
Slavnost Zjevení Páně 2016 

 

Dnešního dne se zasnoubila církev s nebeským ženichem, protože 

Kristus smyl v Jordáně její viny; mudrci spěchají s dary na královskou 

svatbu, a hosté se radují z vody proměněné ve víno.  

Aleluja    

 

Lk 1/67-79 

 

67 Duch svatý vnukl Zachariášovi tato prorocká slova:  

68 "Chvála Pánu, Bohu Izraele, že přichází na pomoc svému lidu a 

vysvobozuje ho.  

69 Posílá nám mocného Zachránce z rodu krále Davida,  

70 kterého již dávno ohlašoval ústy svých proroků.  

71 Ten nás zachrání od nepřátel, vytrhne z rukou všech, kteří nás 

nenávidí.  

72 Dnes se Bůh plný lásky přiznává k našim otcům, ke své smlouvě s 

nimi. 

73-78 Vždyť se zavázal otci Abrahamovi, že jednou budeme sloužit 

Bohu zbožně, spravedlivě a beze strachu po všechny dny svého života.  

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího. Připravíš cestu Božímu Synu.  

Lidem budeš ohlašovat, že v něm přichází Bůh.  

Přichází je zachránit, odpustit jim všechna provinění, Bůh plný 

slitovné lásky. Slunce spásy vychází,  

79 aby zazářilo všem, kdo žijí ve tmách a ve stínu smrti, a osvítilo nám 

cestu ke smíření s Bohem!"  

  

 

Písně 

 

Venite Úvod, 2 Úryvek, ticho 19 Chvály,  

Staňte se solí Prosby, 35 Otče náš, 44 Závěr, sdílení 
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