Požehnání o slavnosti Zjevení Páně
Úvod - Celebrant:
V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. R. Amen
V. Milost našeho Pána Ježíše Krista, jenž se zjevil uprostřed
nás, buď s vámi se všemi. R. I s tebou.
Celebrant přednáší a po něm všichni opakují:
Kyrie eleison. Kriste eleison. Kyrie eleison.
Celebrant:
Modleme se: Neviditelný Bože, v Ježíši Kristu přišlo na svět
tvé světlo a přemohlo temnotu. Shlédni milostivě na tvé
společenství. Dej, ať dává světlo svou vírou a svou láskou a ať
důstojným způsobem chválí slávu Krista, jenž s tebou žije a
kraluje po všechny věky věků.
R. Amen.
Celebrant:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi
Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás
zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali,
nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se
znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě
na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném
životě, k němuž se upíná naše naděje.
R. Bohu díky.

Promluva - Celebrant:
Tři zázraky utváří tento svatý den: Dnes zavedla hvězda
mudrce k nově narozenému Králi. Dnes se při svatbě stala
voda vínem. Dnes byl Kristus v Jordánu Janem Křtitelem
pokřtěn k naší spáse. Aleluja.
Přímluvy - Celebrant:
Bůh poslal svého Syna na svět, ne aby svět soudil, ale aby byl
svět skrze Něj spasen. Prosto se modleme:
V. Nebeský Otče, dej, ať všem lidem zazáří hvězda tvé spásy.
R. Prosíme tě, vyslyš nás.
V. Dej, ať všichni lidé naleznou tvého Syna.
V. Pomoz, ať v našem společenství žijeme z víry.
V. Dej, ať v tomto našem domě přebývá radost a pokoj Krista.
V. Přijali jsme Ducha svatého, jenž z nás činí děti Boží. Proto se
odvažujeme modlit: Otče náš …
Všemohoucí Bože, hvězdou, kterou mudrci následovali, jsi
dnešního dne zjevil svého Syna všem národům. Také my jsme
tě už ve víře poznali. Veď nás od víry k nezahalenému patření
na tvou slávu. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen.
Při procházení domu se svěcenou vodou a kadidlem se dveře označují
nápisem 20 C + M + B 09 a přitom celebrant říká:
Kristus požehnej tento dům a všechny, kdo v něm přebývají.

