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VSTUP 

OSTENDE NOBIS 

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen! Amen! Maranatha! Maranatha! 

 

KYRIE, ELEISON 

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

Christe, eleison, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. 

Kyrie, eleison, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

 

ŽALM 

Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem. 

 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM 

Slyšte Slovo, vyšlé od Boha, Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede 

k poznání Boha. 

Odvrhněte od sebe všechny své zvrácenosti, praví Pán, a obnovte své srdce a svého ducha. 

Slyšte Slovo, vyšlé od Boha, Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede 

k poznání Boha. 

 

PŘÍMLUVY 

Kyrie eleison, Christe eleison. 

 

PŘINÁŠENÍ DARŮ 

OČI VŠECH SE UPÍRAJÍ 

Oči všech se upírají s důvěrou k Tobě, Pane, a Ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Ty otvíráš svou ruku a 

naplňuješ každého tvora požehnáním. 

Sláva budiž Hospodinu, sláva mu buď navěky, Pane náš, rozvesel se v skutcích, Pane náš, rozvesel se 

v skutcích svých. Já zpívati mu budu, já zpívat budu chvály a žalmy Bohu svému. 

 

 

 



SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosana, hosana hosana in excelsis. 

Hosana, hosana hosana in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosana, hosana hosana in excelsis. 

Hosana, hosana hosana in excelsis. 

 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

SANCTUM NOMEN DOMINI 

Sanctum nomen Domini magnificat anima mea. 

 

KAŽDÝ DEN PÁN MI SÍLU DÁVÁ 

Každý den Pán mi sílu dává, 

písní mou je můj Pán. 

On se stal mým spasením, 

když kráčím s Ním, nemusím se bát, 

když kráčím s Ním, nemusím se bát. 

 

ZÁVĚR 

UČIŇ MĚ PANE NÁSTROJEM 

Ref: Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem. 

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdu snáším, 

ať smírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky. 



Ref: 

2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem, 

kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám. 

Ref: 

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé, víc, než být potěšen, chci těšit jiné, 

víc, než být pochopen, chci druhé chápat, víc, než být milován, chci lásku dávat. 

Ref: 

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, 

kdo bližním odpouští, sám milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná. 

Ref: 


