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Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

1. Ježíš nejkrásnější ze všech jmen, 
Ježíš slyší hlas můj každý den,
ó, Ježíš, mě v mém pádu pozvedá,
ó, Ježíš, krásné jméno má.



Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

2. Ježíš, chválu vzdáváš, srdce mé,
Ježíš, stále stejný včera, dnes,
ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé,
ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.



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.

Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa
a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův 
případ: „Je tady ve vazbě ještě z Felixovy doby jeden vězeň. Když 
jsem byl v Jeruzalémě, velekněží a židovští starší podali na něho 
žalobu a žádali, aby byl odsouzen. Odpověděl jsem jim, že Římané 
nemají ve zvyku, aby vydali nějakého člověka dříve, než by 
obžalovaný měl svoje žalobce před sebou a než by se mu dostalo 
příležitosti hájit se proti obvinění. Když sem tedy přišli, hned druhý 
den jsem bez odkladu zasedl k soudu a nařídil toho muže 
předvést. Žalobci se sice postavili proti němu, ale nekladli mu za 
vinu žádnou ze špatností, které jsem předpokládal. 

Sk 25,13b-21



Měli proti němu jen nějaké sporné otázky o jejich náboženství a o 
nějakém mrtvém Ježíšovi, o kterém však Pavel tvrdil, že žije. Já 
jsem byl na rozpacích, co s těmi spornými otázkami. Proto jsem se 
ho zeptal, zdali by nechtěl jít do Jeruzaléma a tam se dát soudit v 
tomto sporu. Ale Pavel podal odvolání, aby byl ponechán ve 
vazbě, dokud by o něm nerozhodl císař. Proto jsem nařídil, aby 
zůstal ve vězení, až ho budu moci poslat k císaři.“

Sk 25,13b-21



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin si zřídil na nebi trůn



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní.



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Hospodin si zřídil na nebi trůn
a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,
mocní silou, dbalí jeho rozkazů.



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Duch svatý vás naučí všemu a připomene 
vám všechno, co jsem vám řekl.



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





Duch a dech

Ruah = hebrejsky
Pneuma = řecky

Spiritus = latinsky



Ježíš přinesl svým přátelům pokoj a odpuštění. Jeho
duch v nich dýchal, i když pak od nich odešel. V jeho
síle mohli žít. On mohl dýchat v nich a jejich
prostřednictvím i další lidé. Kristus nás měl rád do
posledního dechu a vydechl za nás naposled dech
pozemského života, aby nám mohl darovat dech
věčného života. Kéž se s tímto vědomím dokážeme
radovat ze života v pokoji s druhými lidmi, dokážeme
„rozdýchávat“ i těžké chvíle a máme naději na „dech
věčného života“ také ve chvíli, kdy sami jednou
vydechneme na posled.



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



Dnes jsme mluvili o tom, že 
nám Duch svatý pomáhá 
plnit naše úkoly. Na
obrázku jsou nakresleny 
hromádky věcí, které si lidé 
připravili, aby mohli své
úkoly dobře splnit. Na 
každou hromádku se ale 
připletlo něco, co tam 
nepatří.
Najdeš to?



2. třída a výše



1. Kdy přišel Ježíš mezi učedníky? 

2. Proč měli učedníci zavřeny dveře a před kým je 
zavřeli? 

3. Co jim řekl Ježíš, když na ně dechl? 

4. Ruah, pneuma, spiritus. O jaké jazyky se jedná? 





1. Posiluj svým Duchem Svatého otce, aby nás 
upevňoval ve víře a lásce.
2. Obdaruj darem rozumu, moudrosti a bázně Boží 
všechny státníky. 
3. Obdař Duchem svatým všechny biskupy a kněze, 
aby horlivě rozdávali chléb slova a Tělo našeho Pána. 
4. Uděl nám schopnost vyznat víru bez bázně a 
milost vytrvání až do konce. 
5. Utvrzuj nás ve věrnosti, abychom rostli v lásce. 



6. Rozmnož pokoj a porozumění v našich rodinách, 
aby děti rostly ke Tvé chvále a k radosti rodičů. 
7. Usmiř rozvrácené rodiny pro jejich blaho časné i 
věčné. 
8. Dej světu poznat, že největší dobro není bohatství, 
ale život ve shodě a pokoji s Tebou. 
9. Dej Pane, abychom tak, jak jsme zde ve shodě a 
lásce, byli Tebou přijati na věčnosti. 
10. Přiveď do svého království všechny naše zemřelé 
příbuzné a zvláště duše v očistci.  



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.



Duchu svatý přijď

R.:  Duchu Svatý přijď, Duchu 
svatý přijď, Duchu svatý přijď, 
přijď sem k nám. :/
1. Oslav Otce v nebesích, ukaž kdo 
je tady Pán. Přijď a vyuč nás cestě 
své. 



Duchu svatý přijď

R.: Duchu Svatý přijď, Duchu 
svatý přijď, Duchu svatý přijď, 
přijď sem k nám. :/

2. Přijď a dotýkej se nás. My tě 
voláme: „Přijď víc“, ať je zjevná 
mezi námi sláva Tvá. 



Duchu svatý přijď

R.: Duchu Svatý víc, Duchu svatý 
víc, Duchu svatý víc, 

přijď víc k nám.



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



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

1. Chvalte ústa, vznešeného / těla Páně 
tajemství, / chvalte předrahou krev 
jeho, / kterou z milosrdenství, / zrozen 
z lůna panenského, / prolil Král všech 
království.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

2. Nám byl dán a nám se zrodil / 
z Panny neporušené, / jako poutník 
světem chodil, / sil zde zrno pravdy 
své, / skvělým řádem vyvrcholil / svoje 
žití pozemské.



Litanie a zasvěcení – kancionál č. 065 a č. 066
•K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, 
pokorně klečící před tvým oltářem:
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

•K Abychom se s tebou ještě vroucnějí mohli spojit,
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje 
tvému Srdci.

•K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými 
přikázáními pohrdli a odmítli tě;
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je 
všechny na své svaté Srdce.



•K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy 
neopustili,
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do 
otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

•K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné 
názory a rozkol;
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl 
jeden ovčín a jeden pastýř.

•K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům 
mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. –
Jemu buď čest a chvála navěky. Amen. 



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

3. Na poslední večer k stolu / s bratřími 
když zasedal, / beránka by s nimi 
spolu / podle zvyku pojídal, / 
dvanácteru apoštolů / za pokrm sám 
sebe dal.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

4. Slovo v těle slovu dává / moc chléb 
v tělo proměnit, / z vína Boží Krev se 
stává. / I když Pán je smyslům skryt, / 
stačí sama víra pravá / srdce čisté 
přesvědčit.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

5. Před Svátostí touto slavnou / v úctě 
skloňme kolena, / bohoslužbu 
starodávnou / nahraď nová, vznešená, / 
doplň smysly, které slábnou, / víra 
s láskou spojená.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

6. Otci, Synu bez ustání / chvála 
nadšená ať zní, / sláva, pocta, 
díkůvzdání / naše chvály provází. / 
Duchu též ať vše se klaní, / který z obou 
vychází. / Amen.



Ježíš nejkrásnější ze všech jmen

3. Ježíš, přijde brzy jako král,
Ježíš, přines lásku na zem k nám,
ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám,
ó, Ježíš, krásné jméno má.
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