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v roce A, a také B a C, pokud se čte z Knihy Sirachovcovy
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SVÁTEK SVATÉ RODINY
v roce A, a také B a C, pokud se čte z Knihy Sirachovcovy
Žl 128

1. Blaze každému kdo se
bojí
2. Budeš jísti z výtěž..........ku svých

Hospodina, + kdo kráčí
rukou_,
+ bude ti

ces..........tách.
dob.........ře_.

__R.

tvé....ho
tvé....ho

do..........mu.
sto..........lu.

__R.

3.
4.

Tvá manželka bude jako plodná_ ré-va
Tvoji synové jako vý.........honky
oliv_

5.
6.

Hle, tak bývá
požehnán muž,
+ který se
bojí _
Ať ti Hospodin po.............žehná
ze Siónu, + abys viděl štěstí Jeruzaléma +
po všechny dny své....ho
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+
+

uvnitř
kolem

po jeho
blaze a

Hospodi..na.
živo.........ta.

__R.

SVÁTEK SVATÉ RODINY
v roce A, a také B a C, pokud se čte z Knihy Sirachovcovy
Žl 128

1.
2.

Blaze každému
Budeš jísti

kdo se bojí Hospodina, + kdo
z výtěž......ku svých rukou, + bude ti

Tvá manželka bude
jako plod.........ná_
4. Tvoji synové jako
vý............honky

kráčí po
jeho
bla.....................ze a

cestách_.
dobře_.

__R.

tvé...........................ho
tvé...........................ho

domu_.
stolu_.

__R.

3.

5.
6.

Hle, tak bývá
Ať ti Hospodin
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po............žehnán
po............žehná

ré-va
oliv_

+ uvnitř
+ kolem

muž,
+ který
se
bojí
ze Siónu, + abys viděl štěstí Jeruzaléma +
po všechny dny svého

Hospodi-na.
života.

__R.

SVÁTEK SVATÉ RODINY
v roce B, pokud se čte z Knihy Genesis

Aleluja 3, č. 10
Aleluja 4, č. 6

SVÁTEK SVATÉ RODINY
v roce C, pokud se čte z 1. Knihy Samuelovy

1. Jak milý je tvůj příbytek, Hospo.....di...ne zástupů! + Touží,
2. Mé

srdce

i mé tělo

+ s jáso....................tem

3. Blaze těm kdo
přebýva.......jí v tvém domě, + stále
4. Blaze člověku, jenž
u tebe na................lézá
pomoc, + když
5. Hospodine, Bože
6. Štíte náš,
Aleluja 3, č. 11
Aleluja 4, č. 7

ba

prahne má duše po
Hospodi....no....... .....vých sí-ních.
tíhnou k
živé...........mu Bohu_.

tě

mohou

se

chystá na sva.............tou

zástupů,
slyš mou modlitbu, + po......................přej
Bo...............že _,
pohleď_, + po.......................patř

Odp.

chvá......................lit.
pouť.

Odp.

sluchu, Bože Ja.............ku.......bův!
na tvář svého
poma......za.............né........ho.

Odp.

Aleluja 3
vánoční

Svátek Svaté Rodiny A - neděle v oktávu Narození Páně, příp. 30. prosince

/Kol 3,15a.16a/

9 Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; ++

nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. Aleluja

Svátek Svaté Rodiny B - neděle v oktávu Narození Páně, příp. 30. prosince
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (1. ledna)

/Žid 1,1-2/

10 Mnohokrát a mnoha způsoby +

mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. ++
V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja

Svátek Svaté Rodiny C - neděle v oktávu Narození Páně, příp. 30. prosince

/srv. Sk 16,14b/

11 Otevři, Pane, naše srdce, ++

abychom naslouchali slovům tvého Syna.

Aleluja

