)



 

Z ne be se o

zval Ot

cův hlas:

 
To

je

můj

mi

lo

va ný Syn,




v něm mám

za lí be

ní; to ho po

slou

chej te.

2. ant. - I.D (Žalm 112)


V ře ce Jor

 

dá nu roz dr til Spa si tel hla vu ha

da

a všech ny vy

rval



z je ho mo ci.
3. ant. - VIII.G (Zj 15)



Ta jem ství, kte ré dnes sla




ví me, je ve


li

ké: Ten, kte rý všech no stvo řil,

 

nás v Jor dá nu
resp. - I



o čis til z našich ne pra vos tí.

  

Ă. Bůh u stano vil svého Sy na pro střední kem smlou vy a světlem ná ro dů, *
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a vlo žil na

něj své ho Du

cha. Ă. Po

slal ho, a by při ne sl chudým

 



radostnou zvěst, * Ă. a vlo žil na něj své ho Du

cha. Slá va Ot

ci i Sy

nu

 
i Duchu sva té mu.

ant. k Magniﬁcat - VIII.c



 

Je žíš Kris tus nás mi luje, svou kr ví nás zbavil hří chů a udě lal z nás králov ský ná rod

 
a kně ze Bo

 

ha, své ho Ot ce; je mu buď sláva a vlá da

na věč né vě
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