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Svátek KŘTU PÁNĚ - neděle po 6. lednu 
v roce A, a také B a C, pokud se čte z Knihy Izaiáše 42, 1-4. 6-7 

 

 
   Žl 29 
 
 

                  
  1. Vzdejte, Hospodinu,      Boží     syno.........vé,  +   vzdejte          Hospo............dinu       slávu  a  moc. 

  2. Vzdejte, Hospodinu slávu 

       hodnou jeho     jmé...........na,  +   v posvátném  rouchu  se      klaňte   Hospodi-nu! __R. 

 

  3. Hospodi..........................nův hlas nad voda-mi!  +   Hos.................po.................din nad  spoustami vod! 

  4. Hlas Hospodinův,           jak   je  moc.........ný,     +     hlas             Hospodinův,  jak   je   velkole..pý! __R. 

 

  5. Vznešený Bůh zabu....... rácel     hro........mem,  +  v jeho chrámu  všichni vo......lají:        Slá........va! 

  6. Hospodin           trůnil    před poto-pou,  +  Hospodina jako král bude       trůnit    navě.....ky. __R. 

 

 

 

   Aleluja 3,  č. 14 (15, 16) 
 



Svátek KŘTU PÁNĚ - neděle po 6. lednu 
v roce B, pokud se čte z Knihy Izaiáše 55, 1-11 

 

 
Aleluja 3,  č. 15 

 

 



Svátek KŘTU PÁNĚ - neděle po 6. lednu 
v roce B, pokud se čte z Knihy Izaiáše 55, 1-11 

 
    Iz 12 

    
    1. Hle, Bůh      je má       spá......sa! +   Bez obavy             mohu     dou......fat. 

    2. Hospodin je má síla  a  má       chvá.....la, +   stal             se mou   spá.......sou. 

    3. S radostí budete     vážit        vo.......du  +   z pra................................menů     spá........sy. Odp. 

     

    4. „Děkujte Hospodinu + 

vzývejte jeho         jmé.....no! + Hlásejte mezi národy jeho díla, + 

 zvěstujte vznešenost jeho    jmé.......na! Odp. 
       

5. Zpívejte Hospodinu, + neboť 

        učinil velkolepé         vě........ci,  +  ať je to známo po              celé       ze.........mi! 

6. Plesejte a jásejte, obyvatelé      Sió.......nu, + neboť velikým uprostřed 

   vás je Svatý    Izrae.....le!“ Odp. 

 

 

Aleluja 3,  č. 15 
 



Svátek KŘTU PÁNĚ - neděle po 6. lednu 
v roce C, pokud se čte z Knihy Izaiáše  40, 1-5. 9-11 

 
    

Aleluja 3,  č. 16 
 



 

Aleluja  3 
   vánoční 

                  
 

   Svátek KŘTU PÁNĚ; So 6. t. v mezidobí   /srv. Mk 9,7/   

 14    „A“  Nebesa se otevřela + a zazněl Otcův hlas: ++           

       To je můj milovaný Syn, + toho poslouchejte!  Aleluja 

 
   /Jan 1,29/                      

 15   „B“  Jan viděl Ježíše, jak jde k němu a řekl: ++          

       Hle, beránek Boží, + který snímá hříchy světa.  Aleluja 

 
   /Lk 3,16/                         

 16   „C“  Jan říkal: + přichází mocnější než já; ++      

       On vás bude křtít Duchem Svatým  a  ohněm.  Aleluja 

 


