Vánoční mše svatá 5. ledna 2014
Slavnost Zjevení Páně
kaple Panny Marie Hostýnske v bazilice
Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washingtonu, D.C.

Vstupní zpěv

1. Splnilo se Písmo svaté
radujme se v Pánu,
slunko spásy světu vzešlo
z nadehvězdných stanů.
Z Panny čisté narozen, v jesličkách je položen,
temná noc se proměnila divem Božím v jasný den.
2. Anděl Páně zvěstoval nám
poselství to dávné,
věrný Bůh že naplnil dnes sliby svoje dávné.
S nebeskými anděly všechno ať se veselí,
do Betléma pospíchejme, abychom se klaněli.
1. ČTENÍ Iz 60, 16 Hospodinova velebnost září nad tebou.
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova veleb
nost září nad tebou! Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, . nad tebou
však září Hospodin, jeho velebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou
kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a
podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji
synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcerky. Spatříš to a zazáříš, radostí se
zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, přinesou ti statky
národů. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přij dou
všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu.

Žl 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 Odp.: srv.
Odp.: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestranně tvým ubohým.
Odp.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna.
Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.
Odp.
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí daně.
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
Odp.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo
neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život.
2. ČTENÍ Ef 3, 23a. 56
Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři a sestry!
Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení
mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé tak nevěděli,
ale nyní to bylo odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým apoštolům a
kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná
dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze
Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia.

Zpěv před evangeliem

1. V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje.
2. Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil v Matičky přečisté.
3. Pasýři, svtávejte, pospěšte k Betlému, zprávu tu povězte na cestě každému.

EVANGELIUM Mt 2, 1-12
Přišli jsme od východu poklonit se králi.
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do
Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský
král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli
poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se
má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u
proroka: 'A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými
předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému
izraelskému lidu'." Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich
vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte
a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu
i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle  hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem
a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se
vrátili jinou cestou do své země.

Zpěv při obětním průvodu

1. Z nebe jsi přišel v betlemské kraje, Jezu náš milý,
kvítečku z ráje. Matička tě vítala, na svém srdci chovala, v jesličky
tě chudé dala, Spasiteli náš.
2. Andělé k jeslím pastýře zvali, na cestu spěšně všichni se
dali; dary tobě skládali, koledy ti zpívali: Vítej, dítě, nebes Králi,
Spasiteli náš.
3. Pospěšme s nimi k jesličkám Krista, v oběť mu nesme
srdce svá čistá; Jeulátko vítejme, s naděly se klanějme, s pastýři
mu dary dejme, Spasitel je náš

Zpěv místo Svatý, Svatý

1. Všude radost, všude jásot, velký ples, narodil se Spasitel
světa dnes. Svatý, svatý, třikrát svatý, věčný Bůh, Otec, Syn a
útěchy plný Duch.
2. Nebesa, hle plná jeho slávy jsou, k chvále Boží národy
všechny zvou. Hosana již rozezvuč se v světa dál: Požehnán buď
na věky Kristus Král!

Zpěv ke přijímání

1. Tichá noc, přesvatá noc. V spánku svém dýchá zem, půlnoc
odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád; jen Boží
láska, ta bdí, jen Boží láska,
ta bdí.
2. Tichá noc, přesvatá noc,
náhle v ní jásot zní, vstávej,
lide můj, tmu z očí střes, v
městě Betlémě Bůh zrozen
dnes, z lásky se člověkem
stal, z lásky se člověkem
stal.
3. Tichá noc, přesvatá noc,
stín a mráz vůkol nás, v
hloubi srdce však Gloria
hřmí, dík, že hříšník se s
důvěrou smí u svaté Rodiny
hřát, u svaté Rodiny hřát.

Zpěv na závěr

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se z růže kvítek vykvet
nám, radujme se; z života čistého, z rodu královského nám,
nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest,
radujme se; z života čistého, z rodu královského nám, nám
narodil se.
3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se;
z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme
se; z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

Merry Christmas
Happy New Year
Veselé Vánoce
Stastny Novy rok
Buh Vám zehnej po cely rok 2014

