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Právě teď je chválit

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 je chválit

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.       
Tak Pána svého 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 z knihy proroka Sofoniáše.

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým 
srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil 
tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už 
neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne, ať 
neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, 
vítěz, bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s 
veselím nad tebou jásá jak za dnů shromáždění." "Odstraním z 
tebe zkázu, už nebudeš snášet její hanbu."

Sof 3,14-18



Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se 
dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti 
předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem 
buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte 
trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich 
životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte 
těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s 
radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. 
Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem 
obyčejným.

Řím 12,9-16a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne 
Svatý Izraele. 



Odp: Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý 
Izraele. 

Hle, Bůh je má spása!
Bez obavy mohu doufat.
Neboť Hospodin je má síla a má chvála,
stal se mou spásou.
S radostí budete vážit vodu
z pramenů spásy.



Odp: Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý 
Izraele. 

Oslavujte Hospodina 
a vzývejte jeho jméno!
Hlásejte mezi národy jeho díla,
zvěstujte vznešenost jeho jména!



Odp: Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý 
Izraele. 

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
ať je to známé po celé zemi!
Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase 
k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat.



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





Já – rodiče – prarodiče –
praprarodiče- prapraprarodiče –

praprapraprapředkové……..
Všichni patříme k sobě –

navazujeme jedna generace na 
druhou – jsme jedno



Areál Kamenité
10.00 Zahájení a úvodní program
10.45 Mše svatá
11.45 Čas na svačinu, pěší výstup ke 
kostelíku sv. Antonína na hoře 
Prašivá

Hora Prašivá
12.30 Program na stanovištích
15.30 Závěrečné požehnání

Více na www.prasivadeti.cz

http://www.prasivadeti.cz/


Namaluj nebo napiš, 
co viděla kapka vody 
u vás doma nebo ve 
vašem městě! Více 
informací o aktivitě 
Kapka vody pro Haiti 
najdeš na 
webu. http://2019.pr
asivadeti.cz/subdom
/2019/2019/04/26/ka
pka-vody-pro-haiti/

http://2019.prasivadeti.cz/subdom/2019/2019/04/26/kapka-vody-pro-haiti/?fbclid=IwAR1fACKqTo0NUZHQCOvm5B4gjF3FEFXEiol3LwegsDSekwR2c8bf8T9SpBg




předškolní a 1. třída



Na cestě k Pánu Ježíši se 
potkáváme s různými lidmi. 
Máme je všechny mít rádi
a pomáhat jim. Najdi v 
bludišti cestu do nebe.
Ti kdo jsou šikovnější, tak 
mohou vyzkoušet cestu do 
nebe, tak aby potkali cestou 
všechny lidi.



2. třída a výše



1. Za koho Ježíš prosí svého Otce? 

2. Kdo poslal Ježíše na svět? 

3. Kdo nejlépe poznal nebeského Otce –
Boha? 

4. Kde chce mít Ježíš ty, kteří jsou jeho 
učedníky? 





1. Prosme za všechny, kdo byli křtem povoláni 
přijmout Boží slovo a předávat ho druhým. 
2. Prosme za ty, kdo se zdráhají uvěřit Božím 
příslibům.
3. Prosme za budoucí matky a otce, a také za ty, kdo 
rodiči být nemohou. 
4. Prosme za pokoření těch, kdo ve své pýše utlačují a 
ponižují slabé. 
5. Prosme za ty, kdo si po opakovaných neúspěších 
přestali věřit. 



6. Prosme za ty, jimž utrpení a neštěstí brání radovat 
se a chválit Boha. 
7. Prosme za nemocné, opuštěné a staré, aby se našel 
někdo, kdo jim bude nablízku. 
8. Prosme jedni za druhé, aby život každého z nás byl 
naplněn láskou, obětavostí a konáním dobra. 
9. Prosme, abychom v milosti Ducha Svatého byli 
pomocí a útěchou všem potřebným a opuštěným. 
10. Prosme za naši farnost, aby skrze Ducha Svatého 
obnovila svůj vztah k Bohu a ostatním lidem.



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máma, já i 
děda.

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



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.



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

1. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít 
ve vás, budete v lásce mé. :/



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

2. Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, On je 
všech králů král a brzy přijde zas. :/



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

3.  Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, 
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. :/ 



1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / 
světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / 
dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile 
zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač 
nás v pláči utišit.

Přijď o Duchu přesvatý – hymnus Veni Creator – č.422



3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač 
milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je 
bez moci, / vše mu může uškodit.

4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / 
raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, 
co je studené, / a nedej nám zabloudit.

Přijď o Duchu přesvatý – hymnus Veni Creator – č.422



5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary 
sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti 
dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L a obnovíš tvář země.
K Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem 
pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře 
rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.                                           
L Amen.

Přijď o Duchu přesvatý – hymnus Veni Creator – č.422



Máš v duši píseň
1. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši 

bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě 
sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro 
ty, kdo se souží.

Ref:

Maria, s Tebou, Maria, království lásky se 
otvírá, Maria, s Tebou, Maria království 
lásky se otvírá.



Máš v duši píseň
2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě 
naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku 
pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku pro ty, 
kdo Tě volají. 

Ref: Maria, s Tebou, Maria, království lásky 
se otvírá, Maria, s Tebou, Maria království 
lásky se otvírá.



Máš v duši píseň
3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej 
každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice 
veršů nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, 
Božímu světu. 

Ref: Maria, s Tebou, Maria, království 
lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria 
království lásky se otvírá.
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