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Dnes jdu k tobě Pane můj

1. Dnes jdu k tobě Pane můj, tak jak 
ty mě zveš a chválím tě.:/ Dnes 
jdu k tobě Pane můj, tak jak ty 
mě zveš a vzývám jméno tvé, 
chválím tě, vzývám jméno Tvé.



Dnes jdu k tobě Pane můj

2. Staré hříchy odhoďme, Ježíš 
přišel k nám víc chvalme ho:/ Staré 
hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám 
víc oslavujme ho, chvalme ho, 
oslavujme ho



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 druhého listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům.
(Bratři!) Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, 
aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze 
všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. 
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme 
pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k 
zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle 
Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na 
našem těle. 

2 Kor 4,7-15



Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby 
i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak 
v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož 
ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto 
jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. 

Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s 
Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. 
Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží 
milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat 
vděčnost k Boží oslavě.

2 Kor 4,7-15



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.



Odp: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:

"Jsem tak sklíčen!"

Pravil jsem ve svém rozrušení:

"Každý člověk klame!"



Odp: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Drahocenná je v Hospodinových očích

smrt jeho zbožných.

Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník +

jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,

rozvázal jsi moje pouta.



Odp: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,

a budu vzývat tvé jméno.

Splním své sliby Hospodinu 

před veškerým jeho lidem.



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte 
se pevně slova života.



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





Tak jako jsme obklopeni životem a
světem kolem sebe, jsme obklopeni také
jeho pokračováním – Ježíš nás ujišťuje o
tom, jak jsem obklopeni láskou Otce,
milostí Syna a společenstvím svatého
Ducha. Bůh je nade vším a skrze všechno
a ve všem. (sv. Atanáš)



Bůh chce každého z nás mít ve 
„zlatém“ rámu a my jej za chvíli 

do „zlatého“ rámu dáme. 



předškolní a 1. třída



Dnes jsme v evangeliu četli, 
jak Pán Ježíš mluvil ke svým 
učedníkům o Duchu
Svatém. Najdi mezi obrázky 
dvanáct rozdílů.



2. třída a výše



1. Proč Ježíš nemohl vše co měl na srdci říct 
učedníkům? 

2. Kdo učedníky uvede do celé pravdy a vše 
jim připomene? 

3. Napiš nejkratší vyznání víry. 

4. Nakresli obrázek Nejsvětější Trojice. Jak 
by se dala znázornit. 





1. Prosíme za věřící na celém světě: Uchovej, Bože víru 
všech křesťanů neporušenou
2. Prosíme za naše biskupy Františka Václava a Martina: 
Zachovej je, aby nám podle tvé vůle lámali chléb života a 
hlásali tvé čisté slovo.
3. Prosíme za celý svět: Pamatuj na všechny lidi a dej 
každému, co potřebuje. 
4. Prosíme za mír, který je tvým darem: Dej všem ve svém 
slitování pokoj a mír.  
5. Prosíme za lékaře a pečovatele: Dej, ať jejich práce 
vytrvalá a trpícím přináší útěchu.  



6. Prosíme za naši vlast: Dej, ať v naší zemi vždy vládne 
spravedlnost a právo. 
7. Prosme za otce rodin i duchovní otce, aby si byli vědomi 
své zodpovědnosti v rodinách a společenstvích, které 
mohou ovlivnit svým postojem a chováním. 
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.  



Obětování: Přijmi Pane

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 
našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých 
vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



Přijmi Pane

2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, 
Pane, díky, vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, 
blíž, díky, že nám sebe nabízíš.

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce 
svého,z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,každý
člověk je teď Boží syn.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



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.



Úžasná láska

1. Jak úžasná musí ta láska být,
co přišla k nám o vše se rozdělit,
dát novou vláhu poušti spálené,
přiblížit nám nebe tak vzdálené.



Úžasná láska

2. Svou slávy říš opustils kvůli nám,
nemusels jít a přece chtěl si sám,
tvář přátelskou nikde jsi neviděl,
když proklínán jsi
na popraviště šel.



Úžasná láska

3. Tam místo nás život jsi položil,
vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
vím, abych já moh´ věčný život žít,
musel můj Pán, tou cestou kříže jít.



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






Dnes jdu k tobě Pane můj

3. K Ježíši se přibližme ruce 
zvedněme a chvalme ho:/ K Ježíši 
se přibližme ruce zvedněme a 
oslavujme ho, chvalme ho, 
oslavujme ho. 
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