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15. januára

SV. ARNOLDA JANSSENA, KŇAZA
A ZAKLADATEĽA TROCH MISIJNÝCH REHOĽNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Slávnosť

ÚVODNÝ SPEV				    		                (Sk 1, 8)

Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu 
a budete mi svedkami až po samý kraj zeme.

Oslavná pieseň.


Modlitba dňa

Milosrdný Bože, 
skrze svoje vtelené Slovo
zmieril si so sebou ľudské pokolenie;  *
daj, prosíme, –
aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda  
boli všetky národy svetlom tvojho Slova
a milosťou Ducha Svätého
vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. 
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Vyznanie viery. 


NAD OBETNÝMI DARMI

Pane a Bože náš, *
prijmi obetné dary, pripravené na tvojom oltári, –
a posväť ich svojím Duchom, 
ktorému sa svätý Arnold úplne zasvätil. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
	

Pieseň vďaky o duchovných pastieroch alebo svätých rehoľníkoch.


SPEV  NA PRIJÍMANIE	        		(Jn 17, 4. 6a)

Ja som ťa oslávil na zemi: 
dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 
Zjavil som tvoje meno ľuďom, 
ktorých si mi dal zo sveta.	

Alebo:				                        (Jn 1, 14)

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
A my sme uvideli jeho slávu, 
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy.
	

PO PRIJÍMANÍ

Láskavý Otče, *
nech sviatostný pokrm, ktorý sme prijali, 
zveľaďuje v nás účinky spásy, –
aby sme žili podľa príkladu a učenia svätého Arnolda
a zahoreli láskou k tvojmu vtelenému Slovu. 
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. 

















PRVÉ ČÍTANIE

Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha


Čítanie z Knihy proroka Izaiáša		   	  		   52, 7-10

Aké krásne sú na horách 
nohy posla, ktorý hlása pokoj, 
posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, 
ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas
a jasajú všetci, 
lebo na vlastné oči vidia 
návrat Pána na Sion.

Radujte sa a vedno plesajte, 
rozvaliny Jeruzalema,
lebo Pán potešil svoj ľud,
vykúpil Jeruzalem.

Obnažil si Pán svoje sväté rameno
pred očami všetkých národov
a všetky končiny zeme uvidia 
spásu nášho Boha.

Počuli sme Božie slovo. 


RESPONZÓRIOVÝ ŽALM	            		   Ž  96, 1-2a. 2b-3. 7‑8a.         
 	            		   9‑10a alebo Mt 28, 19

R.   	Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

Alebo

R.   	Choďte do celého sveta a učte všetky národy.

1. Spievajte Pánovi pieseň novú; +
	    spievaj Pánovi, celá zem! *
	    Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. – R.
	
2. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. +
	    Zvestujte jeho slávu pohanom *
	    a jeho zázraky všetkým národom. –  R.

	3. Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, +
   	    vzdávajte Pánovi slávu a česť, *
	    vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. – R.

	4. Klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. +
	    Chvej sa pred ním, celá zem, *
	    hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ – R.


DRUHÉ ČÍTANIE  

Zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo


Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom  	            3, 8‑12. 14‑19

Bratia, ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 
Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

Počuli sme Božie slovo. 


ALELUJOVÝ VERŠ		                    			Porov. 1 Tim 3, 16

R. Aleluja.

Sláva ti, Kriste, ty Božie Slovo.
Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom. 

R. Aleluja.
EVANJELIUM 

Tým, čo uverili v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi

+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána    	      1, 1–5. 9‑14. 16‑18

Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha 
a to Slovo bolo Boh. 

Ono bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze neho 
a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 
V ňom bol život 
a život bol svetlom ľudí. 
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje každého človeka, 
prišlo na svet. 
Bol na svete 
a svet povstal skrze neho, 
a svet ho nepoznal. 
Prišiel do svojho vlastného, 
a vlastní ho neprijali. 

Ale tým, ktorí ho prijali, 
dal moc stať sa Božími deťmi: 
tým, čo uverili v jeho meno, 

čo sa nenarodili ani z krvi 
ani z vôle tela 
ani z vôle muža, 
ale z Boha.
	
A Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami. 
A my sme uvideli jeho slávu, 
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, 
plný milosti a pravdy.
	
Z jeho plnosti 
sme my všetci dostali milosť za milosťou. 
Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, 
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 

Boha nikto nikdy nevidel. 
Jednorodený Boh, 
ktorý je v lone Otca, 
ten o ňom priniesol zvesť.

   Počuli sme slovo Pánovo

