
Svije!nica
Svjetlospjev

Pjesma za ophod

Himan ve!ernje

Neba gospodar, vladar vasione,  Sretni ga starac !imun bogonosac
"ovjekom posta na spasenje svijeta.  grli u Hramu, Boga blagoslivlja:
Djeva ga rodi, Djeva mlijekom doji,  hvala ti, Bo#e, $to mi oko gleda
prinosi danas.  spasenje tvoje!

Ti nam, o Majko, odvjetnicom budi,  O"evo Svjetlo, U"itelju Kriste,
molitve na$e Sinku svom prika#i:  ti $to nam zbori$ O"eva otajstva,
kada ti rekne$, prosiplju se na nas  daj da te vjerom, pjesmom jezik svaki
njegovi dari.  vijekom veli"a. Amen.

Psalmodija

Ant. 1   Duh Sveti je objavio "imunu da ne#e vidjeti smrti 
 dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

Dok ne polo#im du$mane tvoje *
za podno#je tvojim nogama!

%ezlo tvoje mo&i protegnut &e Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog juna$tva.

Kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.



Zakleo se Gospodin i ne&e se pokajati: +
«Zauvijek ti si sve&enik *
po redu Melkisedekovu!»

Gospodin ti je zdesna, *
on &e oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu &e se napit iz potoka, *
visoko &e dignuti glavu.

Ant. 2  Za njega prineso$e Gospodinu dvije grlice.

Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha bude$ spominjao, *
Gospodine, tko &e opstati?
Al' u tebe je pra$tanje, *
da bismo ti slu#ili.

U Gospodina ja se uzdam, *
du$a se moja u njegovu uzda rije".
Du$a moja "eka Gospodina *
vi$e no zoru stra#a no&na;

vi$e no zoru stra#a no&na *
nek Izrael "eka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosr'e *
i obilno je u njega otkupljenje;

on &e otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

Ant. 3

S rado$&u zahvaljujmo Ocu koji nas osposobi *
za dioni$tvo u ba$tini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpu$tenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvoro'enac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovni$tva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve; on je Po"etak, *
Prvoro'enac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
Jer svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu – uspostaviv$i mir krvlju kri#a njegova - *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.


