
PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 

P. VOJTĚCH NOVOTNÝ 
CHRUDIM 

 
 

PÁTEK 19. KVĚTNA 2017 

15:00 příležitost ke svátosti smíření 
15:30 růženec 
16:00 primiční mše svatá (P. Vojtěch Novotný) 
17:30–21:30 pohoštění a oslava 

ve velkém sále muzea 
 

SOBOTA 20. KVĚTNA 2017 

10:00 procházka po Chrudimi (sraz na náměstí) 
13:00 příležitost ke svátosti smíření 
14:00 primiční mše svatá (P. Petr Soukal) 
15:30–20:30 pohoštění a oslava 

ve velkém sále muzea 
21:00 večer chval v kostele 
 

NEDĚLE 21. KVĚTNA 2017 
8:30 nedělní mše svatá 

hlavní celebrant: P. Vojtěch Novotný 
kazatel: P. Petr Soukal 

9:30–11:00 novokněžské požehnání 
 
  



ÚVODEM 

Drahá rodino, milí přátelé, vážení farníci, 

vítejte v chrudimském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jsem 
vděčný, že jste přijali pozvánku na dnešní slavnost. 

Při první mši svaté, kterou budu slavit jako hlavní celebrant, chci 
spolu s Vámi děkovat. Věřím, že každý z nás byl obdarován. Mnohé 
dary už možná přijímáme automaticky. Dnes je chceme s vděčností 
předložit Pánu. 

Rád bych děkoval za svůj život. Narodil jsem se v roce 1986 
v Příbrami. Pokřtěn jsem byl v nedalekém Bohutíně. Od roku 1995 
se mým domovem stala Chrudim. Ihned po dokončení studia 
matematiky jsem v roce 2010 nastoupil cestu přípravy ke kněžství. 
Vloni jsem byl vysvěcen na jáhna, před necelým týdnem na kněze. 
Mým prvním působištěm jsou Poděbrady. 

Vzdávám díky spolu s Vámi za dar kněžství. Žasnu nad Boží 
prozřetelností a děkuji za přátelství s Petrem Soukalem, který zde 
bude slavit první mši svatou za 22 hodin. 

Chtěl bych vyslovit díky za každého z Vás, za svou rodinu, za 
kněze, za přátele. Děkuji za všechna setkání s Vámi. Společně 
s Vámi přednáším Pánu i Vaše díky. 

Primice: slavnost, mohutné přípravy. Květiny, hudba, velká 
oslava, gratulace… Ale poklad víry neseme jen v hliněných 
nádobách (srov. 2 Kor 4,7). Prosím Vás o vzájemnou modlitbu, 
abychom, až jednou předstoupíme před Pána, mohli říct jako svatý 
Pavel: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ 
(2 Tim 4,7). Žádejte od nás kněžskou službu, proste nás o modlitbu, 
vyžadujte pravé bohatství v setkání s Bohem. Učte nás rozlišovat, 
co je podstatné, aby se jednou vzpomínka na tento den nestala 
hořkou bolestí. 

Děkuji a žehnám Vám 

 



NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ 
ZDRAVOTNÍCI – v kostele (vzadu v levé lodi v kapli Panny Marie 
Bolestné) i v muzeu je připraven zdravotní tým pod vedením 
MUDr. Viliama Kopeckého, tel. 603 911 513. 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – bude se podávat na osmi místech v kostele. Pro 
bezlepkové hostie můžete přijít ke vstupu na kazatelnu v levé lodi. 

NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ – rád Vám všem udělím novokněžské 

požehnání. Jen prosím, abyste Vy, chrudimští a poděbradští farníci, 
dali dnes přednost těm, kteří přijeli odjinud. Vám rád požehnám 
v neděli 21. května (Chrudim), resp. 28. května (Poděbrady). Děkuji. 

HUDEBNÍ DOPROVOD – dnešní bohoslužbu doprovodí místní 

kapela HLUBOKÉ KOŘENÍ (http://www.hlubokekoreni.net), ve 

které jsem od počátku, tedy od roku 2002, hrával. Na varhany hraje 
ředitel kůru MgA. Tomáš Židek, Ph.D. 

POHOŠTĚNÍ A OSLAVA – prosím, přijměte všichni pozvání do 

velkého sálu muzea na pohoštění. Navedou Vás tam po skončení 
mše svaté pořadatelé. Rád se zde s Vámi setkám. Bezbariérový 
vstup je k dispozici zezadu muzea (směrem od letního kina). 

ODPUSTKY – při příležitosti primiční mše svaté můžete při splnění 

tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba 
na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky. 

PRIMIČNÍ OBRÁZEK – na primičním obrázku naleznete obraz 
Nejsvětějšího Salvátora, který dominuje chrudimskému kostelu. 

FOTOGALERIE – fotografie z obou primičních mší svatých najdete 

na http://www.farnost-chrudim.cz/primice.  



vstup 

UČEDNÍCI
1. Ježíš vyvolil si dvanáct 
učedníků 
a říkal: „Nebojte se farizejských 
zvyků. 
[: Pravda je jediná a ten, kdo ji 
zná, 
pravou láskou oplývá.“ :] 
 

2. Petra, Jakuba, Filipa a 
Ondřeje, 
Tomáše, Matouše, Jana, 
Bartoloměje. 
[: Jakuba Alfeova, Judu 
Jakubova, 
Jidáše, také Šimona. :] 

3. A spolu nerozlučně zemí 
procházeli 
a pro každého vlídné slovo, 
pomoc měli. 
[: Co je žal a hřích, co zas 
radost a smích, 
všechny učil v podobenstvích. :] 
 

4. A proto z celé země lidé 
přicházeli 
a písně chvály ze srdce Mu rádi 
pěli. 
[: Protože každý ví: On je 
uzdravení 
pro nové pokolení. :] 

 
 
 

PRÁVĚ TEĎ
1. Právě teď je chválit Pána čas, 
být svatyní Jeho Svatého Ducha. 
Svou důvěru slož u Něj 
a chválu Bohu vzdej, 
sláva Páně toto místo naplní. 
 

Ref. Pána chval. (Pána chval.) 

Pána chval. (Pána chval.) 
 

2. On přebývá ve chválách 
Svého lidu, 
má rád, když Jeho jméno 
vzýváme. 
Svou důvěru slož u Něj 
a začni chválit Jej, 
sláva Páně toto místo naplní. 
 

Ref. … Tak Pána svého chval!

 
 

před evangeliem 

VOLÁM HALELUJA
1. Dlouho již hřích Tvým lidem 
zmítal, 
dlouho již smrt přinášel, 
než Tvůj hlas nás do království 
vítal, 
[: než nám brány otevřel. :] 

 

Ref. Volám haleluja, 
slyším haleluja. 
Volám haleluja, haleluja, 
haleluja. 
 



2. Dlouho již lid zraňoval Tvou 
lásku, 
dlouho již nenáviděl. 
Život svůj tak snadno dával 
v sázku, 
[: nářek dětí neslyšel. :] 
 

3. Dlouho již v beznaději lid se 
ztrácel, 
dlouho již Tě odmítal. 
Přišel čas, aby k Tobě se zas 
vracel, 
[: dík svému Tvůrci aby vzdal. :]

 

obětní průvod 

PŘIJMI, PANE 
1. Přijmi, Pane, z našich polí 
chléb. 
Přijmi, Pane, z našich vinic víno, 
z našich polí chléb, z našich vinic 
víno, 
chléb a víno, spásy znamení. 
Přijmi, Pane, ze Svých polí 
chléb. 
Přijmi, Pane, ze Svých vinic víno, 
ze Svých polí chléb, ze Svých 
vinic víno, 
ať nás Tvojí mocí promění. 
 

Ref. Ty jsi, Pane, 
[: sám pravý vinný kmen. 

V plodech dojdou štěstí, 
kdo jsou Tvoje ratolesti. :] 
 

2. Díky za krev za nás prolitou, 
díky za Tvou oběť, Pane, díky, 
vždyť jen pro Tvůj kříž jsme Ti, 
Bože, blíž, 
díky, že nám Sebe nabízíš. 
Díky, že jsi přijal úkol Svůj, 
žes šel plnit vůli Otce Svého, 
z lidí že Tvůj čin sejmul tíhu vin, 
každý člověk je teď Boží syn. 
 

3. (jako 1. sloka) 

 
 

přijímání 

Z JEDNOHO STOLU
Pán volá nás, Pán volá nás… 
 

1. Kdo chceš žít, tak přistup blíž, 
nastav dlaň, 
sytým, kdo seš na obtíž, silným 
se staň. 
 

Ref. [: Pán volá všechny spolu 
brát chléb z jednoho stolu :] 
 

2. Kdo své břímě musí nést a 
s bolestí, 
ať se Bohem nechá vést za 
štěstím. 
 

3. ([: Pán chléb dává, Pán. :]) 
Kdo cestu pravou hledal déle, 
než by chtěl, přistup hned, 
kdo to, co potřebuje, dříve 
nevěděl, ber tento chléb.

 

  



KRISTUS
Kristus je Život, 
který chci také žít. 
Kristus je Světlo, 
jehož odleskem chci být. 

Kristus je Cesta k Otci, 
Láska, kterou chci milovat, 
Radost, kterou chci sdílet, 
Pokoj, který chci rozdávat.

 
TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA

[: Tobě patří chvála, čest a sláva, 
my zvedáme svoje dlaně, 
my voláme: „Ty jsi Pán!“ :] 
[: Vždyť Ty jsi Pán, 
Ty jediný, Ty jsi Král, 
Ty jsi tolik nádherný, 
celý svět se Ti klaní. :] 

Tobě patří chvála… 
Neboť Tvé je království, 
moc i sláva na věky, 
v Tvém jménu je síla, 
Ty jsi Alfa, Omega. 
[: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, Vládce 
můj. :]

 

SKRZE NĚJ
Ref. Skrze Něj, jenom s Ním, 
jenom v Něm 
je Bohu čest a chvála nejvyšší. 
Skrze Něj, jenom s Ním, jenom 
v Něm, 
[: je člověk Bohu nejbližší. :] 
 

1. Měj rovný čelo bez vrásek a 
oči dokořán 
a srdce plný radosti, věř, to ti říká 
Pán. 
A nebudeš se v bolesti už víc 
muset bát, 
tak obejmi Ho ještě víc a budeš 
pevně stát. 
 

2. Měj rovný čelo bez vrásek a 
oči dokořán 
a srdce plný radosti, věř, to ti říká 
Pán. 
A nebudeš mít starosti, že je tu 
jen tvůj stan 
a jeden vedle druhýho, nikdo tu 
není sám. 
 

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

 
  



závěr 

VZDEJME PÁNU DÍKY
Ref. Svý kroky rozezpívej, 
rozezpívej, rozezpívej, 
chválama rozezpívej, rozezpívej, 
rozezpívej. 
 

1. Vzdejme Pánu díky, vzdejme 
Pánu díky 
za vše, co nám dává, za vše, co 
nám dává, 
za vše, co nám bere, za vše, co 
nám bere, 
patří Pánu sláva, patří Pánu sláva. 
Vzdejme Pánu díky, vzdejme Pánu 
díky, 
že se stará, aby, že se stará, aby 
nepropadli smrti, nepropadli smrti 
Jeho lidé slabí, Jeho lidé slabí. 
 

2. Vzdejme Pánu díky, 
novou cestu klestí 
v době, která zná jen 
pomíjivé štěstí. 
Vzdejme Pánu díky, 
křížem přišel říci: 
„Já jsem Cesta, Pravda 
osvobozující!“ 
 

3. Vzdejme Pánu díky,  
zdroji pravé spásy, 
doutnající oheň 
láska neuhasí. 
Vzdejme Pánu díky 
jako děti Boží, 
že v člověku láska 
lásku stále množí. 
 

4. Vzdejme Pánu díky, 
burcuje Svým Slovem. 
Starej svět už umřel, 
my žijeme v novém. 
Vzdejme Pánu díky, 
mění dávné řády, 
Bůh už není v dálce, 
Kristus žije tady. 
 

 
PŘEMÝŠLEJ, DĚKUJ A SLUŽ 

1. Proč zvykli jsme si snadno žít 
a málo přemýšlet, 
oč v budoucnosti má nám jít 
a jak se změnil svět? 
 

Ref. Proto přemýšlej, proto díky 
vzdej 
a všem lidem pomoz rád. 
Zkus jednou vážně víru brát, 
člověkem se stát! 

2. Bůh přišel v Kristu na dotek, 
jak máme děkovat? 
Kdo poznal, že je Kristus rek, 
ten umí díky vzdát. 
 

3. Kdo o Bohu jen vypráví 
a nesplácí mu dluh, 
ten o tajemství sotva ví, 
že v bližních skryt je Bůh.
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