
„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.“ „Vím, čími jsme služebníky, 

na jaké výši se nacházíme a kdo je Ten, k němuž směřujeme. 

Znám Boží vznešenost a lidskou slabost, ale také sílu.“ Kdo je to 
tedy kněz? Je „obhájcem pravdy, povznáší se s anděly, oslavuje 

s archanděly, jeho službou stoupají obětní dary na nebeský oltář, 

sdílí Kristovo kněžství, vtiskuje nový tvar tvoru, obnovuje v něm 

obraz Boha, činí z něj nové stvoření pro nadpozemský svět“. 
 

ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, Orationes, 2, 71 a 2, 73. 
 

Harmonogram 
 

Sobota 

13:00 Možnost svátosti smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

14:00 Primiční mše svatá 

15:30 Setkání a občerstvení ve velkém sále Muzea, na které jste všichni zváni 

 Udílení novokněžského požehnání pro poutníky a hosty 

21:00 Modlitba chval v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
 

Neděle 

8:30 Farní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

 Udílení novokněžského požehnání pro farnost 
 

Zdravotní služba 
 

MUDr. Viliam Kopecký  603 911 513 

MUDr. Alena Drahokoupilová  607 956 378 

MUDr. Kateřina Stará  606 585 999 

  



 

Písně ke mši svaté 
 

 

Jezu Kriste, štědrý kněže 
 

Jezu Kriste, štědrý kněže, / s Otcem, Duchem jeden Bože, /  
tvoje štědrost naše zboží. / Kyrieleison. 
 

Ty jsi nyní zde před námi; / pro své muky, svaté rány /  
smiluj se, Tvůrce, nad námi. / Kyrieleison. 
 

Ty jsi prolil svou krev pro nás, / z věčné smrti vykoupil nás, /  
odpustiž nám naše viny. / Kyrieleison. 
 

Andělé jdou zpívajíce, / Tvůrci v slávě klekajíce, /  

chválu jemu vzdávajíce. / Kyrieleison. 
 

Svatá Maří, Boží Máti, / ty nám račiž pomáhati: /  
dej nám svého syna znáti. / Kyrieleison. 
 

Volej každý k Hospodinu, / ať odpustí naši vinu /  
a dá nám v ráji odměnu. / Kyrieleison. 
 

Otče, Synu, Duchu Svatý, / nedej našim duším ztráty, /  
naplň námi kůr nebeský. / Kyrieleison. 
 

Půjdem, půjdem, Bůh před námi, / bychom byli Tvůrci známí, / 

ať se smiluje nad námi. / Kyrieleison. 
 

Odpověď k žalmu (Žl 33) 
 

Plná je země Hospodinovy milosti. 
 

Přinášíme chléb 
 

Přinášíme chléb, přinášíme víno,  
přinášíme svoje trápení, přinášíme i svůj hřích.  
 

|: A Ty nás, Bože, přijímáš, přijímáš,  
každého a bezvýhradně přijímáš. :| 

 

Hledám Tvoji tvář 
 

Hledám Tvoji tvář, Pane můj,  
hledám Tvoji tvář každý den. 
 

Po Tobě touží duše má,  
očekávám slovo Tvé. 
 

|: Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou.  
Chci jít za Tebou, Ježíši, :|za Tebou. 
 

|: Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den,  
za Tebou, Pane můj, chci jít. :| 

 



Pouze Ty 
 

1. Pouze Ty jsi mým Pánem od věků, duši mou sytíš silou zázraků, tělo chlebem, 
celým nebem 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 svým.  
4. Ty jsi láska, smysl všedních dní, cesta, pravda, život, smíření, Tebe hledám, 
hlavu zvedám, jednou spatřím Tvoji slávu, já to vím. 

 

Přijímám 
 

Tvé tělo, Pane, přijímám, Tvou církev, Pane, přijímám,  
|: dotýkám se hříchů, dotýkám se ran,  
jsou mé, jsou Tvé, Pane, přijímám. :| 

 

Te Deum laudamus 
 

1. Bože, chválíme tebe, / Pane moc tvou velebíme, /  
kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; /  
když se vše v světě mění, / ty sám jsi bez proměny. 
 

2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, /  
chválí tě, velký Bože, / nebe, země zástupové, /  
ode všech jsi nazýván: / „Svatý, Svatý, Svatý Pán.“ 
 

3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, /  
jenž pomáhá z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody /  
plné jsou cti, chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je. 
 

4. Pane, smiluj, smiluj se, / bud' s námi tvé požehnání; /  
oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání. /  
Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného. 

 

Korunovaná 
 

Ref. Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, 

Panno přesvatá, celá sluncem oděná, 

korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, 

jsi jistý přístav náš, jsi spásy jitřenkou. 

 

1. Úžasná je Tvá krása, ó Panno pokorná, 
odpovíš slovu Páně: „Staň se vůle tvá“. 
Lůnem spásy se stáváš  
nám z Evy zrozeným, 
jásot zní v nebesích nad Božím vtělením 

 

 

 

 

 

2. Místo své neopouštíš u nohou 
Synových, 
zkoušená bolestí, chraň víru dětí svých. 
Z pramenů Boží spásy žíznivým nabíráš, 
kříž, který objímáš, nám nebe otvírá.



První i poslední  

(hymna Celostátního setkání mládeže v Olomouci 2017) 
 

1. Věřím a vím: nemusím se bát, 
vzdávat se a tonout v obavách. 
Kamkoli jdu, světlo stále mám, 
mě nenechá, neopustí Pán. 
 

Zastav se, naslouchej, slyš hlas, jak hřmí: 
 

Ref: Já jsem první, poslední. 

Já jsem přemohl svět, 

brzy vrátím se zpět. 

Se mnou už nemusíš se bát. 

 

 

 

 

2. V mých dlaních můžeš číst, 
všechno co bych Ti chtěl říct. 
Pro Tebe, právě pro Tebe, 
já zapomněl sám na sebe. 
 

Neboj se, neboj se, slyš hlas, jak hřmí: 
 

3. Strach odlož, vykroč kupředu. 
Neboj, já sám tě povedu. 
Věř mi, že vždycky láska má 

ochrání Tě a sílu dá. 
 

Můžeš volat a slyšet jeho hlas, jak hřmí: 
 

 

Ikona Panny Marie Vladimirské 
 

 

Jedna z nejznámějších ikon byla vytvořena v Rusku na počátku 12. stol. rukou neznámého 
umělce z Konstantinopoli. Ikona není pouhý obraz, ale je to okno, kterým se můžeme 
dívat a vstupovat do Božího tajemství.  
 

Panna Maria. Její tvář se zdá být smutná, protože je plná soucitu se všemi, kteří trpí. Na 
tváři matky se zračí slova o budoucím utrpení syna, která uchovává ve svém srdci. Profil 
postavy naznačuje, že se jedná o těhotnou ženu. Tak je vyjádřena skutečnost, že Maria 
přijala Slovo, Syna Božího. Dítě drží Maria pravou rukou a levou k němu ukazuje a vybízí 
k následování. „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2, 5) Hvězdy jsou symbolem 
panenství a třetí hvězdou je sám Boží Syn narozený z Panny. 
 

Pán Ježíš. Tvář dítěte je tváří moudrého muže a též oblečení je oděvem dospělého 
člověka. V Ježíšových očích se odráží jistota, která má být výrazem bezpečí a důvěry, 
kterou nachází stvoření ve svém Stvořiteli. Velký krk představuje Ducha svatého (duch-

dech-dýchání). Rty dítěte se jemně dotýkají rtů matky a darují jí Ducha svatého. Tváře 
dítěte i matky se něžně dotýkají a jejich oči se nesetkávají přímo, ale v dálce, v Božím 
tajemství. Levá ruka je záměrně dlouhá a tiskne matku k sobě silou své lásky. Objetí mezi 
matkou a dítětem je objetím mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem. Je to objetí 
Boha, který sám je Objetím, Společenstvím, Láskou Otce, Syna a Ducha svatého. 
 

Ikona Panny Marie Vladimirské je především christologickou ikonou, protože Maria nás 
přivádí a pomáhá nám na cestě ke Kristu. 


