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Právě teď
1. Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní 
Jeho svatého Ducha. Svou důvěru
slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně 
toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval 
(Pána chval)!



Právě teď
2. On přebývá ve chválách Svého lidu, má 
rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou
důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva 
Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval 
(Pána chval)!



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x





Čtení ze Skutků apoštolů.

Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze 
svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a 
Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a 
Silu - vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: 
„Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, 
Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás 
někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, 
ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy 
nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme 
je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, 
kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. 

Sk 15,22-31



A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. 
Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné 
další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co 
bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a 
smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte 
zdrávi.“ Tak je tedy vyprovodili a oni šli do Antiochie. Tam 
shromáždili obec a odevzdali jim list. Když ho přečetli, velmi se 
zaradovali nad jeho povzbudivým obsahem.

Sk 15,22-31



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budu tě chválit mezi národy, Pane!



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé 
srdce;

budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo,

chci vzbudit jitřenku.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Budu tě chválit mezi národy, Pane,

budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi,

tvá věrnost až do oblak.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,

nad celou zemí nechť je tvá sláva!



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Nazval jsem vás přáteli, praví Pán, 
protože vám jsem oznámil všechno, co 

jsem slyšel od svého Otce.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu nám 
Pán Ježíš říká, že máme žít, 
podle jeho slov a on pak
bude rád přebývat v našem 
srdci. Je to, jako když 
čekáme vzácnou návštěvu a
snažíme se doma pěkně 
uklidit. Na obrázku dole je 
spousta věcí. Vybarvi ty,
které patří dovnitř domu.



2. třída a výše



1. Co máme zachovávat, abychom milovali 
Ježíše?

2. Kde je náš budoucí příbytek? 

3. Co nám Ježíš zanechává, protože svět 
nám to nemůže dát? 

4. Kam Ježíš odchází? 





1. Dej Pane, aby Svatý otec měl ve svých kněžích vždy 
horlivé a oddané pomocníky.
2. Posiluj naše věřící, aby víru statečně vyznávali 
svými skutky. 
3. Dej, aby vychovatelé příkladným životem vedli své 
svěřence ke zdravému růstu a dobrému charakteru. 
4. Odměň, Pane, všechny zemřelé kněze za věrnou 
službu věčným životem. 
5. Zbav nás sobectví a učiň nás ochotnými ke službě 
bližním. 



6. Chraň evropské národy na přímluvu sv. Benedikta 
a sv. bratří Cyrila a Metoděje.  
7. Vzbuď spoluzodpovědnost katolických rodin za šťastnou 
budoucnost Církve .
8. Dej, abychom byli plni radosti, věrně plnili Tvá přikázání a 
stali se solí země a světlem světa. 
9. Prosíme za děti, které se připravují k 1. svatému  přijímání a 
jejich rodiče, aby setkání s tebou v eucharistii bylo posilou a 
pomocí v jejich dalším životě. 
10. Tys přinesl světu světlo a všechno tvorstvo jsi zachránil 
z poroby porušení, dej, ať Tvé světlo svítí také našim zemřelým. 



Hosana
1. V zlaté misce chléb a víno neseme Ti, 
Bože náš. Kéž je, Otče se svým Synem 
proměníš a požehnáš.

Ref: Hosana, hosana, hosana nebem zní.
Hosana, hosana, hosana nebem zní.



Hosana
2. Spolu s chlebem dáváme Ti pisničku, co 
tak rád máš. Vždyť jsme všichni Tvoje děti a 
Ty dobrý Otec náš.

Ref: Hosana, hosana, hosana nebem zní.
Hosana, hosana, hosana nebem zní.



Hosana
3. Už se chystá velká sláva, sestoupíš k nám 
na oltář. A kdo dobrý pozor dává, spatří z 
nebe Tvoji zář.

Ref: Hosana, hosana, hosana nebem zní.
Hosana, hosana, hosana nebem zní.



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



Boží Beránku



Tobě patří chvála
Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje 
dlaně, my voláme: ,,Ty jsi Pán!“:/

Vždyť ty jsi Pán, ty jediný ty jsi král, ty jsi tolik 
nádherný, celý svět se ti klaní. :/

Neboť tvé je království, moc i sláva na věky, v Tvém 
jménu je síla ty jsi Alfa, Omega. Ty jsi Ježíš, Ty jsi 
Pán, vládce můj. 



Hosana

1. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na 
nebi. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 



Hosana

2. Sláva, sláva, sláva všech králů králi. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 



Hosana

3.  Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane 
náš. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 
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