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Slova na den a krátké modlitby

Mons. JIŘÍ PAĎOUR, OFMCap., biskup českobudějovický
Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
tel.: 00420 380 420 335, email: biskup@bcb.cz

České Budějovice 25. května 2011

Úterý 16. 8.
Téma katecheze: Ježíš Kristus
Slovo na den: „Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.“
(1Kor 9, 22)

Drazí mladí přátelé, bratři a sestry,
poutníci do Madridu!
Mám radost, že vás mohu pozdravit na začátku vaší nádherné pouti mládeže do Madridu na světové setkání se Svatým otcem Benediktem XVI.
Vydáváte se na cestu z našich českých, moravských a slezských krajů, jako vyslanci a reprezentanti našich diecézí a různých spiritualit a hnutí, do náručí světové církve, kterou spoluvytváříte. Své mládí, dospívání, zrání, svoji energii, vztahy, očekávání – to vše
přinesete sebou, abyste na pár dní přímo ucítili, že nejste sami ve své víře. Ta je vlastní
silou, která vás ze všech stran světa svede dohromady v jásavé společenství. Já jsem se
vždycky těšil na tato setkání! Člověk pozná kus světa - cestou, v Tarragoně, Barceloně
i Madridu. Dotknete se cizích krajů a jiných kultur. A přece budete často cítit radostnou
sounáležitost s těmi „jinými“, o kterých se po návratu, a pak v životě, budete vyjadřovat
jako „o těch, co jsme spolu byli v Madridu“.
Už slyším váš jásot a zpěv při společných programech. Přeji vám otevřenou duši pro slovo Boží, které vám zprostředkuje liturgie i katecheze biskupů a homilie Svatého otce.
Už s vámi cítím, jak se zapouštějí kořeny vaší víry do Krista, jak na Něm stavíte základy
své existence a pevně držíte obsah víry ve svém srdci i rozumu. Tyto pojmy z listu Kolosanům vyjádřil sv. Pavel a vy je můžete sledovat na něm i na světcích doprovázejících
letošní světové dny mládeže. Všimněte si hloubky své bytosti, naučte se sledovat svůj
kontakt s Kristem a buďte pozorní ke všem, které potkáte. I oni jsou přece děti Boží.
I oni říkají Stvořiteli: „Otče“ a Ježíši Kristu: „Pane“. Radost a láska, kterou zaznamenáváte
zevnitř – to je přítomnost Ducha Svatého. Jděte a učte se zachovávat všechno, co nás
učí Pán Ježíš. Tak budete Jeho učedníky, apoštoly a svědky.
Kristus je NORMA a vy kéž jste normální!

Kristus se stal člověkem a je ochoten s námi sdílet cokoli z našeho života, aby nás zachránil. Apoštol Pavel jej v tom následuje. Stejně mohu jednat i já, ale nesmím zapomenout, že zachraňuje Kristus, nikoli já.
Ranní modlitba
Každý začátek je spojen s očekáváním, nadšením, ale také s obavami, nejistotou atd. To
vše může být prozářeno Boží mocí a může se stát naším obdarováním, pokud to Bohu
dovolíme, pokud mu to vše odevzdáme. Během této modlitby se pokusíme tento krok
směrem k Bohu učinit.
Ranní modlitba blahoslaveného Jana XXIII. (Kancionál č. 024)
Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je
mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený
Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať
se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív,
než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. Prosím tě, ať
se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude
i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím
Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro
tebe, s tebou a v tobě. Amen.
Na volné místo pod tímto textem si napiš to, co prožíváš ve svém nitru a rád bys to během tohoto
setkání svTěřil Pánu (očekávání, obavy, rozhodování o životních otázkách, vztahy atd.). Cestou ze setkání nebo kdykoli po něm se k tomuto zápisu můžeš vrátit a reflektovat ho. Text si však můžeš napsat
i jinam a vložit např. do Bible nebo tam, kde se k němu můžeš vracet:

Dělejte, co můžete, a Pán Bůh vám pomůže. Šťastnou cestu!
Pokoj vám.
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Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,
biskup českobudějovický
delegát pro mládež

7

Žalm 121
Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce.
Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky.
Svatý, který nás tento den doprovází

ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
Tamti se zhroutili a padli, my však stojíme a vytrváme! –
Hospodine, dej vítězství králi, vyslyš nás, když k tobě voláme!

Svatý, který nás tento den doprovází
sv. Anežka Česká (1211-1282)
svátek: 13. listopadu
patronka: Čech, nemocných, chudých a trpících, pracovníků plynárenského průmyslu,
svatořečení: 12. listopadu 1989 Janem Pavlem II.

Slovo na den: „Vzmužte se, to jsem já, nebojte se!“ (Mt 14, 27)

Žila ve 13. století. Byla dcerou krále Přemysla Otakara I., který ji zaslíbil následníku
císaře Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VII. Anežka však dávno toužila vstoupit do kláštera, ale pro otcův odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230.
Tento její čin vzbudil tehdy pozornost nejen proto, že odmítla nabízený sňatek s císařem; stala se vůbec první královskou dcerou, která vstoupila do chudého řádu
sv. KIáry. Anežka založila v Praze klášter klarisek. Sv. Anežka Česká se dožila velmi
vysokého věku a celý svůj život obětovala těm nejchudobnějším lidem.

Ježíš chce, aby se můj život stal stabilním a pevným. Že se mi to někdy (nebo ještě
nikdy) nepovedlo, je možná Ježíšovou výzvou: „Neboj se mi důvěřovat, pak můžeš stát
zpříma, mužně a pevně!“

Čtvrtek 18. 8.

blahoslavený Jan Pavel II. – jeho životopis viz dále

Středa 17. 8.
Téma katecheze: Pevně se držte víry

Ranní modlitba

Téma katecheze: V Kristu zapusťte kořeny

V církvi jsme pozváni prožívat vztahy. Pro člověka je společenství s druhými velkou
oporou, která nespočívá pouze v lidských možnostech, ale také v tom, že můžeme druhým pomáhat modlitbou – a to jak v běžných záležitostech, tak ve chvílích, které jsou
pro nás lidsky neřešitelné. Pak modlitba nemusí být pouhým odříkáváním naučených
textů. Modleme se za sebe navzájem.

Slovo na den: „Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského.“ (Sk 4, 10)

Žalm 20
Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně a ochrání tě jméno Jakubova Boha!
Kéž ti ze svatyně sešle pomoc a podporu ti poskytne ze Siónu! Kéž se rozpomene na všechny tvé dary a tvá oběť je mu milá!
Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce, a splní ti každý tvůj záměr! Nad tvým vítězstvím zajásejme, korouhve vztyčme ve jménu svého Boha,
kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému,
vyslyšel ho ze svých svatých nebes silnou svou pravicí, jež dává vítězství. -
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Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních,

Ve křtu jsme byli ponořeni do Otce, Syna i Ducha svatého. Už jen vyslovením jména
Ježíšova ve víře se připojujeme na božský zdroj moci a milosti. Žít Ježíšovým jménem
(životem) znamená zapouštět kořeny u životodárného pramene.

Ranní modlitba
Poznáváme-li, jaký je Bůh (z Písma, z toho, co koná atd.), žasneme. Prožíváme-li události, které nás zavalují, i zde můžeme Boha chválit, a tak se otevřít možnostem, které má
k řešení těchto problémů. Vnímejme chválu Boží.

Litanie chval
Chválím tě, Ježíši
Můj Živote, moje Lásko
Tvoje Jméno je nade všechna jména
Ty jsi Emanuel, Bůh s námi
Ty jsi Král králů

Ty jsi Král stvoření
Ty jsi Král slávy
Ty jsi Král vesmíru
Ty jsi Pán pánů
Ty jsi Všemohoucí
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Ty jsi Kristus
Ty jsi Kristus Král
Ty jsi Beránek boží
Ty jsi Lev z Judy
Ty jsi Hvězda jitřní
Ty jsi Cesta
Ty jsi Pravda
Ty jsi pravý Život
Ty jsi Podivuhodný Rádce
Ty jsi Kníže míru
Ty jsi Světlo světa
Ty jsi živé Slovo
Ty jsi náš Vykupitel
Ty jsi náš Mesiáš
Ty jsi Pomazaný
Ty jsi Svatý Izraele
Ty jsi Pán zástupů
Ty jsi Skála věků
Ty jsi Spasitel světa
Ty jsi Chléb života
Ty jsi pravý vinný kmen
Ty jsi věčný

Ty jsi ten Beránek zabitý
Ty jsi naší tvrzí
Ty jsi náš Zachránce
Ty jsi naše vítězství
Ty jsi naše spása
Ty jsi naše spravedlnost
Ty jsi naše moudrost
Ty jsi naše posvěcení
Ty jsi naše ospravedlnění
Ty jsi Ten, který jest
Ty jsi nejvyšší Velekněz
Ty jsi kámen úhelný
Ty jsi naše radost
Ty jsi moje uzdravení
Ty jsi Ten, který mne naplňuje
Ty jsi Vzkříšení a Život
Ty jsi Alfa a Omega
Ty jsi začátek i konec
Ty jsi vše, co potřebuji
Ty jsi vše, po čem toužím
Ty jsi dobrý Pastýř
Ty jsi hoden veškeré chvály

Zde napiš, kým je Bůh pro tebe, jak ho poznáváš a chválíš:

Žili v 9. století. Velkomoravský kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michala III.,
aby mu poslal církevní učitele, kteří by ovládali slovanský jazyk. Bratři Cyril a Metoděj
ovládali jihoslovanský dialekt, jímž se v okolí Soluně mluvilo a jehož pomocí bylo možno se dorozumět v celé slovansky hovořící oblasti. Byli vysláni právě oni. Konstantin
sestavil staroslovanské písmo a do slovanského jazyka přeložili bohoslužebné knihy
a Písmo svaté. Vrátili se zpět do Říma, kde mladší z bratrů onemocněl, v klášteře přijal
jméno Cyril a zemřel. Metoděj se vracel jako arcibiskup. Cyril a Metoděj se stali našimi
duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu.

Pátek 19. 8.
Téma katecheze: Svědkové Krista ve světě
Slovo na den: „Žiji ve víře v Božího Syna.“ (Gal 2, 20)
Být svědkem Kristovým znamená žít každou situaci s vědomím Ježíšovy přítomnosti.

Ranní modlitba
V církvi se ujala forma modlitby, která kombinuje žalmy, biblické texty, oslavné hymny,
přímluvy či prosby. Ať se modlíme tuto formu soukromě, nebo ve společenství, připojujeme se k celé církvi. Při různých příležitostech se používá i slavnostní forma, která se
liší užitím zpěvu, kadidla apod.

Ranní chvály
(pátek, mezidobí, 20. týden, 4. týden žaltáře)
V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.
HYMNUS

Svatý, který nás tento den doprovází
sv. Cyril a Metoděj - bratři ze Soluně, slovanští věrozvěsti
křestní jméno: Konstantin a Metoděj
svátek: 5. července
patroni: Evropy a všech slovanských národů, proti bouři
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Teď se před tvým trůnem stavím,
pokornou prosbou tě slavím,
dej mi sílu, Bože svatý,
vírou, láskou prospívati.
Tys mě, ó Bože, Otče můj,
sám stvořil jako obraz svůj,
tebou jsem živ a od tebe
mám vše k života potřebě.

Boží Synu, tys krví svou
vykoupil z hříchu duši mou,
ty jsi můj Pán, můj přímluvce,
má rozkoš, hrad, můj zástupce.
Duchu svatý, sílo Boží,
která ve mně vše zlé boří;
je-li na mně co dobrého,
jistě je to z daru tvého.
11

Proto celým srdcem díky
vzdávám ti, Bože veliký,

za všechna tvá dobrodiní,
ježs mi činil dřív i nyní.

ŽALMY
1. ant. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Žalm 51 (50)
Smiluj se nade mnou, Bože
Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového. (Ef 4, 23-24)
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, * pro své velké slitování zahlaď
mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu * a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, * že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsem se narodil * a v hříchu mě počala má matka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, * umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, * ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od mých hříchů * a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! * Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře * a neodnímej mi svého svatého ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám * a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * ať zajásá můj jazyk nad
tvou spravedlností.
Otevři mé rty, Pane, * aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, * kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, * znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách, * na oltář ti
budou klást býčky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
2. ant. Raduj se, Jeruzaléme, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána.
Kantikum
Díkůvzdání za vysvobození lidu Tob 13, 8-11.13-14b.15-16b
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Ukázal mi svaté město, Jeruzalém ... září Boží vznešeností. (Zj 21, 10.11)
Všichni vyvolení, velebte Pána, + všichni chvalte jeho vznešenost. * Chvalte ho ve dnech
radosti a oslavujte ho.
Jeruzaléme, svaté město, * Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, * aby byl tvůj svatý příbytek s radostí
v tobě znovu vybudován,
aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance * a miloval v tobě všechny ubohé
po všechny věky.
Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země; * mnoho národů k tobě přijde zdaleka
z nejzazších částí země k tvému svatému jménu, * v rukou přinesou dary nebeskému králi.
Všechna pokolení se budou v tobě radovat * a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.
Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, * protože se všichni shromáždí a budou
velebit věčného Pána.
Šťastní, kdo tě milují, * a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí!
Duše má, veleb Pána, velkého krále, * neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho
dům po všechny věky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant. Raduj se, Jeruzaléme, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána.
3. ant. Chval svého Boha, Sióne. On sesílá svůj rozkaz na zemi.
Žalm 147 (146), 12-20
Obnova Jeruzaléma
Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. (Zj 21, 9)
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží jeho slovo.
Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel.
Shazuje své krupobití jako drobty chleba, * jeho mrazem tuhnou vody.
Posílá své slovo, a rozpouští je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.
Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant. Chval svého Boha, Sióne. On sesílá svůj rozkaz na zemi.
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KRÁTKÉ ČTENÍ

Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal.

Gal 2, 19b-20
Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život
v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

Bože milosrdenství, veď naše kroky cestou svatosti,

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Volám k tobě, Bože, * ty mi posíláš pomoc z nebe. Volám.

- neruš s námi svou smlouvu.

V. Plné důvěry je mé srdce, * ty mi posíláš pomoc z nebe. Sláva Otci. Volám.
EVANGELIJNÍ CHVALOZPĚV
Antifona k Zachariášovu kantiku: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten,
který vychází z výsosti.
Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, + rozpomenul se na svou svatou smlouvu, * na přísahu, kterou
se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, + abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně
a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant. Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
PROSBY

- abychom měli zájem o to, co je správné, spravedlivé a láskyhodné.
Pro svou věrnost nás nikdy neopouštěj,
Přicházíme k tobě se zkroušeným srdcem a pokorným duchem; ujmi se nás,
- vždyť nemohou být zahanbeni ti, kdo v tebe doufají.
Křtem jsme byli přivtěleni ke Kristu a povoláni, abychom o tobě vydávali svědectví,
- stůj při nás, ať hlásáme tvé veliké skutky.
Otče náš,…
MODLITBA
Bože, vyslyš naše prosby a veď nás svou milostí, abychom vždycky jednali podle tvé
vůle: s vděčností přijímali, co nám dáváš pro život zde na zemi, a s nadějí očekávali, že
nás přijmeš do radosti věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:
Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn † i Duch svatý.
O. Amen.
Následuje-li propuštění lidu, říká se:
Jděte ve jménu Páně.
O. Bohu díky.
Nezapomeň na to, že každý pátek je postní den. Z lásky ke Kristu se něčeho zřekni (sladkostí,
zmrzliny…), buď více pozorný k bližním, nebo se více věnuj modlitbě.

Mějme důvěru v Boha, neboť on se stará o všechny, které stvořil a vykoupil skrze svého
Syna. Modleme se:
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Svatý, který nás tento den doprovází
sv. Jan Nepomuk Neumann
svátek: 19. červnat
Narodil se v Prachaticích. Po studiu v Českých Budějovicích a v Praze odjel do USA, kde
působil jako misionář. Stal se biskupem ve Filadelfii. Proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností, skromností a stavební činorodostí. Dodnes je brán jako
zakladatel církevního školství v USA. O jeho heroickém životním nasazení svědčí mimo
jiné i to, že zemřel na ulici cestou na poštu v naprostém vyčerpání ve svých 49 letech.

Sobota 20. 8.
Slovo na den: „Toho dne se mnohé národy přidají k Hospodinu a stanou se mým lidem.“ (Zach 2, 15)
Svědectví Ježíšových učedníků, kteří žijí Boží slovo, vede mnohé národy k Hospodinu.
Jako ranní modlitbu můžeš použít modlitbu blahoslaveného Jana XXIII. z úterý 16. 8.

Svátost smíření
Během setkání bude jistě příležitost i k osobnímu ztišení a zamyšlení nad vlastním životem. Můžeme si více uvědomit mnohá obdarování, kterými nás Pán Bůh zahrnuje, a s radostí za ně poděkovat. Svoje osobní provinění a hříchy však můžeme odevzdat Pánu ve svátosti smíření – svaté
zpovědi. Nabízíme několik podnětů, jak se na ni připravit.

Zajdi si na chvíli do ticha. Můžeš k tomu využít tiché adorace v kostelech. Tam se nejprve pomodli a popros Ducha Svatého, aby ti pomohl poznat tvé hříchy. Uvědom si, že
svátost smíření je především setkáním s Ježíšem. Bůh tě při ní zahrnuje svou milostí.
Bůh je láska a jednou z vlastností lásky je milosrdné odpuštění. Můžeš si přečíst některé
úryvky z evangelií: marnotratný syn (Lk 15, 11-32), ztracená ovce (Lk 15, 1-10), radost
z jednoho hříšníka, který se dal na pokání (Lk 15,7), celník Zacheus (Lk 19, 1-10) nebo
vyprávění o cizoložné ženě (J 8, 3-11). Nejkrásnější stránky Písma svatého mluví právě
o odpuštění.
Ježíš odpouští, protože miluje, ale zároveň nazývá hřích pravým jménem. Hříšníci, kteří
uznávají svou vinu, jsou obdarováni odpouštějící Boží láskou. Abychom ji mohli zakusit
i my, ustanovuje Ježíš po svém zmrtvýchvstání svátost smíření.
Podívej se na svůj život. Uvažuj nad svým jednáním ve světle Kristova učení. Kde se
lišíš? Jako pomůcku k zpytování svědomí ti nabízíme několik níže uvedených otázek.
Samozřejmě, ty otázky nemohou zahrnout všechno a nemají nahradit osobní zkoumání vlastního svědomí. Nabízejí pouze několik podnětů pro zamyšlení se nad sebou
samým a mohou uvést do osobní modlitby. Můžeš se zamyslet nad svým vztahem
k Bohu, k bližním, k sobě nebo můžeš přemýšlet nad jednotlivými přikázáními Desatera
a nad svým postojem k nim…
Po zpytování svědomí vzbuď upřímnou lítost nad svými hříchy a dej si předsevzetí snažit se s pomocí Boží žít lépe než doposud.
Pak se vyzpovídej u některého z kněží. Pokud máš se svatou zpovědí problémy, neměj
obavy a otevřeně to řekni knězi. Jistě ti rád pomůže, abys tuto svátost prožil jako opravdové setkání s milosrdným a odpouštějícím Pánem.
Po zpovědi ti doporučujeme vyhledat prostor k modlitbě (při adoraci, u svatostánku,
na místě, kde se ti dobře modlí, kde se můžeš soustředit atd.), poděkovat za dar odpuštění a obnovit své rozhodnutí žít s Kristem. Pokud ti kněz uloží nějaké pokání, vykonej
ho podle možnosti co nejdříve.
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Věnoval jsem modlitbě dost času?
Kde bylo mé srdce při modlitbě?
Děkuji těm, kdo mi ukázali cestu k modlitbě?
Jak naslouchám Tvému hlasu, Pane? Tvé řeči? Rozumím Ti?
Jak odpovídám na Tvé výzvy?
Děkuji Ti? Připomínám si svůj nezájem o Tebe?
Všímal jsem si Tvých znamení na své cestě, kterými jsi mě přitahoval k sobě?
Mám výhrady proti bližním?
Nevnucuji se jim, aby se mnou zabývali?
Jak se dožaduji, aby splnili má očekávání?
Děkuji Ti za život, za každý dar i setkání?
Za co jsem Ti zapomněl poděkovat? Za co Ti děkuji dnes?
Kterým lidem mám poděkovat? Na koho jsem dávno zapomněl?
Podléhám smyslům a citům? Smyslům a citům je hřích příjemný.
Hřích plodí utrpení smyslů i citů. Sám se od hříchu, od utrpení neosvobodím.
Duchovní a citová utrpení – neuspořádané vnitřní postoje.
Co mi způsobilo utrpení a bolest?
Největší hříchy, na které jsem ještě nezapomněl?
Kdo jsi tehdy byl pro mě, Otče?
Nejtajnější přání? Komu o tom řeknu? Co na to přání říkáš Ty, Pane?
A co bys ještě k tomu přidal, můj Pane? Čeho se nejvíce bojím?
Vím, kam směřují mé dobré touhy?
A vím, z čeho pramení mé špatné touhy?
Mohu mít i zlé převlečené za dobré!
Jak se duševně cítím – prožívám pokoj, deprese, vztek, radost?
Jsem spokojen? Co bych rád změnil?

Daroval jsem se Ti, Pane. Je i dnes radost z Tebe mou silou?
Počítám s tím, že Tvé slovo je mocné, že působí, co říká?
Je pro mne Otcova vůle tím nejdůležitějším?
Mám úmysl sloužit Tobě, můj Ježíši?
S jakými výslovnými úmysly co dělám?
Pečuji o plamen vlastní víry, abych mohl zapalovat víru druhých?
Nebojím se vydávat otevřené svědectví Kristu?
Spravuji poctivě věci svěřené? Hledám ztracené ovce?
Účastním se mše svaté s vědomím oběti, kterou mám být sám?
Jak žiji čistotu svého stavu?
Navštěvuji alespoň občas nemocné a staré příbuzné?
Je třeba začít očišťováním sebe sama dříve, než budu očišťovat druhé; je třeba být poučen, abych mohl poučovat; je třeba stát se světlem, abych mohl osvěcovat; přiblížit
se k Bohu, abych k němu přibližoval druhé; být posvěcován, abych posvěcoval, vedl za
ruku a radil s rozvahou. (sv. Řehoř Naziánský)

Duchovní přijímání
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako
Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu,
Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se
mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Jsem schopen cítit bolest?
Nemám od přijatých ran necitelné srdce?
Jaká je moje životní hanba? Za co se stydím? Co se mi těžko říká?
Jaké jsou mé vztahy k bližním, lpění či závislosti na lidech?
Komu jsem ublížil a kdo ublížil mně? Komu mám ještě co odpouštět?
S čím jsem se na sobě smířil? Co jsem ještě nepřijal?
Jaké jsou mé sny a jaké jsou požadavky mé pýchy?
Kam mě tlačí pýcha?
S čím na sobě nesouhlasím, co přitahuje mou pozornost?
Vím o své neschopnosti sám něco změnit?
Přijímám svou bídu a neschopnost?
Dovedu prosit o pomoc a čekat?
Jaké jsou mé opakované hříchy a zvyky?
Lenost? Náklonnosti? Nechuť bojovat? Závislosti?
Nebo jsem ve vzpouře? Trestám se sám?
V kterém okamžiku přestávám bojovat?
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Modlitby v latině
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen.

Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui Angelo
nuntiante Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

Pater noster (Otče náš)

Anděl Páně

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii - a ona počala z Ducha svatého.

Znamení kříže

Ave Maria (Zdrávas Maria)
Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri (Sláva otci)
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in
saecula saculorum. Amen.

Angelus Domini (Anděl Páně)
Angelus Domini nuntiavit Mariae,- et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
Ecce Ancilla Domini, fiat mihi mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria...
Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
Ave, Maria...
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Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Zdrávas, Maria…
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, - ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria...
A Slovo se stalo tělem - a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, - aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám,
prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

Salve regina (Zdrávas Královno)
Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno, Maria!
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Modlitby ve španělštině
La Señal de la Cruz (znamení kříže)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
čti: en el nombre del padre, i del icho, i del espíritu santo, amén.

La Oración del Señor (Otče náš)
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.
čti: padre nuestro ke estás en el sielo, santifikado sea tu nombre; venga a nosotros tu rejno;
ágase tu voluntad en la tjerra komo en el sielo. danos oj nuestro pan de kada día; perdona
nuestras ofensas, komo tambjén nosotros perdonamos a los ke nos ofenden; no nos deches
kaer en la tentasión, i líbranos del mal. amén.

El Avemaría (Zdrávas Maria)
Díos te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es (está) contigo.
Bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
čti: dios te salve maría, jena eres de grasia, el seňor está kontigo. bendita tů eres entre
todas las mucheres, i bendito es el fruto de tu vjentre, chesůs. santa maría, madre de dios,
ruega por nosotros pekadores, aora i en la ora de nuestra muerte. amén.

Gloria (Sláva Otci)
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
čti: gloria al padre, i al icho i al espíritu santo. komo era en el prinsipjo, aora i sjempre, pod
los siglos de los siglos. amén.
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Světové dny mládeže
Světové dny mládeže (WYD – World Youth Day) patří již do novodobé historie církve.
Jsou darem Ducha Svatého dnešní církvi. Během nich se mládež setkává s papežem
a papež s mládeží. Mladí lidé mohou prožít, že jsou milováni církví, a celé společenství
církve poznává, že mladí jsou jeho součástí.
Jan Pavel II. měl rád mladé lidi, rozuměl jejich nadějím, starostem i zápasům. Věřil, že
Ježíš Kristus je nejlepším přítelem každého člověka, tedy i mladého. Dary Ducha, které
dostává každý náměstek Krista na zemi, se u něho pojí se zvláštním osobním charismatem.
Je to rok 1985, kdy papež vyhlašuje, že Květná neděle se v katolické církvi stává dnem
mládeže. Při slavném vstupu Ježíše do Jeruzaléma se konal první den mládeže, když
„děti mávaly olivovými ratolestmi a volaly: Hosana na výsostech!“ Na jejich místě
dnes stojí „mladí lidé různých jazyků a ras. Všichni chtějí doprovázet Krista“.
Druhým důvodem volby tohoto dne je fakt, že „po dvaceti stoletích křesťanských dějin mladí vedeni svou vnímavostí a správnou intuicí objevují v liturgii Květné neděle
poselství, které je adresováno právě jim. Vaše volba, mladí křesťané, je jasná: objevit
v Kristově kříži smysl své existence a zdroj svého misijního nadšení.“
Kamkoli se papež vydá, hledá mladé lidi a mladí hledají jeho. Ale ve skutečnosti nehledají jeho. Hledají Krista, který „ví, co je v člověku“ (Jan 2, 25). A mladí lidé tuto papežovu lásku cítí. Papež vybízí biskupy, aby se v ten den scházeli s mladými lidmi své
diecéze. Tyto dny a setkání se staly pro současné mladé lidi celého světa potřebou.
Vícekrát znamenaly velké překvapení i pro jejich pastýře, dokonce i biskupy. Překročily
všechna jejich očekávání.
Od roku 1985 uplynula řada let a světová setkání mládeže a pravidelná poselství papeže mládeži se staly samozřejmostí. Světové dny mládeže proměnily církev a staly se
významnými pro evangelizaci světa. Dnes můžeme hovořit o nové generaci mladých
lidí v církvi, o „papežově generaci“.
Po letech zkušeností s touto iniciativou, která byla prakticky stále provázena nejen velkými úspěchy, ale také skepticismem (že mladí lidé nepřijdou apod.), papež Jan Pavel
II. v roce 2001 napsal:
„Díky sledu světových dní mládeže (WYD) církev napsala nádhernou kapitolu svých
dějin. Uskutečnila plodný dialog s novými generacemi. Mladí jsou budoucností a církev s nimi chce sdílet jejich radosti, úzkosti, námahy a naděje. WYD jsou viditelným
symbolem nového rozvoje výrazné přítomnosti mladých v životě církve.“ Vydáme-li
se na cestu studia fenoménu WYD, můžeme rozpoznat mnoho nového a nadějného, co
se v církvi rodí. Mladí lidé v sobě neustále nosí touhu srdce po Bohu.
Cílem WYD je osobní i společné setkání s Pánem, který dává smysl lidskému životu.
Cílem této pouti s mládeží je Kristus. Jedině Ježíš může mladým odpovědět na všechna
jejich očekávání, jedině on může naplnit jejich život a jejich touhy. V něm mají hluboký
zdroj naděje. Papež mladé lidi vyzývá, aby se nebáli na Kristu – skále – postavit svůj
život. „Hlavním cílem těchto dnů je, aby se Ježíšova oběť znovu stala středem víry
a života každého mladého člověka; aby Ježíš byl jeho pevným bodem a aby byl také
novým generacím pravým světlem každé iniciativy a každého výchovného úsilí.“
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Životopis papeže Benedikta XVI.

Madrid

Papež Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Ratzinger, se narodil 16. dubna 1927
v Marktl am Inn v pasovské diecézi (Německo) a zde byl ještě téhož dne pokřtěn. Dětství a dospívání prožil v Traunsteinu, malém městě nedaleko rakouských hranic. Toto
prostředí – sám je označoval jako „mozartovské“ – jej formovalo po stránce křesťanské,
lidské i kulturní. V posledních měsících druhé světové války byl povolán do pomocné
služby protiletecké obrany. Od roku 1946 do roku 1951 studoval filosofii a teologii na
vysoké škole ve Freisingu a na univerzitě v Mnichově.

Madrid je hlavním městem Španělska a leží v jeho geografickém středu v nadmořské
výšce 650 m. n. m. Jeho základy položil v 9. století cordóbský emír Muhammad I., když
zde nechal zbudovat vojenskou pevnost zvanou Mayrit. V 11. století Madrid s konečnou platností dobyli křesťané, ale teprve v 16. století se stal významným díky Filipovi II.,
který si jej zvolil za hlavní město říše. Velkým architektonickým rozvojem prošlo město
v 18. století. 19. století je spojeno s industrializací a zavedením železnice. 20. století celé
Španělsko poznamenala občanská válka a fašistická diktatura Francisca Franca, který
byl proti čemukoliv novému, modernímu – a tak se Madrid znovu začal rozvíjet až po
jeho smrti v roce 1975. V současnosti je Madrid největší španělské město, má 3,2 miliónu obyvatel, je sídlem králů i vlády, městem módy, umění a nočního života.

Kněžské svěcení přijal 29. června 1951. Rok nato zahájil svou pedagogickou činnost na
vysoké škole ve Freisingu. V roce 1953 obhájil doktorát filosofie disertací na téma: „Lid
a dům Boží v Augustinově učení o církvi“. O čtyři roky později získal kvalifikaci univerzitního učitele.
Vyučoval dogmatiku a fundamentální teologii na vysoké filosoficko-teologické škole ve Freisingu, poté v letech 1959 – 1963 v Bonnu, v letech 1963 – 1966 v Münsteru
a v letech 1966 – 1969 v Tübingenu. V roce 1969 se stal profesorem dogmatiky a dějin
dogmatu a zároveň vícerektorem univerzity v Řezně (Regensburg). Již v roce 1962 se
proslavil a v 35 letech se stal konzultantem II. vatikánského koncilu.
Papež Pavel VI. ho jmenoval arcibiskupem Mnichova a Freisingu a 28. května 1977 následovalo jeho biskupské svěcení. Po 80 letech byl prvním diecézním knězem, který
převzal pastýřské vedení velké bavorské arcidiecéze.
Při konzistoři 27. června 1977 byl Pavlem VI. jmenován kardinálem s titulárním kostelem Santa Maria Consolatrice al Tiburtino.

Madridská katedrála
Madridská katedrála Nuestra Señora de la Almudena se nachází v místech bývalého
maurského opevnění. Postavit katedrálu namísto malého kostelíka chtěli místní již
v 16. století, ale s výstavbou se započalo až roku 1883. Francisco de Kub navrhl a řídil
stavbu v gotickém stylu. Stavba zcela ustala během španělské občanské války a nestavělo se až do roku 1950, kdy Fernando Chueca Goitia přizpůsobil plány na barokní
zevnějšek tak, aby odpovídala šedé a bílé fasádě Palacio Real, který stojí přímo naproti.
Katedrála byla dokončena až roku 1993, kdy byla vysvěcena papežem Janem Pavlem
II. Svatá Panna z Almudeny (Santa Virgen de la Almudena) je spolu z Isidro Labrador
patronkou Madridu.

Papežem Janem Pavlem II. byl jmenován 25. listopadu 1981 prefektem Kongregace pro
nauku víry, předsedou biblické komise a Mezinárodní teologické komise. V průběhu
následujících let byl jmenován do vysokých funkcí v římské kurii.
V letech 1986 – 1992 byl předsedou Komise pro přípravu nového Katechismu katolické
církve.
Od 13. listopadu 2000 je čestným členem Papežské akademie věd. Papežem byl zvolen
19. dubna 2005 a přijal jméno Benedikt XVI.
Kromě jeho mateřské němčiny hovoří plynně italsky, francouzsky, anglicky, latinsky
a má znalosti portugalštiny. Ovládá i četbu starověké řečtiny či biblické hebrejštiny.
Hraje na piano a má v oblibě hudbu Mozarta a Bacha.
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Deset patronů XXVI. světového dne mládeže v Madridu
Svatý Jan od Kříže (1542 - 1591) učitel církve

svátek: 14. prosince patron: kontemplativního života, spirituální teologie, mystiků
a španělských básníků
Svatý Jan od Kříže se narodil ve Fontiveros ve Španělsku. Jan od Kříže byl 4. prosince 1577 uvězněn
spolubratry svého vlastního řádu. Byl převezen do starověkého kláštera v Toledu, kde mlčel tváří v tvář
falešným obviněním, byl zbaven možnosti slavit mši svatou, mučen a bit spolumnichy. V noci na 16.
srpna 1578 provedl podle inspirace a vedení Panny Marie neuvěřitelný únik z kláštera a našel útočiště
v konventu svaté Terezie z Avily.

Svatý Ignác z Loyoly (1491 - 1556) zakladatel Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů)

svátek: 26. dubna patron: diabetiků, proti cukrovce, Světového dne mládeže 2011
svatořečen: 11. října 2009

Svatý Rafael Arnaiz Baron se narodil v Burgos ve Španělsku. Po studiích architektury v Madridu uslyšel Rafael volání od Boha k zasvěcení se klášternímu životu, a poté, co požádal o povolení ke vstupu,
vstoupil 15. dubna 1934 do trapistického kláštera. Bůh si přál jej tajemně zkoušet bolestivou chorobou
– akutními záchvaty cukrovky – které ho přinutily třikrát opustit klášter, ale pokaždé se vrátil s velkorysou a štědrou odpovědí na to, co poznal jako Boží volání.

Svatý Jan z Avily (1500 - 1569)

svátek: 10. května patron: Andalusie, Španělska, španělského duchovenstva

Narodil se v Baskicku na severozápadě Španělska. Je zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů).
Svatý Ignác byl upoután na lůžko po zranění kanónem v průběhu francouzského obléhání pevnosti
v Pamploně. Na místě, kde jej ošetřovali, nebyly žádné rytířské romány, jejichž čtení miloval. Místo toho
začal Ignác číst knihu o životech svatých a životě Krista, která ho inspirovala ke konverzi.

Narodil se v Almodóvar del Campo poblíž Toleda ve Španělsku. V Salamance se svatý Jan velmi sblížil
s Tovaryšstvem Ježíšovým, studoval spolu s nimi, chtěl na ně převádět školy a pomohl řádu, který se
v Salamance potýkal s mnohými těžkostmi. Když svatý Ignác viděl jednotu mezi svatým Janem a jezuity, toužil, aby se také on stal členem řádu. Přestože tomu Boží Prozřetelnost a nemoc svatého Jana
zabránily, pokračoval v rozsáhlé pomoci jezuitům. Mnoho z jezuitského rozmachu ve Španělsku je připisováno svatému Janovi.

Svatý František Xaverský (1506 - 1552) apoštol Dálného východu

Svatá Terezie z Avily (1515 - 1582) učitelka církve

svátek: 31. července patron: jezuitů, duchovních cvičení a vojáků

svátek: 3. prosince patron: zahraničních misií, misionářů, navigátorů, lidových misií,
Austrálie, Číny, Indie, Japonska a Nového Zélandu

Svatý František Xaverský se narodil v Navarra ve Španělsku. Studoval se svatým Ignácem na Pařížské
univerzitě. Svatý František žil světským životem a konvertoval, když k němu svatý Ignác promluvil slovy
Písma: „Co člověku prospěje, že získá celý svět, když ztratí svou duši?“ (Mk 8, 36). Pokřtil přes 50 000 lidí
všech možných ras a věků od dětí až po univerzitní studenty, od malomocných chudáků až po bohaté
krále.

Svatý Izidor z Madridu (Izidor Rolník) (1080 - 1172) rolník
svátek: 15. května (v ČR 10. května) patron: zemědělců, Madridu

Svatý Izidor Rolník se narodil v Madridu ve Španělsku. Byl ženatý s blahoslavenou Marií Torribiovou
(blahoslavená Marie od Hlavy). Svatý Izidor začínal každý den účastí na mši svaté brzy ráno. Úplně
se spoléhal na Boha a pomoc andělů při své práci a někdy zastal tolik práce, kolik by ve stejném čase
odvedli tři muži. Jednoho dne viděl pán svatého Izidora orat vedle jeho pluhu další pluh tažený bílým
volkem. Běžel k němu, ale když se přiblížil, zmizeli mu z očí. Když se na to zeptal svatého Izidora, odpověděl mu: „Pane, pracuji sám a sílu nehledám u nikoho jiného než u Boha.“ Tak se rozšířila pověst
o svatém Izidoru jako o světci, kterému andělé pomáhají i při orání pole.

Blahoslavená Marie od Hlavy (přesná léta neznámá) žena v domácnosti

svátek: 9. září a 15. května (spolu se svým mužem)

Blahoslavená Marie od Hlavy se narodila v Uceda ve Španělsku, pak žila v Torrelaguně, kde potkala
svatého Izidora, za kterého se provdala. Byla ženou v domácnosti. Pomáhala s prací svému muži, například při hloubení studní, a pomáhala v místním společenství při úklidu kaple a podobně. Příjmení
blahoslavené Marie je ve skutečnosti Torribia. Přívlastek „od Hlavy“ jí je dáván proto, že její hlava je ctěnou relikvií, uctívanou po staletí. Její tělo a hlava byly uchovávány ve františkánském konventu v Torrelaguně. V roce 1645 bylo tělo blahoslavené Marie převezeno do kostela svatého Ondřeje v Madridu,
aby mohlo být uctíváno spolu s tělem jejího manžela, svatého Izidora.
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Svatý Rafael Arnaiz Baron (1911 - 1938) trapistický mnich

svátek: 15. října patronka: Španělska, Chorvatska, mexického arcibiskupství, Avily,
Alby de Tormes, Neapole, španělských spisovatelů, prýmkařů, všech karmelitánských
společenství, za milost moci se modlit, v duchovní nouzi, za vnitřní život, proti nemocem srdce a hlavy
Svatá Terezie z Avily se narodila v Avile ve Španělsku. Je první ženou, která byla jmenována Učitelkou
církve. V dětství ráda četla se svým bratrem Rodrigem životopisy svatých. Byli fascinováni faktem, že
kdyby umřeli, šli by přímo do nebe. Zdálo se jim, že by „zaplatili opravdu malou cenu za přijetí do Boží
radosti“. Tak se rozhodli vydat do země Maurů (smrtelných nepřátel křesťanů), aby se stali mučedníky.

Svatá Růžena z Limy (1586 - 1617) první kanonizovaná Američanka
svátek: 23. října patronka: Ameriky, lidí vysmívaných za jejich zbožnost a proti domýšlivosti
Narodila se v Limě v Peru. Svůj vzor viděla ve svaté Kateřině Sienské. Byla první kanonizovanou Američankou. Svatá Růžena nebyla jeptiškou, ale laickou terciářkou, takže většinu svého života strávila doma
u své rodiny, které pomáhala svou svědomitou prací. Pro její krásu jí od malička říkali Rosa (Růže) a to
jméno jí zůstalo. Jak rostla, byla stále krásnější, ale byla tak oddaná svému slibu čistoty, že použila pepř
a louh, aby si poškodila pleť a nebyla tak atraktivní. Svatá Růžena byla mystičkou a vizionářkou, která
přijala mnoho duševních a fyzických utrpení včetně neviditelných stigmat.

Blahoslavený Jan Pavel II. (1920 - 2005) papež
křestní jméno: Karol Józef Wojtyla svátek: 22. října blahořečení: 1. května 2011 papežem Benediktem XVI.
Narodil se 18. května 1920 ve Wadowicích v Polsku. Během jeho mládí bylo Polsko pod nacistickým
režimem. Když pocítil volání ke kněžství, začal studovat v tajném semináři v Krakowě. Byl také jedním
ze zakladatelů tajného „Rapsodického divadla“, které bylo zaměřeno na podporu křesťanských hodnot
a poselství evangelia prostřednictvím umění. Jan Pavel II. byl hluboce pokorný a odvážný muž, plný
života a lásky k Ježíši Kristu a Panně Marii. Měl velký smysl pro humor. Vydržel dlouhé utrpení. Založil
světové dny mládeže a světové setkání rodin.
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Dny v diecézích
Dny v diecézích se budou odehrávat na území 65 španělských diecézí mezi
11. a 15. srpnem, tedy 5 dní před zahájením světových dnů mládeže. Program se
bude různit dle diecéze, bude naplněn kulturními aktivitami, návštěvami historických památek/míst, přípravou na samotné konání světových dnů a především časem stráveným v modlitbě a slavením víry v Ježíše Krista. Poutníci z ČR se zúčastní
programu Dnů v diecézi Tarragona ve městě Tarragona a Reus.

TARRAGONA
Tarragona je město ležící na pobřeží Středozemního moře v autonomní oblasti Katalánsko na severovýchodě Španělska. Tarragoně se občas říká „Balkon Středomoří“. V době
římské byla jedním z nejvýznamnějších přístavů – tehdy se jmenovala „Tarraco“.
Do dnešní doby se dochovalo mnoho antických památek. Blízko města se nachází
impozantní římský akvadukt. Traduje se, že ve městě hlásal evangelium svatý Pavel.
Patronem města je svatý Fructuosus, první biskup Tarragony, který byl 21. ledna 259
upálen spolu se dvěma jáhny. Místem popravy byl amfiteátr, kde v dalších letech přišlo
o život mnoho křesťanů. Později byl na tomto místě postaven chrám – jeho základy
jsou viditelné dodnes. Katedrála je zasvěcena učednici svatého Pavla svaté Tekle, která
je patronkou diecéze Tarragona.
Dnes má město 140 tisíc obyvatel a je 3. největším přístavem ve Španělsku.

REUS
Reus je malebné městečko v provincii Tarragona v Katalánsku. Je známé jako rodiště
slavného architekta Antoni Gaudího. Bohužel konkrétní stavby od Antoni Gaudího zde
nenajdete, ale je zde muzeum věnované tomuto významnému architektovi. Reus láká
návštěvníky na památky a vyhlášená místní vína. Kdysi bylo také proslulé díky výrobě
brandy.
V létě je Reus město vyhlášeno svými festivaly. Každý večer zde na všech náměstích
hraje živá hudba. V současnosti zde žije cca 100 000 obyvatel.

Dny v diecézích 10. – 15. srpna 2011
Konkrétní časy budou upřesněny

středa 10. srpna
1. den – příjezd do diecéze Tarragona & ubytování
Nabídka mší svatých v 18.00 hod. a v 19.30 hod. v kapli Colegia Dominicas a v kapli Colegia Sagrat Cor (u Českého národního centra).
Ve 20.00 hod. setkání kněží v kapli Colegia Sagrat Cor (u Českého národního centra).

čtvrtek 11. srpna
2. den v diecézi Tarragona – „Volný den“
Zahájení dne společnou ranní modlitbou. Zbývající čas během dne může každý využít podle
svých představ. Je možné si prohlédnout město a navštívit památky a muzea – vstup zdarma! Večer bude společná mše svatá.

pátek 12. srpna
3. den v diecézi Tarragona – „Den farnosti“
Společná ranní modlitba. Společenský kulturní program na nádvoří Collegi de Sagrat Cor.
Představí se nám naše hostitelská farnost. Společné zakončení dne večerní vigilií a po ní společná večeře.

sobota 13. srpna
Barcelona – „Den Katalánska“
Do Barcelony přijede celkem na 60 000 mladých poutníků světových dní, kteří budou přijati
v celém Katalánsku.
8.00
odjezd do Barcelony
10.00
mše svatá na Espacio Forum de BCN
odpoledne volno
večeře - na Espacio Forum
20.00
koncert Clones de U2 na Espacio Forum
cca 24.00 návrat do Tarragony

neděle 14. srpna
4. den v diecézi Tarragona – „Den diecéze Tarragona“
Společná ranní modlitba.
Dopolední program bude plný nejrůznějších aktivit. Každý účastník se bude moci zúčastnit
dvou programů: např. divadelní zpracování umučení sv. Fructuosa v románském amfiteátru, evangelizační koncert, prohlídky, katecheze atd.
Od 17.00 hod. bude prezentace historie města Tarragona a kultury zemí, ze kterých přijely
skupiny mládeže. Českou republiku bude prezentovat folklorní vystoupení valašského
souboru Dúbrava.
21.00 hod. – večerní mše svatá s vigilií v Tarraco Arena Plaza

pondělí 15. srpna

Ranní mše svatá slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, při které biskupové jednotlivých diecézí
vyšlou místní mládež a poutníky do Madridu.
Cca v 10.00 hod. odjezd do Madridu.
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Zpěvník
1. Anděle Boží
C

Emi

F

2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech,
bez Tebe by svět byl jenom pouští,
bez Tebe by život neměl vůbec
žádný cíl.

C

1. Anděle Boží, strážce můj,
Ami

Emi F F/G

C

rač vždycky být ochránce můj:
G

G/F

Dmi

G C

3. Ať srdce mé Tebe vídá

mě vždycky veď a napravuj,
C/E

F

E

ke všemu dobrému,
Dmi

F/G

1. Ať srdce mé Tebe vídá,
C

G

C (F)

ke všemu dobrému, mě vzbuzuj.

ať srdce mé Tebe zná,
A

2. Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj,
tělo, svět, ďábla přemáhám,
na Tvá vnuknutí, na Tvá vnuknutí
pozor dám.

vidět Tě toužím,
E

vidět Tě toužím.
H
F#mi
H
F#mi

A

když zpívám svatý, svatý, svatý.
Hmi

Emi

C#mi

Vylej svou lásku a moc,

E/G#

1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu,
G

H

zářícího ve světle slávy.

2. Apoštolská
A/C#

C#mi

R. Chci vidět Krále na trůnu

3. A v tom svatém obcování,
ať setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválíme Boha, chválíme Boha
ustavičně.

D

H

Svatý, svatý, svatý…
Vidět Tě toužím.

G/A A

chceme začít podle slov Tvých žít,
Hmi

F#

Hmi E/G#

věříme, že jednou budem v míru
Emi
30

G/A

D

u Tvého stolu společně víno pít.
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4. Ave Maria
A

Hmi

G

C#mi

D

Emi

Hmi
Hmi

E7

dívko, přestaň se bát.
F#mi

D

C#mi

D

H H7

E

R. S
 lužebnice svého Pána, požehnaná,
C#mi D C#mi D C#mi D

EA

ave, ave, ave Maria.

1. Pán zastavil se na břehu,
Emi

Asus4

A

hledal lidi ochotné jít za Ním,
D

A2

D

aby se stali rybáři duší.
G

Emi

D/F# Hmi

R. Můj Pane, dnes i na mne se díváš,
Emi

G/A

D

Tvoje ústa vyslovila mé jméno,
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A

1. Blíž k Tobě, Bože můj,
E

H

vždy k Tobě blíž,
Cmi

A

v smutcích i radostech
E

H

E

mou prosbu slyš.
E A

E

Ať kráčím den co den
E/G# A

E/C#

H/D#

jen v Tobě svoboden,
C#mi

A

blíž k Tobě, Bože můj,
H

E

R. Blíž k Tobě, Bože můj,
vždy k Tobě blíž,
v smutcích i radostech
mou prosbu slyš.
Ať kráčím den co den
jen v Tobě svoboden
blíž k Tobě, Bože můj,
vždy k Tobě blíž.

D

G

4. Dnes vyjít chci spolu s Pánem,
lovit duše sítí jeho Pravdy,
Slovem života, příkladem Lásky.

E

vždy k Tobě blíž.

5. Bárka
D

3. Pán potřebuje můj život,
mladé srdce plné nadšení,
samotu duše i kapky potu.

6. Blíž k Tobě, Bože můj

E/G#

2. Tebe národy chválit budou,
Bůh Ti výsadu dal,
přijal na milost dívku chudou,
z Tebe zrodí se král.

D G/A

D

2. Pane, jsem jen ubohý člověk,
poklad můj jsou dvě prázdné ruce
a čisté srdce Tobě oddané.

C#mi D

Tobě nebude dítě kletbou,
C#mi

G/A

spolu s Tebou nový začít chci lov.

A Hmi

ave, Bůh má Tě rád.
A

F#mi7 Hmi

svoji loďku na břehu zanechávám,

1. Ave, Maria, Pán buď s Tebou,
C#mi Hmi

Emi

D7

3. I když mě sebevíc tíží můj kříž,
Ty vždy mě pozvedáš, Ty potěšíš.
Dej, ať Tvé cesty znám,
ať po nich nejdu sám
blíž k Tobě, Bože můj,
vždy k Tobě blíž.
4. Nauč mě, Bože můj,
tak svět mít rád,
jak Ten, jenž za hříšné
šel život dát:
Ať umím bratrem být
a s láskou v srdci jít
blíž k Tobě, Bože můj,
vždy k Tobě blíž.
5. V poslední hodině, až přijde čas,
buď se mnou, Bože můj,
buď s každým z nás!
Ať smrt se promění
ve slavné vzkříšení,
blíž k Tobě, Bože můj, navěky již!

2. Vše, co jsem, a co mám,
je darem Tvým,
Tvá láska jediným
mým bohatstvím.
Tys přítel můj a cíl,
já toužím ze všech sil
blíž k Tobě, Bože můj,
vždy k Tobě blíž.
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7. Buďte bdělí
E

A2

1. Buďte bdělí, Ježíš praví,
C#mi

H

šťastný ten, kdo bdí,
F

#mi

příklad panen prozíravých
A

ať vás povzbudí.
H

A

Připravme i my své lampy,
H

A

bije hodina,
E

F

#mi

E/G

#

A

k bdění lásky procitněme,
C

#mi

H

A

slavnost začíná.
2. Kdo má olej do zásoby,
nemusí se bát,
Ježíš umí svými slovy
plamen rozdmýchat.
On mi stále má co říci,
a já prosím jen:
Neuhas knot doutnající,
než noc přejde v den.
3. V Božím poli ke žni zraje
koukol s pšenicí.
Co jsem já, kam patřím, Pane?
zní hlas kající.
Chléb a víno vyjadřují
touhu duše mé:
Chci být zralým zrnem pro chléb
k věčné hostině.
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4. Bohatý stůl plný darů
prostřels dětem svým:
šťastný, koho k hodům lásky
pozve Boží Syn.
Vyjděte vstříc Ženichovi!
nocí volá hlas.
Přistup, komu plamen hoří,
vzdal se, komu zhas.
5. Všude tam, kde trpí, strádá
nemocný náš svět,
dej, ať donesem Tě, Pane,
jako lék a chléb.
Ty jsi řekl: Podle lásky
svět vás rozpozná;
pomoz církvi putující,
církvi vítězná.
6. Na své bratry zadlužené,
Kriste, pohlédni,
v knize života až přečteš
stranu poslední.
Maran atha, v plné slávě
sestup, Pane, již,
tvorstvo sténá nedočkavě,
až je obnovíš.

8. Dáváš mi lásku
vzácnou
A

A

G

C

#mi

1. Dáváš mi lásku vzácnou,
D

Dmi

dáváš mi přátelství,

C

A

#mi

vždyť mám teď touhou jasnou
D

E

C

F#mi

přebývat v Tvých hlubinách,
Hmi

Ami

G C

G

děkuji, děkuji.
G

vážně mám Tě rád,

9. De noche iremos
A Dmi
Gmi

A4

A

que para encontrar la fuente,
F

G

A

sólo la sed nos alumbra,
A

sólo la sed nos alumbra.
2. Jdem tmou a nocí tak temnou
za pramenem vody živé.
Jen žízeň nám bude světlem.
Jen ta žízeň nám bude světlem.

Emi

F

stále poznávám, že Ty miluješ nás,
D

B

1. De noche iremos, de noche,

B/A

G

Emi

jenom s ní žít.:/

C

C

R. Pane, mám Tě rád,

E

Dmi

G

D

v srdci mít lásku Tvou,

Ami

C/D

přikryl krví svou, na vše zapomněl,

/:chválit Tvé svaté jméno,

D

G

Dmi

A

Amaj7

C

2. Naše skutky zlé Tys nám odpustil,

jít na Tvé nádvoří,
E7

G

ó, Pane náš, ó, Pane náš.

F

maj7

Ami

když ses nám vydal cele do rukou,

Esus4 E

A

G

1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil,

F

maj7

10. Díky za Tvůj kříž

Ami

Emi

hlubokou radostí těšíš srdce mé,
G

Emi

Emi7

A/C#

ale největší je to, že mohu znát,
C/D

G

Tvou radost z nás.
3. Pro mé nemoci trpěls, Pane můj,
abys vzal náš strach, lásku vyléváš,
ó, Pane můj, ó, Pane můj.
4. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství,
teď nám dáváš růst, z vody živé pít,
děkuji, děkuji.
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11. Do stínu křídel Tvých 13. Duchu Svatý volám,
přijď
H
E

14. Emmanuel

Do stínu křídel Tvých se ukrývám,

1. Jde nad obzorem nové slunce,

mi

mi

Hmi Gmaj7

D

F#4

do lásky Tvé, do slitování.
F#

1. Duchu Svatý volám, přijď!

H/E

A

dějinami září,

mi

Hmi

Buď jak oheň v duši mé.

Emi

Do stínu křídel Tvých se ukrývám,

D/G E

A/E

G

a rozsvítí i nejtemnější

Buď jak oheň v těle mém,

H/E

ó, Bože náš, Bože náš.

D

kouty našich tváří.

Hmi

rozpal mě!

Hmi Gmaj7
Emi

F#4 F#

Hmi Gmaj7 F#4 (F#)

Chráníš nás Ty sám, Ty sám.

D

12. Dobrořeč duše má 		
Hospodinu
G

C
C

D

C

R. A
 nezapomínej na žádné
D

Jeho dobrodiní,
G

C

D

On ti všechny tvé nepravosti promíjí,
G

C

D

ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,

Už není temno, mizí stíny,

D

H/E

R1. Všemohoucí Bůh tu s námi je.
Ami

G

světlo lidem hlásá

D

A

Nekonečně milostivý je.
G

že bude žít, kdo hledat pravdu

D

A/H

Ami G

D

Pro všechny, kdo jej milovat chtějí.

H

neodmítá.
2. Jdem ze všech stran do ulic Říma,
kroky vede víra,
jsou slyšet ve zdech slova Písma,
ten zvuk neumírá.
Zní jásot z města, jásot z nebe,
jásot všemi ústy,
že mohou lidé bez rozdílu
s Ježíšem žít.
H

C#mi7 H/A

A

R. Jsme tu s Ním ve světle Jeho krásy,

G

tebe korunuje
C

G

Dobrotu svou nám ukazuje.

a celé nitro mé Jeho svatému jménu.
G

Ami

Ami

D

1. Dobrořeč duše má Hospodinu
G

E

F
D

svou milostí a slitováním.

#mi

H
H/E

5. Je nové jaro, doba květů,
doba nové síly,
je čas, kdy všichni mohou kráčet
ke stejnému cíli.
Čas nových šancí, nových činů,
doba nové lásky,
čas volání, že Bůh je s námi
a my jsme s Ním.

15. Eucharistia
Hmi

G A
G

Hmi
A

Hmi

Toto je kalich mé krve, Eucharistia.

zpíváme všemi hlasy:
E

4. Věk smrti končí, sílu ztrácí,
Ježíš z hrobu vstává.
Duch Boží vane do všech srdcí,
smíme volat: Sláva!
A církev, Panna zasnoubená,
za Ženichem míří,
smí tvořit spolu s Matkou Boží
společenství.

Toto je moje tělo, Eucharistia.

pod křížem naší spásy,
A/H

3. Tak velký dar Bůh světu dává,
Krista svého Syna.
V Něm lidé byli zachráněni,
byla smyta vina.
Je plný božství, plný lidství,
pokrm lidem dává,
Svým Tělem sytí každou duši,
chléb je On sám.

G A
A/E

Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel.

Hmi

A to tělo jsi ty, to tělo jsem já
G

A

Hmi

a to tělo jsme my, Eucharistia.
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16. Haleluja (Agnus Dei)
G

C G

C

R. H
 aleluja! Haleluja,
G

jenom Bůh vzkříšený žije v nás.
G

C

Haleluja.
(D)

G

D

G

1. Vzkříšený, vzkříšený!
C

G

Emi

D

Svatý Pán Bůh Všemohoucí,
C

C

hoden je On sám, Beránek náš Pán,
G
G

Vzkříšený!
C

G

Emi
A

F#mi

a poznávat milost Tvou,

D Ami7 D

E

R1. Haleluja, sláva,
G

Ami7

C/D

D

čest i chvála s dobrořečením,
G

D

Ami7

síla i moc, úcta i dík
C

C/D

A

i já zpívat chci,

D/E
Emi

D/E

knoty vírou jen doutnající,
D/E

změnit pustinu v zahradu rozkvetlou
Cmaj

C/E

D/E

v srdcích bez lásky strádajících,
Hmi7

C

G

2. Vzkříšený!
Ty jsi náš Bůh Všemohoucí,
přijmi, Pane náš, přijmi, Pane náš,
naši chválu.
Vzkříšený!
Ty jsi náš Bůh Všemohoucí,
přijmi, Pane náš, přijmi, Pane náš,
přijmi chválu.

Emi

3. Vzkříšený!
Bůh je stálý, On je s námi,
hoden je náš Pán, hoden je náš Pán,

2. Svatý se dotýkal nečistých,
sloužil ten, kdo měl být uctíván,
Král umýval nohy svým poddaným,
nevinný za hřích byl potrestán,
nevinný za hřích byl potrestán.

18. Chci, Pane, chválit Tě
E

1. Chci, Pane, chválit Tě
den ode dne víc,
C#mi

chci, Pane, chválit Tě
den ode dne víc,
A

E

stromy na polích ruce zvedají,

G

1. Přišel jsi plamenem zažehnout

G

chci Tebe chválit.

C#mi

Tobě na věky náleží!
Emi

H7

R. Ptáci v oblacích Tobě zpívají,

D

v srdcích bez lásky strádajících.

přijmout chválu.
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G

Ami7

hoden je On sám, Beránek náš Pán,
D

17. Haleluja, sláva, čest

D

Svatý Pán Bůh Všemohoucí,
mi

4. Chválím!
Bůh se sklání, přichází,
jméno jediné, jméno vznešené,
Tebe chválím!
Chválím!
Bůh se sklání, On je s námi
jméno jediné, jméno vznešené,
Tebe chválím!
5. Chválím!
K nám se skláníš, přicházíš,
jméno jediné, jméno vznešené,
Imanuel!

přijmout chválu.
D

On je vzkříšený.
Vzkříšený!
Jeho chválím, uctívám,
hoden je náš Pán, hoden je náš Pán,
Tebe chválím.

F#mi

E H7

své ruce pozvednout k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát
den ode dne víc,
chci Tebe více znát
den ode dne víc,
chci hledat Tvoji tvář
a poznávat milost Tvou,
chci Tebe více znát.
3. Chci k Tobě lásku mít
den ode dne víc,
chci k Tobě lásku mít
den ode dne víc,
chci hledat Tvoji tvář
a poznávat milost Tvou,
chci k Tobě lásku mít.
4. Jen Tobě sloužit chci
den ode dne víc,
jen Tobě sloužit chci
den ode dne víc,
chci hledat Tvoji tvář
a poznávat milost Tvou,
jen Tobě sloužit chci.

chci hledat Tvoji tvář
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19. Chleba a víno neseme
Dmi

C Dmi C Dmi Gmi A

R. C
 hleba a víno neseme,
D

mi

C

B

F G A D
mi

mi

mi

přijmi ty dary, prosíme.
Gmi

C

C7

1. Mám prázdné ruce, Pane,
F

Dmi

Gmi Ami B

C

že skutkem jsem je nenaplnil,
G

C

mi

C

7

mám těžké nohy, Pane,
F

D

mi

G

mi

F B

G

mi

A

bližnímu jsem se nepřiblížil.
2. Mám němá ústa, Pane,
vždyť soucit svůj jsem odepřel,
jsem uzavřený, Pane, dej,
abych všem se otevřel.
3. Mám v sobě bolest, Pane,
že tolik věcí zranilo,
mám také touhu, Pane,
aby Tě srdce poznalo.

20. Chvalte Pána
Emi7

Gmaj

1. Chvalte Pána, všichni lidé,
A

E

velcí, malí, zpívejme.
Emi7

Gmaj

Chvalte Pána, všichni lidé,
A

E

Jeho příchod vítejme.
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2. Ty jsi, Pane, přítel dětí,
Ty jsi náš a my jsme Tví,
jdeme s Tebou a Ty s námi
do Božího království.
3. Pane, Ty máš všechny klíče
ke všem srdcím dětí Svých,
kde se šíří Tvoje láska,
mizí sváry, zlo a hřích.
4. Ty nám, Pane, dáváš radost,
dej, ať s námi zůstane,
kdo Tě potká a je smutný,
ten ať plakat přestane.
5. Vše, co dýchá, ať Ti zpívá,
kdo má sluch, ať naslouchá,
kdo má oči, ať se dívá
na Tvá díla úžasná.

21. Je krásné být Božím
dítětem
E/G# A

Ami

Emi Ami

Emi

Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji,

H

1. Je krásné být Božím dítětem
E/G# A

22. Ježíši ukřižovaný
Ami

Emi

Ami

Emi

Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison.

H

a v Bohu svého Otce mít.
E/G# A

23. Kéž se v našich		
domech tančí

H

On stále vítězí nad světem
E/G#

A

H

C

a já smím v Jeho péči žít.

Ami

R. A
 tak každý nový den

C

zpívám Bohu chvály své,
H
C#mi
Jemu patří život můj,

Ami

C

G/A

F

Gsus

v modlitbách a v pokání.
C

G/H

F/H

R. Z horských štítů do údolí
Ami

Emi7

F

naše chvála Tobě zní!
Gsus C G/H F/A
Písně díků, uctívání,

H

tam svou mocí pomáhá,
C#mi

Ami7 Emi7

k němu vždy se navracím,
E

Csus

G

pláč i chvíle radostné.
H
C#mi
Kde mi síly nestačí,

H/D#

Gsus

ať před Pánem vše se skloní

A

E

F

kéž je radost v ulicích,

A

H/D

C G/H

1. Kéž se v našich domech tančí,

C#mi

#

Csus

zem i nebe naplní.

H

vždyť jen On mé srdce zná,
E

srdce zná.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést
a s Ním jen stoupat k nebi výš,
je krásné znát Matku Marii
a u ní před zlem hledat skrýš.

F Gsus

2. Ať jsme světlem, které svítí
těm, co půjdou pod Tvůj kříž.
Kéž poznáním svojí slávy
celou zemi zaplavíš.
F

Dmi7 Ami7 Emi7 F

Dmi7

Gsus G

Haleluja. Haleluja. Haleluja. Haleluja.
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24. Klečím
Dmi

Klečím tu, Pane, před Tebou
C

a vím, že nejsem vůbec nic.

Rozdej, co máš, nenech si nic,
rozdej, co máš, Ježíš dá ti víc.

27. Má duše Tě velebí

R2. U
 ž vím kam jít, čím mám se stát
a co s sebou vzít,
když chci Ježíše mít rád.

1. Má duše Tě velebí,

Dmi

C

a vím, že všechno mé jsi Ty.

G

C

C

G

když chci Ježíše mít rád?
G D
D

Gmi

C9 Bb9 C9

to jméno krásně zní.

Dmi7/G

C

F

F

maj7

maj7

se svou mocí přijď dnes k nám,
Dmi7

Hdim

kvůli Tobě přišla jsem.
Dmi7

Dmi7/G

Já Tvé slovo očekávám,
Cmaj7

Fmaj7

se svou mocí přijď dnes k nám,

Emi

Dmi7

Pojď cestou naděje, jež nemá hranice,
G

C/D

pojď cestou naděje, Ježíš tě ponese.
2. Pojď cestou lásky, jde po ní Ježíš,
pojď cestou lásky, tam Ho uvidíš.
Staň se chrámem, kde bydlí Ježíš,
staň se chrámem, pak Mu budeš blíž.
3. Staň se svící, jež druhým svítí,
staň se svící, Ježíš tě vidí.

C9

Bb9 C9

29. Málo slov chci říct

F/G C

jen kvůli Tobě přišla jsem.
3. Kvůli Tobě, Pane můj,
kvůli Tobě přišel jsem.
R. Já Tvé slovo očekávám,
se svou mocí přijď dnes k nám,
kvůli Tobě přišel jsem.
Já Tvé slovo očekávám,
se svou mocí přijď dnes k nám,
jen kvůli Tobě přišel jsem.

G

G+

1. Ty jsi Bůh tam v nebi
Emi/G

R2. Máš jméno nad každé jméno,
to jméno krásně zní.
Vždy jsi byl a zůstáváš s námi
jsi Ježíš, Imanuel.

28. Má víra

C

já zde na zemi,
G

G+

C

Ami7

Emi/G C
G/H C

D

G

mám Tě rád, Ježíši, víc a víc.

jsi Ježíš, první i poslední.
2. Tak chválím a nejsem sám,
své srdce Ti odevzdám,
jen, Pane můj, stále při mě stůj.

Cmaj7 A

C

tak jen málo slov chci říct:

Vždy jsi byl a zůstáváš s námi

R. Já Tvé slovo očekávám,

Emi
Emi

F

R1. Máš jméno nad každé jméno,

Pojď cestou víry, která je ti dána.
G D

C9 C

Gmi

Emi

1. Pojď cestou víry ve svého Pána.
G

F

Ami G

Dmi7

Dmi

vrátí, já vím, On se vrátí.

chválou jásá srdce mé,

G

R1. K
 udy mám jít, čím mám se stát,
G
C
a co k tomu mít,

Emi

G/H

C

C

F/A F/G

kvůli Tobě přišla jsem.

D

D

G/H

1. Kvůli Tobě, Pane můj,

25. Kudy mám jít
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C9

Dmi

já na Něj čekám dál a On se vrátí,

Ty, Pane můj, stále při mě stůj.

26. Kvůli Tobě

C

Emi

C

Bb9

Klečím tu, Pane, před Tebou

Emi

C9

C

G

F/G

Emi7 Ami7

R. Tady stát je úžasné,
Ami/G G

F/G Emi7

víc Tě znát je úžasné,
C

Emi7

C

tak jen málo slov chci říct:
Ami7

G/H C

D

G

mám Tě rád, Ježíši, víc a víc.
2. S jednoduchou písní
chci být před tváří Tvou,
tak jen málo slov chci říct:
mám Tě rád, Ježíši, víc a víc.

Dmi

Má víra, to je Ježíš,
C

má naděje, můj Pán,
Dmi

má láska i má radost,
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30. Maranatha
E

smím žít ve stínu křídel Tvých.

A

G

2. Teď smím jít v pokoji dál,
vím, že jsi mi blízko. Haleluja.

1. Díky za osten v těle svém,

C

za to místo

32. Můj Králi, má spáso

A

A

setkávání s Tebou.
E

F

C

#mi

Díky, že se mnou jsi
v dobrém i zlém,
E

E

A

za činy Tvé, z lásky mocné,
G

Emi

A

H

A

A

E

1. Můj Bůh je můj štít, je mou písní.
A
E

H

a mocí svého jména vysvobodí.

E

H

spěchám do stínu křídel Tvých,
A
44

E

A

F#mi

H

E

D

E

sláva i moc Tobě jen náleží.
D

Vrcholky hor se sklání před Tebou,
E

F#mi E

moře chválí sílu Tvou.
A

H

R. C
 hci žít ve stínu křídel Tvých,
A

D

2. Tobě ať jásání z úst našich zní,

A

Já vím, On mi odpoví

E

E

nepřestanu chválit Tě.

E

F#mi

D

E

Před jménem Tvým s radostí Tobě zpívám,
A

F#mi

D

E

jsi moje láska, Tebe uctívám.
A

F#mi

D

G D/F#

Hmi7

D

C

E

4. Z nebe vstoupil na oltář
Ježíš, lidstva Spasitel.
V prostý chléb skryl Božskou tvář,
aby mezi námi dlel.
Boha s námi usmiřuje,
onu oběť obnovuje,
na kříži již vykonal,
když svůj život za nás dal.

34. Nada te turbe

D

Oběť Jemu obětujme,

Ami

A

Nada te turbe, nada te espante:

H

mi

C

D
D/F

Dmi7

F
E

#

mi

G
Dmi6

Emi/C
E4-5

Ami

Quien a Dios tiene nada le falta.

že nás hříšných nezmařil

Ami

C

Nada te turbe, nada te espante,

G/H

D

G

2. Tebe, Bože, prosíme,
uděl nám všem milost svou,
bychom, co zde slyšíme,
konali vždy s ochotou.
Chraň nás pochyb, chraň nás bludu,
pomoz konat beze studu,
vše, co žádá zákon Tvůj,
Pane, při nás vždycky stůj.

A

F#mi

Emi

a svou láskou obdařil.

ať vším co jsem, a vším co mám,

A

A

D
A D

A

G

G

bezpečný přístav jsi můj,

31. Můj Bůh je můj štít
H

C#mi

G

D

za milosti poděkujme,

E

F#mi

2. Díky, za vše, co potká mě,
je to Tvůj dárek pro mě.
Díky za všechny cesty mé
dobré i horší vedou k Tobě.

H

E

Můj Králi, má spáso,

Ješuah MARANATHA!

G

mi

životem chci chválu vzdát.

R. J ešuah MARANATHA!

G

s pokorou a vroucností,

Emi

A D

stačí mi Tvá milost.

D

Bohu v nebes výsosti.

nikdo není jako Ty,

A

G

C

D

#mi

Emi

čest a chválu vzdávejme

1. Můj Králi, má spáso,

A

D

1. Na kolena padejme

E

E

33. Na kolena padejme

F

Dmi7

G

Emi/C

Dmi6 E Ami

solo Dios basta.

3. Přijmi, Bože, s vlídností
oběť, kterou dítky Tvé
nesou Tobě z vděčnosti
za milosti nesčetné:
Pomni, že Ti podáváme,
poklad nejdražší, jenž máme:
Oběť Krista samého,
Tvého Syna milého.

AE

Navždy mi zůstane úkrytem náruč Tvá.
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35. Nade vší mocí
(A)

E/D D Esus4

E

36. Nám, Pane, dal jsi 		
slovo své

A

1. Nade vší mocí, nad proudem řek,
A/C

E/D

#

F

E

E

B

Dmi

C7

F C7

Ducha svého dej nám též.

A

co nemá počátek.

F

Ami

A7

Dmi

Dmi

C

Neseme, Pane, chléb a víno,
Ami

Dmi

neseme celý život náš.
Dmi

C

Ať Tebe vždycky přijmeme,

Neseme, Pane, chléb a víno

Nade vší slávou, co může člověk mít,

B

Ami

H

Ducha svého dej nám též.

A/C

F

#

A

#mi

/E

D A/C

maj7

#

D/A

mi7

E/G A
#

C7

Ty jsi ten, kdo hrad je můj i štít.
A/C

E/D D E

#

sus4

E

A/C#
E

A/C

F

A

#mi

/E

D A/C

maj7

D/A

#

C#sus4/G# C#

Ty jsi Bůh, já ten, kdo uhodí.
A

Hmi7 E/G#

A

Hmi7 E/G#

A

žít jsi měl, byl jsi na obtíž,
F#mi

pro můj hřích
Amaj7/E

D

smrt jsi podstoupil
A/C

#

H

mi7

A/C

#

D E

to kvůli mně, Tys měl žít,
E

A Asus4 A

jsi můj štít.

F

sus

Ami

Dmi

38. Ó, Pane, zhasíná den
E

A7
C7

Ducha svého dej nám též.
2. Všechny moci světa,
když nás, Pane, týrají,
Ducha svého dej nám též.
Ve víře nás přece Boží síla provází,
Ducha svého dej nám též.
3. Stále znovu zpívám:
Pane, dej nám Ducha též,
Ducha svého dej nám též.
Který srdce, mysl
zarmoucenou pozdvihne,
Ducha svého dej nám též.

D

1. Písně radostný hlas,
F#mi

G

D
C D

G D Emi

C

Otče, chválím jméno Tvé posvěcené,
G

D

Tvé jméno chválím,
Emi

CDG

ať je na věky vyvýšené.

v chleba uzrálý klas,

D Emi

A

C

G

Haleluja! Jen Tobě zní dík chvály mé.

věrné přátele své,
H7

C

Tvé jméno chválím,

D

H

D Emi

Otče, chválím jméno Tvé posvěcené,

H7 E

E
FBF

G

ať je na věky vyvýšené.

prosím, modlitbu mou slyš.

pro nás pro bratry,

39. Otče, chválím

Emi

R. Ó, Pane, zhasíná den,
A

Dmi

4. První večerní stín,
teplý domova klín,
božské večeře dar,
vše zavírám ve svůj dík.

C#mi

Ami

Ty jsi cesta, Ty jsi život

B

R. N
 ám jsi dal lásku svou a kříž,

A/G#

C7
F

byls jak růže, co člověk zahodí,
Hmi

Dmi

Ducha svého dej nám též.

A

Ty sám jsi vyvýšen,
#

A7

B

a hledáme Tvou tvář,
Tvou tvář, Tvou svatou tvář.

všechny dny až na věky,

nad všechny krále,
E

Ami

3. Kvítím vonící zem,
lesů na horách lem,
řeky jiskřící proud,
vše zavírám ve svůj dík.

Dmi
C

1. Zůstaň, Pane, s námi

A

E/D D

sus4

F

F

2. Nad každý poklad, nad každý sen,

46

A7

R. Nám, Pane, dal jsi Slovo své,

D

nad modrým nebem,
sus4

Ami

37. Neseme, Pane, chléb
a víno

E

vše zavírám ve svůj dík.

D Emi

C

G

Haleluja! Jen Tobě zní dík chvály mé.

2. Modrou nebeskou báň,
jasnou sluneční pláň,
bílá oblaka dne,
vše zavírám ve svůj dík.
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40. Otevřete brány 		
Vykupiteli
A

Dmaj A

Dmaj

R. N
 ebojte se, otevřete
A

D

H

maj

CC

mi

#mi

brány srdce svého Kristu Ježíši.
A

D

maj

Vždyť On vás zná,
A

Dmaj

všechny rád má,
A

Dmaj

záchranu dá
H

42. Pane, přijď

3. Boží hlas nás hledá,
otevřte brány Vykupiteli.
Pokoje nám nedá,
otevřte brány Vykupiteli.
Tak kdo ještě čeká,
otevřte brány Vykupiteli.
Jde o život světa,
otevřte brány Vykupiteli.

Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď.

D

maj

1. Zoufalství nás učí,

A

Dmaj

A
A

D

maj

otevřte brány Vykupiteli.
A

Dmaj
Dmaj

otevřte brány Vykupiteli.
A

Dmaj

F

#mi

E

A

Dmaj

otevřte brány Vykupiteli.
2. Málo je nám jasné,
otevřte brány Vykupiteli.
Máme ruce prázdné,
otevřte brány Vykupiteli.
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A

AH

E

AE

sus2

AE

Pane, žehnej nám.

F

43. Píseň spasených

B

D

A

E

jsi naším Králem, Ty jsi úhelný kámen.

D

D2 D4 D

D

C#mi7

Ami

R. Jsi požehnaný Bůh, pevná skála,
Ami

G

Ami

požehnané je Tvoje jméno,
A

mi

požehnaný Syn Otce svého.
Pane Bože, přijď k nám.

C

Emi

s Bohem smiřovat dál zemi svou,
Ami7

nepřestávej, nepřestávej

2. Budeme jásat
D

Hmi

nad Tvým vítězstvím,
prapory pozdvihnem
D

Ami7

R. Prosím: Nepřestávej, nepřestávej

D

G

požehnaný na věky,

Asus A

jenom Tobě patří sláva, Pane náš.
D/F

E

Podepírá, Tvoje přímluva nás podepírá
v době pochyb, když nám slábne víra,
obracíš nás, sestro Anežko
zas k Ježíši svým životem!

D
D

#

Dmi
C

1. Jenom Ty jsi navěky Král,
E

G

Tvá přímluva zkoušenou zem.

G

G

A

C

podepírá, sestro Anežko,

On nás vykoupil svou krví.

G

D

v době pochyb, když nám slábne víra,

D

4

Emi

1. Podepírá, Tvoje přímluva nás podepírá

sus2

nejvyšší chvály,

Ty jsi hlava své církve,

G

Amen

D2 D4 D

A2

#mi7

D

45. Podepírá

sus2

D D

Přijď, Ježíši, k nám,

C#mi7

sílu nalézám:/ 3x
Emi

A

E

C#mi7

G#mi

R. Hoden je Beránek

přebývej mezi námi, navštiv lid svůj.
2

Esus2

2

Lidé však jsou hluší,
A

D

A

Vystroj nás k službě své,

A

Boží hlas nás učí,
A

/:Pod Tvým křížem, Pane můj,

F#mi

Esus2

ve své moci a slávě,

Žijem s prázdnou duší,

Emi

Pane, přijď s mocí svou, Pane, přijď.

A2

D

A

posvěť se v nás.

1. Pane Bože, přijď k nám
maj

Esus2

F#mi7 H

E

otevřte brány Vykupiteli.

A

Buď vůle Tvá vždy zjevená,

41. Pane Bože, přijď
k nám
2

44. Pod Tvým křížem

A

#mi

On vám v nouzi nejvyšší.

A

Esus2

C

mi

A

Kde to všechno vázne,
otevřte brány Vykupiteli.
A co až, a co až, a co až to začne.
A co až, a co až, a co až to začne.

Asus A

ve jménu svého Boha.

E6 E E4 E

nabízet dlaň pomocnou.
2. bratře Cyrile
3. bratře Metode
4. Jane Neumanne
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46. Pouze Ty
Dmi

C

1. Pouze Ty jsi mým Pánem od věků,
F

C

duši mou sytíš silou zázraků,
D

C

mi

tělo chlebem, celým nebem,
Dmi

CA

Dmi

nepřestává zvučet sláva pro Tvůj kříž.
2. Zrakem svým do duší nahlížíš,
neskrývám nic, všechno o mně víš,
dnem i nocí svojí mocí všechno řídíš,
v širém světě, Tvůrce náš.
3. Kdybych chtěl se před Tvou tváří skrýt,
zas mě najdeš, abys mohl být
stále se mnou a já s Tebou plný štěstí
při setkání s Bohem mým.
4. Ty jsi láska, smysl všedních dní,
cesta, pravda, život, smíření,
Tebe hledám, hlavu zvedám,
jednou spatřím Tvoji slávu, já to vím.

47. Požehnaný
A

Hmi7

C#mi7

1. Požehnaný, požehnaný, požehnaný,
D

Esus4 E
Hmi7

48. Požehnaný jsi, Bože

3. Trpělivý, trpělivý, trpělivý,
víc Tě toužím znát.
Trpělivý, trpělivý, trpělivý,
Tebe uctívám.

z Tvé ruky všechno máme,

4. Shovívavý, shovívavý, shovívavý,
víc Tě toužím znát.
Shovívavý, shovívavý, shovívavý,
Tebe uctívám.
5. Lásky plný, lásky plný, lásky plný,
víc Tě toužím znát.
Lásky plný, lásky plný, lásky plný,
Tebe uctívám.
6. Stále věrný, stále věrný, stále věrný,
víc Tě toužím znát.
Stále věrný, stále věrný, stále věrný,
Tebe uctívám.
7. Dokonalý, dokonalý, dokonalý,
víc Tě toužím znát.
Dokonalý, dokonalý, dokonalý,
Tebe uctívám.

C

F

C

Ami

50. Přijď, Duchu Svatý,
k nám

1. Požehnaný jsi, Bože, na věky,
F
C

C
F

C

E

1. Přijď, Duchu Svatý, k nám,

G
A

mi

F#mi

přijď se svým dotykem,

požehnaný jsi, Bože, veliký.

A

F

svou náruč otvírám

C

G C

H

Chléb Ti zde přinášíme.
2. Požehnaný jsi, Bože, na věky,
z Tvé ruky všechno máme,
požehnaný jsi, Bože, veliký.
Víno Ti přinášíme.
3. Požehnaný jsi, Bože, na věky,
z Tvé ruky všechno máme,
požehnaný jsi, Bože, veliký.
Dary Ti přinášíme.

D

H7

před Tvým vlídným pokojem.
E

R. Přijď do všech mých zmatků,
C#mi

přijď do všech mých obav,
F#mi

F#mi7

přijď do všech mých nejistot,
D

H

přijď do všech mých neklidů

49. Přijď k nám, Duchu
Boží

51. Přijímám

G2

Tvé tělo, Pane, přijímám,

A2

Přijď k nám, Duchu Boží,
G2

A2

přijď k nám, Duchu Boží.
CF

CF

Navštiv nás, navštiv nás.

Hmi A
Hmi

Emi
A

Emi

Tvou církev, Pane, přijímám.
D

A

Emi

Hmi

Dotýkám se hříchů, dotýkám se ran,
Gmaj

A

Emi

jsou mé, jsou Tvé, Pane, přijímám.

víc Tě toužím znát.
A

2. Milosrdný, milosrdný, milosrdný,
víc Tě toužím znát.
Milosrdný, milosrdný, milosrdný,
Tebe uctívám.

C#mi7

Požehnaný, požehnaný, požehnaný,
D

Esus4 E

Tebe uctívám.

50

51

52. Přijmi, Pane, z našich 53. Radostí jsi mou
polí chléb
D
A

54. Shlédni dnes, prosíme
G

Ami7

G

1. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš,

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb.

D

C

G

toužím s Tebou kráčet dál.

Hmi

C

Hmi

C

C/D

C/D

Přijmi, Pane, z našich vinic víno,
Emi

A

Emi

A
A

D

C

blízkost Tvá mi dává pevně stát.

D

G

R. Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.
Emi

H7

V plodech dojdou štěstí,
C

D7

G

kdo jsou Tvoje ratolesti.
3. 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.
4. 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.

Emi

A

C

H

E

jen Ty jsi Pánem mým.
A

H

G Ami C D7

3. Modlitby moje, čas, který zbývá,
úsměv i slzy, ať vše je Tvé.
Vítězství nad zlem, nad sebou samým,
nad pýchou svou zpívám, ať vše je Tvé.

E4

moje píseň, co tak krásně zní,
A/C#

G/H

mezihra: Csus42 C Ami G/H Dmi C G/H

2. Ať je stále chválen Pán,
tak Duch lásky si zpívá v nás.
Evropan i Australan
smí k té písni taky přidat svůj hlas.
R. Aleluja, ...
mezihra: Csus42 C G/H Ami G/H C Dmi C G/H
Ami G/H Csus42 C G/H Ami G/H C
F/A

G/H

C

Králi náš, chcem vzdát Ti dík,
F/A

G/H

C

Beránku, chcem vzdát Ti dík,

můj úkryt, má skála.
D

D

G Ami

a buďte světu světlem v tmách.

G

mi7

R. Ty jsi můj štít, můj Král,

A

C

2. Na chléb a víno, lásku a bolest,
srdce i vůli, ať vše je Tvé.
V naději sílu a v Tebe víru,
co dal jsi každému, ať vše je Tvé.

4

D

F/G Gsus2

to z lásky v oběť dáváme Ti.

S Tebou zůstat smím,
mi7

svou sílu dám

D

nemáme nic, jen to, co Ty nám dáš,

D

2. 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.
GC D

Ami

Léčíš vždy slovem svým mé rány,

z našich polí chléb, z našich vinic víno,
chléb a víno spásy znamení.

C

F

na dary, které neseme Ti,

D
A

G

Aleluja, aleluja,

Ami7

1. Chválím slávu Tvou, můj Králi,

G

C G/C G7/C G/C Ami G/A G7/A G/A

E4

DA

V mé nouzi přicházíš, jsi spása má.
2. Já vím, můžu žít z Tvé lásky,
chráníš mocí svou mé pády.
Radostí jsi mou,
zpívám chválu svou.
Ty jsi můj štít, můj Král,
moje píseň, co tak krásně zní,
můj úkryt, má skála.
V mé nouzi přicházíš.

55. Sílu dám
Ami

F/A

G/H

C

C

1. Ze všech národů a míst
F

C

F

G Ami

kráčí průvod, jdem dík Ti vzdát.
G/H

Csus C

Z našich tváří můžeš číst:
FC

F

G/H

C

Cesto cest, chcem vzdát Ti dík,

Gsus4

dej nám sílu věrně při Tobě stát.
C G/C G7/C G/C Ami G/A G7/A G/A

R. A l e l u j a , a l e l u j a ,

Fadd9

Gsus4 G

C

přijď mezi nás, chcem vzdát Ti dík.
F/A

G/H

C

Králi náš, chcem vzdát Ti dík,
F/A

G/H

C

Beránku, chcem vzdát Ti dík,
F/A

G/H

C

Cesto cest, chcem vzdát Ti dík,
Dmi7

F

Gsus2 G

přijď mezi nás, Tobě zpívám píseň.

F

svou sílu dám
F/G Gsus2 G

sešlu Ducha svého.
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56. Skrze něj
D

Hmi

R. S
 krze Něj, jenom s Ním,
G

maj

jenom v Něm
D

Gmaj

A

je Bohu čest a chvála nejvyšší.
D

Hmi

Skrze Něj, jenom s Ním,
G

maj

jenom v Něm,
D

Gmaj

D

je člověk Bohu nejbližší,
G

D

maj

je člověk Bohu nejbližší.
D

G

1. Měj rovné čelo bez vrásek
D

a oči dokořán
G

a srdce plné radosti, věř,
Emi

A

to Ti říká Pán.
D

Hmi

A nebudeš se v bolesti
G

A

už víc muset bát
D

3. Měj rovné čelo bez vrásek
a oči dokořán
a srdce plné radosti,
věř, to Ti říká Pán.
A nebudeš se strachovat,
co zítra přijde snad,
skrz Ježíše jsme lásce blíž,
zlo končí, má svůj pád.

57. Svatý Václave
(Neopouštěj nás)
Ami

Hmi

58. Tobě patří chvála
A

1. Svatý Václave,

G

my zvedáme svoje dlaně,

G

sus4

vévodo naší beznaděje,
A

Hmi

maj

stojíš tu tak trochu

A

Gsus4

2. Vždyť Ty jsi Pán,

na vlastní nebezpečí.
Ami

F#mi

Fmaj

Ty jediný, Ty jsi Král,

Svatý Václave,

D

Gsus4

neodjížděj a zůstaň s námi Ami

Fmaj

Gsus4

vévodo naší víry, naší samoty.
C2/E

E

my voláme: Ty jsi Pán!

F

mi

Amaj

1. Tobě patří chvála, čest a sláva,

Fmaj

Fmaj Gsus4

R. Neopouštěj nás!
Neopouštěj nás…

A
D

2. Měj rovné čelo bez vrásek
a oči dokořán
a srdce plné radosti,
věř, to Ti říká Pán.
A nebudeš mít starosti,
že je tu jen Tvůj stan
a jeden vedle druhého,
nikdo tu není sám.

2. Svatý Václave,
vévodo naší povolnosti,
měníme místodržící
jako ohlávku.
Svatý Václave,
neodjížděj a zůstaň s námi vždyť vodní dělo
pálí jen párkrát do roka.

Ty jsi tolik nádherný,
Hmi

E

E7

celý svět se Ti klaní.
D

E

Neboť Tvé je království,
A

F#mi

moc i sláva navěky,
D

E

v Tvém jménu je síla,
C#mi

F#mi

Ty jsi alfa, omega.
D

Hmi E

A F#mi

Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj,
D

Hmi E

A

Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj,

tak obejmi Ho ještě víc
G

A

a budeš pevně stát.
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59. Tobě, Králi, toužím
G

D/F# Emi

C G D/F#

G

D/F# G

G

G

D/F# Emi

C G D/F#

Ze vší síly zpívám a vzdávám dík,
E

D/F

mi

G

#

F C/D

C

D Dsus4 D

v nádvořích Tvých chci být i já.

F C/D

celým srdcem chválím jméno Tvé.

D Dsus4 D

R. Bože, má spáso, veď mě dál.

1. Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát,
Emi

C

G

D/F

A

G

Emi
Emi

Ami7

s každým procitnutím

G

1. Toužím, po Tobě toužím,
Ami7

D
C2

Tvou láskou, věčnou láskou
Ami7

H

C

D

A

E
A2

a největší ve své moci,
F#mi

hrozný jsi ve svém hněvu,
E

A2

největší ve svém milování,

62. Tvé světlo

C#mi

svatý ve všech svých skutcích,

A

A/D

1. Tvé světlo ve tmě svítí,

moudrý a dokonalý,

A

A/F#

žádná tma ho nepohltí.
H

A

chválíme Tě.

2

R. Jsi největší ve své síle

D

H

Tvému hlasu nasloucháme,

nikdo, jako jsi Ty.

Tvá krev i mě omývá,
Tvá krev prolitá.

E

C#mi

nikdy nebyl a nebude více
E

G

H

naše dlaně otvíráme,

A

svatá, omývá každý náš hřích.

E

toužím Tě poznávat,
G

D

C

Emi

E
C2

E

1. Naše srdce pozvedáme,

Ty jsi svrchovaný,

R. Svatá a mocná Tvá krev,

chci jen Tvou cestou jít.

60. Toužím

náš Král Ježíš.

A

C D Emi

Emi

C

Jen pro Tebe žít,
s každým nadechnutím
jen Tvou cestou jít.

D

R. Ty jsi Král, Ty jsi Král,

A2

2

Emi

C#mi
A

E

přítel můj, Pán a Bůh.

S každým nadechnutím,

C/D

D

H

A

nikdo, jako jsi Ty.

1. Pane můj, Tys můj Spasitel,
D/F#

E

1. Ty jsi jediný Bůh, první a poslední,

E

61. Tvá krev

R. D
 ávám Ti srdce své i duši svou,
C/D

A2

Ty máš největší moc,
mi7

chci jen pro Tebe žít.

E

64. Ty jsi Král

nikdy nebyl a nebude více

2. Hledám, Tebe hledám,
křídla Tvá jsou skrýší mou.
Chválím, Tebe chválím,
objímáš mě mocí svou.

před Tebou se skláním, Pane můj.
#

63. Ty jsi jediný Bůh

A

Proto zvu Tě, Pane, do temnot svých.

E/G#

A2

nikdy nebyl a nebude více
E

A2

nikdo, jako jsi Ty.

D

nechat se objímat
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65. Ve smělé důvěře
A

A2

66. Veď mě stále blíž
A

1. I když Tě nevidím, vím, že jsi tu.
F#mi

D/A

D

A
A

F#mi

D/F#
A/E

Dmaj7

Hmi7

2. I když mě zmáhá boj na Zemi,
i když nevidím hned vítězství,
ve smělé důvěře
kráčím ve víře každý den.

2. Ty jsi touha má,
jen a jen Ty sám.
Nic nenahradí blízkost Tvou,
když paže Tvé mě obejmou.

Emi

R. N
 emusím zlého se bát,
F#mi

C#mi

Nemusím zlého se bát
D Hmi

ve smělé důvěře
A A4 A2

kráčím ve víře.
3. I když mi temnota zrak zastírá,
když mě nepřítel stále obléhá,
ve smělé důvěře
kráčím ve víře každý den.
4. I když mě obklíčí a sevře strach,
Ježíš vždy vítězí, mě má v rukách,
ve smělé důvěře
kráčím ve víře každý den.

A/E

A D/E

Tobě vstříc chci jít.
A

E/A

D/A

R. Jsi vším, co mám,
A

E/G# D/F# Esus4 E

jsi vším, co žít mi dává.
A

E/A

D/A

Jsi vším, co mám,
Hmi

E

Ami7 Hmi7

Emi

E

A

mi

mi7

H

mi7

E

mi

A

dej mi svou blízkost znát.

69. Vyvyšuji Tebe, Pane
C

C

maj7

H

F

nad tímto dnem,

mi7

C

2. Vyhlížím Tvou tvář
celým svým srdcem,
vyhlížím Tvou tvář celou svou myslí,
vyhlížím Tvou tvář celou svou silou,
Ty jsi můj Pán.
3. Hledám slávu Tvou
celým svým srdcem,
hledám slávu Tvou celou svou myslí,
hledám slávu Tvou celou svou silou,
Ty jsi můj Pán.

A2

G

vyvyšuji Tebe, Pane,
F

nad každým člověkem,
C

G

vyvyšuji Tebe, Pane,
F

nad vším, co stvořeno jest,
C

G

vyvyšuji Tebe, Pane,
F

i nad svým životem.
C

68. Více Tebe

G

R. Vyvyšuji Tvoje jméno
Esus4

R. Více Tebe, více Tebe, Jezu, přijď.
F#mi

G

1. Vyvyšuji Tebe, Pane,

toužím Tě mít rád celou svou silou,
Ty jsi můj Pán.

Zjev mi cestu svou,
E

Emi

toužím Tě mít rád celou svou myslí,

E

D/E

Ami7

celým svým srdcem,

mi

C#mi

2. Nechci už zdánlivých malých změn,
v každou temnotu mých tužeb vejdi jen,
protkni mé myšlenky i můj svět,
s novou mocí přijď.

1. Toužím Tě mít rád

a slyšet, že jsem přítel Tvůj.

H

s novou mocí přijď.

Emi

Emi

kráčím ve víře každý den.

F#mi

Cmaj7

víc Tě znát srdcem svým.

nechci sám už být.

E9

Vidíš mou bezradnost i můj hřích,

Cmaj7

Hmi7

Chci s Tebou zůstat, stůj co stůj

D

Cmaj7

R. Víc lásky, víc moci,

A

E2/G#

Ve smělé důvěře

Emi

1. Veď mě stále blíž,
E/A

I když Tě necítím, mám jistotu.

F#mi

A

67. Víc lásky

F

nad každé jméno.

C#mi

1. Probuď mého ducha, abych žil,
Tvým slovem se celý naplnil.
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70. Všichni jsme děti Boží
G

C

D Emi

1. Všichni jsme děti, děti Boží,
C

G

C

D

ať je kdo mladý nebo stár,
Ami

D

Hmi Emi

6. Všechno, co Pane, ještě zbývá
do plné míry útrap Tvých,
chcem ve Tvé síle k spáse světa
na vlastním těle doplnit.

A

mi

D

G

E

SS
A S 44

71. Zůstaň s námi, Pane

z Otcovy ruky přijali jsme

A

C#mi

F#mi

R. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá,

svůj život jako z lásky dar,

H

Ami

zůstaň s námi, den se nachýlil,

D

H

E

mi

Emi

AA

mi

7

z Otcovy ruky přijali jsme

D

Ami

zůstaň s námi, už se připozdívá,

C

D

G

svůj život jako z lásky dar.
2. A Pán v nás dovrší, co začal,
je strážcem našich kroků všech.
Ve vlnách času v bouřích zkoušek
je jistý cíl a pevný břeh.
3. Blažení plačící a chudí,
ty bude těšit Ježíš sám.
Pevněji obejmou své kříže
a řeknou: Vůle Tvá se staň!
4. Až slovem plným síly, moci,
zeptáš se, Pane, vyznám rád
a odpovím Ti na pozvání:
Tobě chci žít i umírat.
5. Kdo nezná oběť, nezná lásku,
neobstojí, až přijde soud.
Chcem živé dary vlastních srdcí
Ti k proměnění nabídnout.

G

D

C

H7

D

E E7

G

C

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem
F

H

Emi

D

G E7

slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej.
A

mi

D

G

C

U svého stolu teď buď nám hostitelem
F

H

Emi

D

E

A

mi

Pev - ní ve ví - ře,
pev - ní
Pá-nu, vždyť on je
Pří - tel náš.

G E7

a v kalich prázdný nové víno vlej.
2. Otevírej oči, které nevidí Tě,
nevidí pravdu, znají jenom klam.
Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě,
promluv k nám, Pane, řekni:„Pokoj vám“.
3. Do svých ran vlož ruce
skleslé pochybností,
zrno v zem vseté zas nám připomeň.
Pozvání k slávě Tvé, bílé roucho hostí,
čas, který chystá přebohatou žeň.

G
A
E

Ami
Bmi7

spě- chej- me vstříc Kris - tu
vej,
na - vě- ky
zpí -

2
CE4
/D-3 A
G
G7 D
C
H
Cis4
A7
Fismi Bmi7 B7 E4-3 A

mi

vej! Spě- chej- me vstříc Kris- tu

mi

Pá- nu pe- vní

#

sus

ve ví - ře.

7

Slá - vu mu zpí - vej,

Emi
D
H Fis7
E/G Bmi7
A
D A
G
E
E4-3
3
Cis
S S 3 HCis4 - H/D
4 Fismi
  Bmi . 
A SSS S 4  D. E S  A4         A7
 . 


A
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- A
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to,
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4. Jen
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Kri - ste, jsi náš

Ó

Bra - tře, jsi nám
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stát,

je - nom v to - bě

Pří - tel.

Pán. Chce- me dál

pev - ně

stát,

SS
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E

(As)

mi

Pán. Chce- me dál

Fismi

60

ve ví - ře
Slá - vu mu zpí -
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SSS
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E
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mi

zůstaň s námi, když ubývá sil.
Ami

Pevní ve víře
D
72. Pevní
ve vířeCismi Fismi
34
4
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blíz - ko.

stát.

na - vždy

stát.

      

A

A7

D

je - nom v to - bě

Ty jsi náš

na - vždy

Dmi7

E4
. - 3
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C/D G

G7

(Ami)

2. Dotykem rukou naše rány laskáš
D

a nohy Tvé nás vedou do života,
E

Ami

Ami7

Tvé oči pročišťují každý pohled
Cmi

G

C/D Hmi

a ze rtů Tvých jen odpuštění stéká.
F#mi7b5

Emi

Ó Kriste, jsi náš Přítel.
E

F#

Ó Bratře, jsi nám blízko.
Emi

Ty jsi náš Pán.
D/F#

G

Chceme dál pevně stát,
G7

C

Cmi

Dsus4

jenom v Tobě navždy stát.
3. Už vím, kdo vlastně tenkrát mohl za to,
když vánek na mě dýchl úsměv jara.
V Tvých ranách přítomná je tvoje milost,
Tvá trápení jsou za mě tvrdá cena.
Ó Kriste, jsi náš Přítel.
Ó Bratře, jsi nám blízko.
Ty jsi náš Pán.
Chceme dál pevně stát,
jenom v Tobě navždy stát.
4. Jen smrtí Tvou se rodím do života,
v očích Tvých zazáří znamení světla,
Tvá tvář života mého metafora,
Tvou spásou je mi ve křtu čirá voda.
Ó Kriste, jsi náš Přítel.
Ó Bratře, jsi nám blízko.
Ty jsi náš Pán.
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Chceme dál pevně stát,
jenom v Tobě navždy stát.

španělsky

5. Tvá církev otevírá dveře lidem,
těm, kteří jdou, kam vede je Tvá láska.
těm, kteří skálopevně stojí s klidem,
těm, kteří věrně zakoření v Krista.
Ó Kriste, jsi náš Přítel.
Ó Bratře, jsi nám blízko.
Ty jsi náš Pán.
Chceme dál pevně stát,
jenom v Tobě navždy stát.

Česko-španělský slovník
výslovnost

česky

hola

ola		 ahoj

buenos días

buenos días

dobrý den

buenas tardes

buenas tardes

dobré odpoledne

buenas noches

buenas nočes

dobrý večer, dobrou noc

hasta luego

asta luego

na shledanou

hasta la vista

asta la vista

na viděnou

Nos vemos mañana.

nos vemos maňana

Uvidíme se zítra.

Estarémos en contakto.

estarémos en kontakto

Budeme v kontaktu.

Escrivame tu e-mail/dirección. eskrivame tu e-mail/direksión Napiš mi svůj e-mail/adresu.
sí

sí

ano

no

no

ne

no sé

no sé

nevím

por favor

por favor

prosím

gracias

grasias

děkuji

de nada

de nada

není zač

perdóname

perdóname

promiň

lo siento

lo siento

je mi to líto

eso (no) me gusta

eso (no) me gusta

to se mi (ne)líbí

mucho

mučo

hodně

poco

poko

trochu

¿Cómo te llamas?

kómo te jamas

Jak se jmenuješ?

Me llamo Clara.

me jamo Klára

Jmenuji se Klára.

¿Y tú?

i tů

A ty?

Soy estudiante.

soj estudiante

Jsem student/-ka.

nombre

nombre

jméno

apellido

apejido

příjmení

¿Qué tal?

ké tal

Jak se máš?

bien

bjen

dobře

/:Slávu mu zpívej, navěky zpívej!

mal

mal

špatně

E/G

6. Jak překrásná snoubenka je Maria,
s ní Tvoji mladí jdou a zástup zpívá,
že smrt byla vítězně překonána,
Tvé Slávě patří na věky chvála.
Ó Kriste, jsi náš Přítel.
Ó Bratře, jsi nám blízko.
Ty jsi náš Pán.
Chceme dál pevně stát,
jenom v Tobě navždy stát.
zvýšení o tón
A

Hmi

A/C D

C#mi

R. Pevní ve víře, pevní ve víře
F#mi

E/G#

spěchejme vstříc Kristu Pánu,
A Hmi

Esus4 E

vždyť on je Přítel náš.
A

A7 D

C#

F#mi
C

#

#mi

F

#

¿De dónde eres?

de dónde eres

Odkud jsi?

Spěchejme vstříc Kristu Pánu

Soy de la República Checa.

soj de la repůblika čeka

Jsem z České republiky.

H E

Soy participante de Jornada

soj partisipante de chornada

Jsem účastníkem světových

Mundial de la Juventud.

mundyal de la chuventud

dní mládeže.

Te amo.

te amo

Miluji Tě.

mi

G

pevní ve víře.:/
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španělsky

výslovnost

česky

španělsky

výslovnost

česky

No entiendo.

no entjendo

Nerozumím.

Se me ha perdido mi pasaporte

se me a perdido mi pasaporte

Ztratil jsem pas.

No sé que hacer.

no sé ke acer

Nevím, co dělat.

Tomo un café...

tomo un kafé

Dám si kávu...

No hablo español.

no ablo espaňol

Nemluvím španělsky.

Hablo

checo...

ablo čeko

Mluvím česky...

inglés

inglés		

anglicky

alemán

alemán		

německy

una cerveza

una servesa

pivo

francés

fransés		

francouzsky

una copa de vino

una kopa de vino

sklenici vína

italiano

italjano		

italsky

un bocadillo

un bokadijo

sendvič

algo dulce

algo dulse

něco sladkého

Que aproveche.

ke aproveče

Dobrou chuť.

dnes

señora, señor

seňora, seňor

paní, pán

maňana

zítra, ráno

señorita

seňorita

slečna

mediodía

mediodía

poledne

amiga, amigo

amiga, amigo

kamarádka, kamarád

tarde

tarde

odpoledne

sacerdote

saserdote

kněz

noche

noče

večer, noc

papa, Santo padre

papa, santo padre

papež, Svatý otec

medianoche

medianoče

půlnoc

¿Qué hora hace?

ké ora ace

Kolik je hodin?

¿Qué día es?

ké día es

Co je za den?

Son las dos.

son las dos

Jsou dvě hodiny.

lunes

lunes

pondělí

Es la una y cuarto.

es la una i kvarto

Je čtvrt na dvě.

martes

martes

úterý

Son las ocho y media.

son las očo i media

Je půl deváté.

miércoles

mjérkoles

středa

jueves

chueves

čtvrtek

¿Dónde?

dónde

Kde?

viernes

vjernes

pátek

Me he perdido.

me e perdido

Ztratil jsem se.

sábado

sábado

sobota

¿Puedas ayudarme?

puedas ajudarme

Mohl bys mi pomoci?

domingo

domingo

neděle

¿Por dónde se va a centro?

por dónde se va a sentro

Kudy se jde do centra?

¿Puedas mostrarme en mapa

puedas mostarme en mapa

Mohl bys mi ukázat na

donde estoy por favor?

donde estoj por favor?

mapě, kde jsem, prosím?

a la derecha

a la dereča

doprava

a la izquierda

a la iskyerda

doleva

directamente

direktamente

rovně

metro, kilómetro

metro, kilómetr

metr, kilometr

cerca

serka		 blízko

lejos

lechos		 daleko

¿Cuándo?

kvándo

Kdy?

ayer

ajer

včera

hoy

oj

mañana
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adcm-pha@volny.cz; www.praha.signaly.cz

nazaret@apha.cz; www.praha.signaly.cz

Studijně-formační kurz Sekce pro mládeže ČBK
Sekce pro mládež ČBK nabízí dvouletý kurz diecézní pastorace mládeže pro kněze,
řeholníky a řeholnice, animátory děkanátů, absolventy kurzů pro animátory.
Přihlášky do 15. září 2011. Informace a přihlášky na: mladez@cirkev.cz
Dobrovolnická služba mládeže v katolické církvi v ČR
I na Tebe se obracejí biskupové s výzvou:
„Nabídni jeden rok svého života úplně pro Boha, ve službě druhým!“
To je dobrovolná služba neboli volontariát. Vstoupit do dobrovolné služby znamená
zcela konkrétně přijmout s církví úlohu stát se aktivními v evangelizaci našeho národa.

Kostelní náměstí 16

Kostelní náměstí 16

Praha 4 - Kunratice

Praha 4 - Kunratice
148 00
Nazaret - ADCŽM

Františkánská 11
Plzeň

148 00

Více informací na www.volontariat.cz a přihlášky na: mladez@cirkev.cz

301 00

377 381 757 dcm@bip.cz; www.plzen.signaly.cz

Akce Sekce pro mládež České biskupské konference

Dobrovolník je mladý člověk, kterému je 18 let a více. Nejprve se jeden rok připravuje, a pak žije v malé komunitě dobrovolníků s místním farářem. Snaží se věnovat
především dětem a mladým, a to jak věřícím, tak i nevěřícím.

PRAHA - ADCM

PLZEŇ - DCM

558 669 413 stara.ves@razdva.cz;; dcm.coo.cz

731 625 718
Ondřejnicí

kl. 238

Farní 10
Stará Ves nad
739 23
Diecézní středisko mládeže

596 116 522 dcm@doo.cz; dcm.doo.cz
Kostelní nám. 1
Ostrava
728 02
OSTRAVA/OPAVA - DCM

573 391 215 archa.rajnochovice@centrum.cz; ado.cz/mladez
Košovy 196
Rajnochovice
768 71
Rajnochovice - Archa

573 391 156 pristav@centrum.cz; ado.cz/mladez
Rajnochovice 12
Rajnochovice
768 71
Přístav - ADCŽM

krizovatka.signaly.cz

587 405 244 mladez@arcibol.cz; ado.cz/mladez
Biskupské náměstí 2
Olomouc
OLOMOUC - ADCM

771 01

www.litomerice.signaly.cz

483 399 218 dczm.krizovatka@gmail.com
Příchovice 38
Příchovice
Křižovatka - IDCŽM

468 48

416 738 065 dcm@dltm.cz
Komenského 4
Litoměřice

494 663 140 dczm.vesmir@atlas.cz; vesmir.signaly.cz
Deštné v Orlic. horách Jedlová 266

412 01
LITOMĚŘICE - DCM

Vesmír -DCŽM

517 91

495 063 421 dcm@diecezehk.cz
Velké náměstí 32
Hradec Králové
500 03
HRADEC KRÁLOVÉ - DCM

731 402 856 dczm@bcb.cz; dcm.bcb.cz
U Sv. Floriána 1
Ktiš
384 03
Ktiš - DCŽM

731 402 807

Biskupská 4
České Budějovice
370 21
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DCM

386 102 312 dcm@bcb.cz; dcm.bcb.cz

Osová Bitýška 1
Osová Bitýška
594 53

pošt. schr. 14

Petrov 5
Brno
602 00

Osová Bitýška - DCŽM

Sekce pro mládež

BRNO - DCM

777 632 595 dcm.bityska@biskupstvi.cz; brno.signaly.cz

543 235 030 dcm.brno@biskustvi.cz; brno.signaly.cz

e-mail, web
telefon
ulice a č. p.

Thákurova 3

město

Praha 6 - Dejvice

PSČ

Sekretariát

160 00

220 181 753 mladez@cirkev.cz; www.signaly.cz

ADRESÁŘ Sekce pro mládež České biskupské konference
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Pozvánky na akce

Akce DCM Hradec Králové a DCŽM Vesmír

Na Diecézní centrum života mládeže Vesmír zveme po celý rok (kromě měsíce září) jak
jednotlivce, tak společenství a organizované skupiny mládeže. Společně se snažíme žít
evangelium v zábavě, práci, modlitbě, při sportu, v rozhovorech i v tichu srdce, kaple
i krásné přírody Orlických hor.
Během roku nabízíme několik tématických víkendů (pro teenagery, cetileté, běžkařský
či snowboard víkend...) a týdnů (taneční, sportovní, Silvestr, Velikonoce, jarní prázdniny...). Ale můžete přijet kdykoliv. O svém plánovaném příjezdu nás však, prosíme, je-li
to jen trochu možné, dopředu informujte… a určitě přijeďte! Těšíme se na vás
P. Tomáš Hoffmann a všichni týmáci!
Z Madridu až na Vesmír!
Zveme všechny mladé poutníky WYD z královéhradecké diecéze na setkání po dvou
měsících na DCŽM Vesmír v době podzimních prázdnin. Začátek setkání 28. října 2011
(večer). Budeme nejen vzpomínat, ale také děkovat Hospodinu za všechna dobra, kterými jsme byli obdarováni. Závěr 30. října 2011 (obědem). Aktuální informace sledujte
na www.vesmir.signaly.cz. Přijeďte všichni, místa je dost. Prosíme, hlaste se předem!
Animátorský kurz
Diecézní centrum pro mládež zahajuje na podzim 2011 nový Animátorský kurz. Jedná
se o tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16 – 25 let.
Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce a pětidenní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi a mládeží, přednášky,
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diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport. Zájemce musí splňovat tyto
podmínky: být věřící, pokřtěný katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být z královéhradecké diecéze. Přihlášky jsou ke stažení na www.diecezehk.cz. Řádně vyplněné
(nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat na adresu DCM a to
nejpozději do 25. září 2011.

Akce DCM Brno a DCŽM Osová Bítýška
Studentský diář
Pokud chceš mít přehled o víkendových akcích, které pořádá DCM, DCŽM i VKH Brno,
tak je pro tebe studentský diář to pravé. Je od září do září a stojí pouhých 50 Kč. Je
v něm i hodně místa na poznámky a úkoly na každý den. Koupit si ho můžeš v kanceláři
DCM v Brně, v Mamre nebo na VKH Brno.
17. září 2011, 9 h, PoMadridské setkání, Brno
Setkání všech, kteří si chtějí zavzpomínat na prázdniny prožité ve španělském Madridu.
Setkání se zúčastni i otec biskup Vojtěch Cikrle.
23. – 25. září 2011 Zahájení kurzu animátorů, Osová Bítýška
Dvouletý kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti. Témata víkendů budou například: sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechismus
katolické církve, evangelizace, práce s dětmi a mládeží a další.

Večery mladých
Zpravidla (vpuštěna předložka „v“) třetí středu v měsíci zveme nejen mladé na večer
věnovaný nejen mladým. Začínáme vždy v 18.00 hod. mší sv. v kapli na biskupství, která je živě přenášená TV Noe, a po níž následuje program v sále. Končíme do 21.30 hod.
Přijít můžeš už od 17.00 hod. do našeho „baru“ dát si něco dobrého nebo si popovídat
s vrstevníky.

14. – 16. října 2011 Fórum mládeže, Osová Bítýška
Diskuzní fórum pro zástupce farnosti na téma „Biřmovaní“.

Termíny: 21. září, 19. října, 16. listopadu, 21. prosince, 18. ledna, 15. února, 21. března, 25. dubna, 16. května, 20. června.

17. února 2012, 19 h, XII. Ples DCM, Brno-Bystrc

Akce ADCM Praha a ADCŽM Nazaret Praha

31. března 2012, 8.30 h, Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem, Brno,
katedrála sv. Petra a Pavla
21. – 23. října 2011 Kurz partnerství, 1. běh (zahájení), Osová Bítýška
Kurz pro páry, kterým není lhostejný jejich vztah mezi sebou, a ani mezi nimi a Bohem. Témata
víkendů jsou psychologie manželství, partnerská komunikace, poznání sebe, rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita, praktické dovednosti do manželství. Kurzy povedou manželé Vykydalovi. Další víkendy tohoto kurzu: 2. – 4. prosince 2011, 6. – 8. ledna 2012, 24. – 26. února 2012.
20. – 22. ledna 2012 Víkend 25+, Osová Bítýška
Na programu budou hry na seznámení, výlet a duchovní program. Akce je určena pro
mladé nezadané od 25 let výše.

Akce DCM Ostrava-Opava a DSM Stará Ves nad Ondřejnicí
PoMadridské setkání
Víkend pro ty, kteří se účastnili oslavy světových dnů mládeže v Madridu, ale také pro
ty, kteří na setkání nebyli a chtějí se dozvědět, jak tam bylo, je připraveno setkání na
Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, a to ve dnech 23. – 24. září
2011. Fotky, buchtu a dobrou náladu s sebou! Přihlásit se je nutno do 21. září 2011.
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Kurz animátorů
Co se skrývá pod tímto tajemným pojmem? Kdo je to ten animátor? Animátor je hybatel, člověk, který chce něco dělat pro lidi okolo sebe, pro společenství ve farnosti
a pro našeho Pána. Pokud se i ty chceš stát „animátorem“, nepotřebuješ k tomu nějaké zvláštní schopnosti. Stačí jen „chtít“ a vrhnout se do toho po hlavě. Pokud máš
nadále nějaké pochybnosti, ně¬jaké otazníky, tak je zde právě pro tebe jedinečná nabídka - „Kurz animátorů“ – tedy 10 víkendových setkání během dvou let. Nezjistíš, jak
se stát nejú¬žasnějším animátorem na světě, ale můžeš se dostat blíž Pánu pomocí
duchovní obnovy, modliteb a spole¬čenství, které budou tvořit lidé se stejným smýšlením a stejnými touhami, jako máš ty. V prvním ročníku projdeš cestou do svého nitra pomocí sebepoznání a sebepřijetí. Druhý ročník je prakticky zaměřený na život ve
farnosti. Víkendy se konají převážně ve Staré Vsi n/O. Začínáme vždy v pátek večeří
v 19.00 hod. a končíme v neděli obědem ve 12.00 hod. Přihlášku najdeš na našem webu
http://dcm.doo.cz v odkaze Kurz animátorů I.

After-Madrid (30. září – 1., 2. října 2011), Arcidiecézní setkání mládeže (31. března
2012), Ples (5. listopadu), Křesťanský hudební festival VOX011 (26. listopadu) a další možnosti. Rádi přijedeme podpořit vaše společenství nebo nějakou akci pro mládež.
Jsme také schopni pomoci se vznikem a rozjezdem nového společenství u vás. Nebojte
se nás kontaktovat.
Tematické víkendovky (12 – 18 let), pravidelná společenství, duchovní obnovy (17 – 30
let), Taneční víkendy (25 – 35 let), ale také oslavy Silvestra a Velikonoc. Můžete také
přijet buď sami, nebo se skupinou kamarádů na návštěvu, případně u nás po předchozí
domluvě strávit víkend, nebo několik dní. Více informací na www.praha.signaly.cz

Akce DCM Plzeň
Setkání po Madridu – pouť do Teplé (2. - 3. září 2011)
Zveme vás na diecézní pouť do kláštera v Teplé. Začneme v pátek v 19.00 společnou večeří, a pak zavzpomínáme na naši cestu do Madridu. V sobotu se
k nám připojí ostatní poutníci z diecéze a program bude pokračovat (čeká nás
např. přednáška P. Stanislawa Góry nebo divadelní představení v podání Víti
Marčíka). Vezměte si s sebou karimatku a spacák a přihlaste se na DCM Plzeň.
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Kurz pro animátory
Jak vést společenství? * Jak se zapojit do služby ve farnosti? * Jak zajímavě a nápaditě připravit hru? * Jak připravit společnou modlitbu nebo zajímavý večer? * Jak předávat dětem
víru? * Jak se s nimi zapojit při mši svaté? * Jak mluvit o důležitých tématech? * Jak řešit
konflikty? * Jak spolupracovat a vychovat si spolupracovníky? * Co všechno je třeba zajistit, aby se uskutečnil tábor? * Jaká jsou pravidla stravování a zdravovědy a jak připravit
rozpočet akce?
Na takovéto a mnoho dalších praktických otázek dostanete odpověď na kurzu pro animátory. Budete moci zažít společenství se svými věřícími vrstevníky, setkáte se ale také
se zajímavými osobnostmi.
První setkání se uskuteční 21. - 23. října, absolventi budou moci složit zkoušku, na základě které obdrží certifikát pro vedoucí táborů (akreditace MŠMT).

Pořadatelé
Sekce pro mládež České biskupské konference
Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s.
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel.: 220 181 753, 220 181 739
Mobil: 731 604 001
Email: mladez@cirkev.cz
http://mladez.cirkev.cz

Modlitební úterky na DCM v Plzni
Každé úterý v 19 hodin zveme na společnou modlitbu v kapli plzeňského DCM. Modlitba probíhá různým způsobem, nechybí i rozjímání Božího slova a chvíle ticha. Po
skončení je také čas na popovídání u čaje.
Večery chval v Plzni
se konají každé třetí úterý v měsíci v 19.30 ve farním sálu ve Františkánské ulici.
Adventní pouť mládeže do Regensburgu (9. - 11. prosince 2011)
Již tradičně vás zveme na pouť s otcem biskupem do řezenské diecéze – tentokrát
v době konání adventních trhů. Předvánoční atmosféra, společenství, modlitba, přítomnost otce biskupa v tom nádherném městě, koupání v bazénu – na to všechno
se můžete těšit během společného putování. Již je možné se přihlásit na plzeňském
DCM.
Festival Křesadlo v Klatovech (17. září)
VI. Volejbalový BiskupCUP v Plzni (3. prosince)

Studentský Velehrad 2012
Co to je? Setkání mladých vysokoškoláků studujících v České republice.
Proč se zúčastnit? Máš šanci zažít společenství lidí, kteří si kladou stejné otázky, řeší
stejné problémy a radují se z podobných věcí jako ty. Budeš mít čas pro přemýšlení,
společné zážitky, navázání nových a utužení starých přátelství. Součástí programu
bude společné slavení eucharistie, koncerty, diskuze ve skupinkách a přednášky lidí,
kteří mají co říct.
Kdy a kam? Studentský Velehrad 2012 se uskuteční 4. - 8. května 2012 na Velehradě.
Chceš se jakkoli podílet na organizaci SV 2012?
Piš na: heikenwalder@gmail.com, www.studentskyvelehrad.cz
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