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MODLITBA ZA CHUDÉ

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja. 

(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní 
hymnus str. 37)

Zpěv žalmu

Čtení Božího slova
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)
Toto je radostná zvěst chudým,
osvobození uvězněných,
navrácení zraku slepým,
svoboda pro utlačené.
Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn člověka přišel, aby sloužil.
Kdo chce být velký,
buď služebníkem všech.
Aleluja, aleluja, aleluja.
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Zpěv přímluv
Bože, přijď a spas nás.
Ó, Pane, pospěš nám pomáhat.

Vyslyšel jsi, Pane, nářek svého lidu v Egyptě.
Vyslyš pláč utlačovaných a vyhnanců.

Pospěš jim na pomoc a budou spaseni.
Uzdravoval jsi malomocné, jež ti přinášeli.

Uzdrav toho, kdo je nemocný, buď blízko tomu, kdo 
potřebuje.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Osvobozoval jsi posedlé, osvoboď toho, kdo sebe neovládá.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Navrátil jsi zrak slepým, znovu dal sílu ochromeným.
Učiň všechny schopnými vidět a komunikovat.

Pospěš jim na pomoc a budou spaseni.
Povolal jsi k životu mrtvé a navrátil je k světlu.

Nedovol vládnout smrti, navrať život svým služebníkům.
Pane, pospěš jim na pomoc a budou spaseni.

Jedl jsi s hříšníky, odpustil jsi všechny hříchy.
Pohleď na naše utrpení a bídu, odpusť všechny naše hříchy.

Pospěš nám na pomoc a budeme spaseni.
Neboť jsi, Pane, dobrý Bůh a přítel lidí.
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Otče náš

Otče náš, 
jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé. 
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Závěrečná píseň
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MODLITBA ZA CÍRKEV

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja. 

(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní 
hymnus str. 37)

Hymnus dobrého pastýře
Otevírá strážný pastýři,
jeho hlas ovce poslouchají,
volá každou ovečku jménem
a z ohrady ven je vyvádí.

Když je má všechny svolané,
dobrý pastýř kráčí před nimi
a všechny ovce jdou za ním,
neboť jeho hlas dobře znají.

Jdou a bloudí ovce moje
jako ovce bez pastýře,
v celé zemi nikdo je nehledá
a není, kdo pečoval by o ně.

Kořistí se stalo moje stádo
a dravá zvěř je požírá,
jeho pastva byla zašlapána,
jeho voda je zkalená.
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Ježíš shromážděnému zástupu
říká: Já jsem dobrý pastýř,
přicházím pro svoje stádo
a pro každého, kdo mi naslouchá.

Dávám život za své ovce,
jsou slabé, nemocné, ztracené,
v jednom ovčinci shromážděné
bude jedno stádo, jeden pastýř.

Zpěv žalmu

Čtení Božího slova
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)
Já jsem dobrý pastýř,
mé ovce mi naslouchají,
a budou jedním stádem
a jedním ovčincem.
Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Nové přikázání vám dávám:
Milujte jeden druhého.
Aleluja, aleluja, aleluja.

 Zpěv přímluv

Vysvoboď z vězení mou mysl,
abych vzdával chválu Tvému jménu.
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Pane, přijmi naši modlitbu,
dej nám odpuštění hříchů,
neboť Ty jsi světu ukázal
své slavné vzkříšení.

Spravedliví očekávají,
že je naplníš svou dobrotou.
Pojďte národy, zpívejme,
skloňme se před Pánem,
radostně oslavujme
jeho vzkříšení z mrtvých.

Z hlubiny k Tobě volám, Pane
dobrotivý, vyslyš modlitbu mou.
Pojďte národy, zpívejme,
skloňme se před Pánem,
radostně oslavujme
jeho vzkříšení z mrtvých,
neboť On je náš Bůh,
který svět osvobozuje
od samoty a nářku,
od lhaní nepřítele.

Otče náš
Otče náš, 
jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
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Závěrečná modlitba

Závěrečná píseň
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MODLITBA SVATÉHO KŘÍŽE

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja. 

(v době postní se Pozvání vynechává, zpívá se Postní 
hymnus str. 37)

Hymnus
Stály u kříže Pána,
Marie jeho matka a její sestra,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská,
Ježíš je vidí s milovaným učedníkem.

Tehdy řekl své matce:
„Toto je tvůj syn, ženo!“
A tomu učedníkovi řekl:
„Tato žena je tvá matka!“

Požehnaný je Pán, sám na kříži,
On nezapomíná na lidi
a ve své lásce a milosrdenství
nám dává domov a matku.

Hymnus blahoslavenství  
Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení chudí v duchu, jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, oni budou utěšeni.
Blahoslavení tiší, oni dostanou zemi za dědictví.
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Že jedl ze zakázaného stromu, Adam byl vyhnán,
ale díky stromu kříže zločinec šel do ráje.
Adam vzdoroval Tvojí vůli,
zločinec, který byl ukřižován
vyznal, že Ty jsi Bůh.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť v království, jenž přijde,
budou nasyceni.

Ti, kteří přestupují zákon,
koupili tvůrce zákona od jeho učedníka,
jako zločince ho přivedli před Piláta
a dali se do křiku:
„Ukřižuj ho! Ukřižuj ho! Protože se vydával za Syna 
Božího!“

Pán je sytil manou,
když putovali pouští.
My však napodobujeme
zločince ukřižovaného
a spolu s jeho prostou vírou voláme:

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení milosrdní,
oni dojdou
milosrdenství.

Zástup v šílenství křičel stále více:
„Ukřižuj Ježíše Nazaretského!“
A se svými vůdci žádali propuštění Barabáše.
My však pozvedáme svůj hlas
a se zločincem na kříži voláme:

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.
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Blahoslavení čistého srdce,
oni uvidí
Boha.

Byl jsi jako beránek
vedený na porážku,
ve tvém srdci není nenávisti,

ale láska a odpuštění pro všechny.
Nepovolal jsi legie andělů,
ale odevzdal jsi se s důvěrou Otci.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo působí pokoj,
oni budou nazváni
syny Božími.

Byl jsi ukřižován, Pane,
protože jsi přinesl pokoj, který svět nezná.
Požehnané nohy toho, jenž přináší pokoj,
i když nesou stopy po hřebech,
ó Kriste, Synu Boha živého.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.
Blahoslavení jste, když vás budou tupit, 
pronásledovat a lhát proti vám,
radujte se a jásejte, neboť máte velkou odměnu v nebi!

Na svém kříži jsi spoutal tyrana,
nepřítele, jenž pronásleduje všechny,
vysvobodil jsi nás tak z pout zla a smrti
a uchránil nás k životu,
ó Pane, příteli lidí.

Pamatuj na nás ve svém království, ó Pane.
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Čtení Božího slova
Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
(V době postní: Chvála Tobě Kriste, Králi věčné slávy)
Toto je radostná zvěst chudým,
osvobození uvězněných,
navrácení zraku slepým,
svoboda pro utlačené.
Aleluja, aleluja, aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn člověka přišel, aby sloužil.
Kdo chce být velký,
buď služebníkem všech.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Přímluvy
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Zpěv Marii
Neplakej, Matko Boží,
když stojíš u kříže Pána,
a raduj se, neboť on je vzkříšen,
v jeho těle je ukryté
všechno spasení
a vykoupení
všech lidí. (3x)
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Otče náš
Otče náš, 
jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé. 
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba 

Závěrečná píseň
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MODLITBA VELIKONOC

Pozvání
Bože, přijď a spas nás.
Pane, pospěš nám pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen,
Aleluja. 

     Hymnus vzkříšení

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristus byl vzkříšen z mrtvých a již nezemře.
Aleluja, aleluja, aleluja.

I přes těžký kámen na hrobě,
smutný hřích tohoto světa,
vojáky, jež hlídali Tvé tělo,
byl jsi vzkříšen, Pane, náš Bože.

Aleluja, aleluja, aleluja…

Ženám, které přišly k hrobu,
řekl anděl o Tvém vzkříšení,
Doprovázel jsi učedníky
a v Emauzích jsi večeřel s nimi.

Aleluja, aleluja, aleluja…

I přes strach a zavřené dveře
zjevil ses shromážděným učedníkům,
nabídl jsi jim svůj pokoj
a dal jsi jim moc odpouštět.

Aleluja, aleluja, aleluja…

My dnes v celém světě s vírou,
slavíme Tě vzkříšeného,
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z hloubi srdce vyznáváme,
že Ty jsi náš Pán a Bůh.

Aleluja, aleluja, aleluja…

Hymnus Velikonoc
Náš Pán už není v hrobě, On byl vzkříšen.
Pojďte, čeká nás v Galileji.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Spása, sláva a síla
náleží našemu Bohu: aleluja.
Jsou pravdivá a správná
všechna jeho nařízení: aleluja.

Náš Pán...

Chvalte našeho Boha
všichni jeho služebníci: aleluja.
Vy všichni, kdo se ho bojíte,
malí i velcí: aleluja.

Náš Pán...

Pán všemohoucí
vstoupil do království: aleluja.
Radujme se, jásejme,
vzdávejme mu chválu: aleluja.

Náš Pán...

Přišel již den
svatby Beránkovy: aleluja.
Jeho nevěsta
je připravena: aleluja.

Náš Pán...
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Čtení Božího slova
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Kristus byl vzkříšen z mrtvých
a již nezemře!
Očekává nás v Galileji!
Aleluja, Aleluja, Aleluja.

(čtení z Písma)

Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Kristus byl vzkříšen z mrtvých
a již nezemře!
Očekává nás v Galileji!
Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Zpěv světla
Pojďte a vezměte světlo ze světla,
které již nezhasne. (2x)

Tvé vzkříšení celý svět osvítilo.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Daly se na útěk smrt a temnoty.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvůj den trvá a noci již nebude.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvé světlo osvěcuje Tvé služebníky.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.

Tvá láska chrání tvé učedníky.
Pojďte a vezměte světlo ze světla, které již nezhasne.
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    Přímluvy
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Otče náš
Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé, 
přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Závěrečná modlitba

Kristus byl vzkříšen z mrtvých.
(Shromáždění) Opravdu byl vzkříšen!

Kristus byl vzkříšen, doopravdy byl vzkříšen!
Očekává nás v Galileji!

Kristus byl vzkříšen, doopravdy byl vzkříšen!
Očekává nás v Galileji! (2x)
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Bohatý Mladík

Pán Ježíš kráčí se zástupem
a přistupuje k němu mladík.
Mistře dobrý, co mám udělat,
když toužím získat věčný život?
Proč mě nazýváš dobrým, vždyť víš,
že dobrý je jedině náš Bůh.

Jestliže zachováváš zákon
daný Mojžíšem, budeš žíti.
Ano, od svého mládí, Pane
všechny zákony dodržuji.
S láskou pohleděl na něj Ježíš
a pověděl mu tato slova:

Jednu jedinou věc postrádáš,
jdi, prodej všechny věci, co máš,
dej chudým, poklad v nebi najdeš
a potom přijď a následuj mě.
Mladík převelice posmutněl,
nechtěl opustit svůj majetek
jak těžké je pro bohatého
vejít do království Božího.
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Dům komunity

Ty jsi ten kámen z našeho domu,
který byl postaven na skále evangelia.(2x)

Padají domy pod náporem větru,
ale tento dům se nikdy nezřítí.

Ty jsi ten kámen...

Stavíme spolu budovu přátelství,
jež bude vždy silné, nikdy nezestárne.

Ty jsi ten kámen...

Žijme v jednotě a buďme přáteli,
pak budeme moci v tom domě přijmout mnohé.

Ty jsi ten kámen...(2x)

24



František z Assisi

Díky milosti Ducha jsem stále
spojen se svým Pánem
a nemohu tak jiný býti
nežli spokojený.

Ve věcech krásných hledal potěšení,
setkal se však se svojí nemocí
a tolika nemocnými na své cestě
a hlubokou hořkost v tom zakusil.

Nevěděl mnoho o posvátných věcech,
poznal však Krista ukřižovaného
a cítil tíhu věcí, které měl
a přede všemi lidmi se jich vzdal.

První přátelé radost znamenali,
však Evangelium jej vyzývalo v srdci
a tak na ulicích i na náměstích
začal všem lidem hlásat svého Pána.

Díky milosti...

Nebál se dálek ani lidských zvyků
a šel všude pro Evangelium,
jeho řeholníků přibývalo,
on však začal zůstávat více sám.

V samotě brzy každá radost zhořkne,
cítil se podobný svému Pánu
on, který povolal tolik lidí
chudý a sám nalezl znovu kříž.

Díky milosti...

25



Jak je krásné

Jak je krásné, jaká je to radost
když bratři mohou být spolu. (2x)

Byli jsme povoláni z našeho smutku,
Pán dává nám plný život,
vyšli jsme z dlouhé řady neznámých tváří
do národa, kde každý má jméno.

Jak je krásné...

V tichu a prázdnotě náš život ubíhal,
dnes Pán jej rozezpíval,
na poušti dlouhé roky žili jsme stále,
dnes nás navzájem sblížil.

Jak je krásné...

Bez práce na náměstí po celé týdny
zůstávali jsme sedět,
on nás sjednotil a daroval nám den,
kdy pracujeme s nadějí.

Jak je krásné... (2x)
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Kde je opravdová láska

Kde je opravdová láska, je také Bůh. (2x)

Byli jsme jak ovečky rozptýlené,
ale Pán chtěl shromáždit nás spolu,
jásejme tedy a radujme se.

Kde je...

Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu,
v upřímné lásce zůstávejme spolu,
milujme jeden druhého.

Kde je...

A jestli Pán chtěl shromáždit nás spolu,
pak ani síla našich nesvorností
nedokáže nás rozdělit.

Kde je...

Vzdejme se tedy rozepří a sporů,
odhoďme rychle každou naši pýchu,
 s bratry svými žijme v pokoji.

Kde je...

Vzhlížejme na tvář Krista, našeho Pána
uprostřed jeho svatého shromáždění
nyní i ve všech dnech budoucích.

Kde je... (2x)
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Modlitba království

Království nebeské je síť,
která zachytí člověka.
Království nebeské je obchodník,
který objevil perlu veliké ceny.
Jde, prodá všechno, co má a koupí ji.
Království nebeské je poklad
ukrytý v poli.
Kdo jej najde, plný radosti
prodá všechno, co má a to pole koupí. 

(2x)

28



Nemáme velké bohatství

Nemáme velké bohatství,
nemáme ani zlato ani stříbro,
jenom slovo našeho Pána,
vstaň a s námi pojď.

V ulicích města je tolik lidí,
kterým se cesta v temnotě ztrácí,
sedí na místě v očekávání,
na trochu lásky čekají.

Nemáme velké bohatství...

Pán nás učil zastavit se
u toho, kdo volá, u toho, kdo prosí
o jedno slovo, konkrétní pomoc,
aby v nás našel bratry své.

Nemáme velké bohatství...

Dnes víme, co říci tomu, kdo se
táže po smyslu svého života:
Společně s námi můžeš vytvářet
skutečně lidský svět.

Nemáme velké bohatství... (2x)
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Ti, kdo vládnou národům

Ti, kdo vládnou národům,
tvrdě panují nad nimi
a velicí páni jim dávají cítit svoji moc.
Však ne tak bude tomu mezi vámi:
Kdo chce být mezi vámi velkým,
buď vaším služebníkem.
A kdo chce být první mezi vámi,
staň se otrokem.
Stejně jako Syn člověka, který nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
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Yehla Moya – The Holy Spirit

Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika. (2x)
Usìndisi Afrika, usìndisi Afrika,
Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika.

The Holy Spirit shall come down
and Africa will be saved. (2x)
And Africa will be saved, and Africa will be saved,
The Holy Spirit shall come down
and Africa will be saved.

Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika. (2x)
Usìndisi Afrika, usìndisi Afrika,
Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika.
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Žalm 62

Jen v Bohu se ztiší duše má. (2x)

Jak dlouho se budete snažit
do jámy mě uvrhnout
a přesvědčovat mě o lžích,
prokázat mou nepravost.

Jen v Bohu...

Hospodin je moje skála,
jenom v Bohu je má spása,
má sláva, mé útočiště,
má hradba: nezakolísám.

Jen v Bohu...

Hospodinu náleží moc,
Bohu Otci patří láska:
život každého člověka
je jen darem od Pána.

Jen v Bohu...

Důvěřujte jemu všichni,
shromáždění jeho lidu,
a otevřete svá srdce
Pánu, který vás spasí.

Jen v Bohu...

Neboť člověk je jak tráva,
která dnes je, zítra uschne:
nespoléhej na svou sílu,
doufej jen v Hospodina.

Jen v Bohu...
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Nemilujte nespravedlnost,
nežijte jak kořistníci,
neprahněte po bohatství,
tohle všechno je marnost.

Jen v Bohu... (2x)
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Žalm 122

Jak radostné je slyšeti pozvání:
Do domu Hospodinova pojď!
A naše nohy již stojí
v branách tvých Jeruzaléme.

Jeruzaléme, tak vystavěný,
tys obnovený a pevný
a vzhůru k tobě kmeny jdou
dětí Hospodinových.

Jak radostné...

Buď pokoj tobě, Jeruzaléme,
pevný a jistý, kdo tě má rád,
pokoj ať vládne ve tvých zdech,
ulicích i na náměstích.

Jak radostné...

Pro lásku bratří o pokoj prosím
pro tebe město neustále
a pro svatý Boží dům
hledat budu dobro tvé.

Jak radostné…
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Jan Křtitel

Lidé slyšte, volá hlas na poušti,
připravujte cestu svému Pánu,
on vás osvobodí. (2x)

Na poušti judské prorok Jan bývá
vzdálen od zástupů i od všech měst,
svůj život změňte, všem lidem říká,
již brzy přijde Pán.

Lidé slyšte...

Jdou učedníci od Jana k Ježíši
na rtech s otázkou: Snad ty jsi ten Pán?
Pohleďte, slepým zrak se navrací
a spravedlnost přichází.

Lidé slyšte...

Dnes ještě lidé cítí samotu,
sedí na náměstí a jsou smutní.
Pán se k nám vrátí a znova se zrodí
uvnitř našeho města.

Lidé slyšte... (2x)
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Vánoční píseň

Aleluja, aleluja, aleluja.(2x)

Skrze Krista přišla spása,
jediný Syn zrozený je z Otce.
Tehdy Slovo se stalo tělem
v lůně svaté Marie Panny.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Ty jsi pro nás věčná naděje,
ty jsi světlo a sláva svého Otce
a přijímáš naši modlitbu:
ubohých svých dětí v tomto světě.

Aleluja, aleluja, aleluja.

V ten den nebe, země i moře
pějí chválu tomu, kdo tě poslal.
Všechny věci, které jsou na nich,
jásají, když vidí Tvé zrození.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Také my, ó Pane, v tento den
chceme oslavovat tvůj příchod.
Krví svou jsi nás vykoupil,
proto ti zpíváme píseň novou.

Aleluja, aleluja, aleluja. (2x)
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Postní hymnus

Nadešel čas obrácení,
navraťte se ke mně celým srdcem,
roztrhněte srdce svá, ne roucha,
navraťte se ke mně celým srdcem.

Syn se vrací do domu otce,
otče můj, zhřešil jsem proti tobě,
nejsem hodný už tvým synem býti.
Našel však otce milosrdného.

Nadešel čas obrácení,
milosrdný, dobrotivý je Pán,
laskavý je vždy a nezná hněvu.
A je pohnut soucitem nad vámi.

Žena pláče u nohou Ježíše,
slzy z nohou svými vlasy stírá,
odpuštěny byly její hříchy,
neboť prokázala mnoho lásky.

Nepřipomínejte věci dávné,
nepřemítejte o minulosti,
Já nevzpomenu na tvoje hříchy,
jdi v pokoji a nehřeš již více.
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Hymnus svatého kříže

Stály u kříže Pána,
Marie jeho matka a její sestra,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská,
Ježíš je vidí s milovaným učedníkem.

Tehdy řekl své matce:
„Toto je tvůj syn, ženo!“
A tomu učedníkovi řekl:
„Tato žena je tvá matka!“

Požehnaný je Pán, sám na kříži,
On nezapomíná na lidi
a ve své lásce a milosrdenství
nám dává domov a matku.
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Kde jste, učedníci Páně

Kde jste učedníci Páně?
Vždyť vy životu jeho rozumíte,
jediný za vás mluví Jidáš a ten lži říká.

Ta, která pro lidi byla jen nevěstkou,
ta, které obloukem se vyhnou,
koupila nádobu drahocenného oleje,
aby jím pomazala nohy Páně.

Kde jste...

Svými vlasy otírala tvé nohy,
tys Pane odpustil jí hříchy.
Svými vlasy otírala tvé nohy,
ale Jidáš se v hloubi srdce zlobil.

Kde jste...

Marie, ty, která na nic jsi nemyslela,
žila jsi do hříchů ponořená,
tys připravila Pána k jeho pohřbu
učedníci to ale nechápali.

Kde jste...
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Pán vstal od stolu

Když večeřeli, Pán Ježíš vstal od stolu
a začal umývat nohy učedníkům. (2x)

Blažený ten, kdo jde po cestě dokonalé,
blažený, kdo žije svatý zákon Boží,
tak říká Pán: to je mé nové přikázání
abyste milovali jeden druhého.

Když večeřeli...

Pán vstal od stolu a svrchní šat odložil,
pak do umyvadla vodu nalil,
vzal lněné plátno a přepásal se
a začal umývat nohy učedníkům.

Když večeřeli...

Velký je náš Pán, ať jemu zazní chvála,
protože jsi byl tak dobrý k nám, ó Pane,
miloval jsi tolik svůj Jeruzalém,
vyvádíš vězněné z vyhnanství.

Když večeřeli...

A když povečeřel se svými přáteli,
zeptal se: chápete, co jsem vám učinil?
Já, kterého nazýváte Mistrem a Pánem,
vám příklad zanechávám, milujte se navzájem.

Když večeřeli...

Proč právě ty, Pane, chceš umývat mi nohy?
Když tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.
Chci tě následovat, tedy nemyj mi jen nohy,
umyj mi také hlavu i ruce.

Když večeřeli...

Pravý smysl toho, co dnes pro vás činím,
nyní nechápete, pak však pochopíte.
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Slyšte národy o všech těchto věcech,
naslouchejte všichni obyvatelé země.

Když večeřeli...

Jestliže já, Pán, umyl jsem vám nohy,
také vy navzájem si nohy umývejte.
Pravý smysl toho, co dnes pro vás činím,
nyní nechápete, pak však pochopíte.

Když večeřeli...

Budete-li se milovat takovou láskou,
jakou jsem já vás miloval,
všichni pak poznají, že jste moji učedníci,
svůj příklad vám zanechávám, milujte se navzájem.

Když večeřeli...

Veliké jsou víra, naděje a láska,
všechny tři ať přebývají mezi vámi,
ale největší z té trojice je láska,
podle ní poznají, že jste moje děti.

Když večeřeli... (2x)
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Petrovo zapření

Pane, kamkoli jdeš, já půjdu s tebou,
i kdybych měl spolu s tebou umřít,
však byl jsem sám za oné noci,
sám jenom s těmi, kteří tě vůbec neznali.
Však byl jsem sám za oné noci,
sám jenom s těmi, kteří tě vůbec neznali.

Já ten den jsem nechal na moři své sítě,
tys řekl: „Pojď za mnou“, já poslechl jsem tě.
Však, když jsem tě spatřil uprostřed stráží,
já dostal jsem strach, že všechno teď končí.

Pane, kamkoli jdeš...

A když se mě ptali, jestli jsem byl s tebou,
tu veliký smutek sevřel mi srdce.
Ne, vůbec ho neznám, nevím, o kom mluvíš,
nechápu, proč trpí a proč zemřít musí.

Pane, kamkoli jdeš...

Pak utek jsem do tmy té podivné noci,
kdy nad láskou k tobě měl strach větší moci,
když myslel jsem na to, že ty sám jsi zůstal,
kohout zakokrhal a já se rozplakal.

Pane, kamkoli jdeš...
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Píseň Marie Magdalské 

Aleluja, aleluja, aleluja. (2x)

Pláče Marie u prázdného hrobu.
Já šla jsem za ním a měla ho ráda,
on mě uzdravil, život mi vrátil,
však zabili mi ho a už tu není.

Aleluja, aleluja, aleluja. (2x)

Prázdný je hrob a tělo v něm schází,
tu slyší hlas, jenž volá ji jménem
a s tváří ještě zmáčenou pláčem
otočí se a k němu běží.

Aleluja, aleluja, aleluja. (2x)

Proč hledáš v hrobě toho, jenž žije?
Povstaň a poběž, vždyť tady jsem já,
bylas poslední v očích všech lidí,
teď první nes zprávu, volej: Ježíš žije!

Aleluja, aleluja, aleluja. (4x)
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Jásej a raduj se země

Aleluja, aleluja, aleluja.(2x)

Jásej a raduj se země
radostí velkou a zpěvy,
poušť ať nádherou zazáří
a rozkvete vyprahlá země.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Uvidí slávu Hospodina,
vznešenost našeho Boha,
ať zesílí paže slabých,
vzchopí se kolena klesající.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Bázlivým srdcím povězte:
nebojte se, náš Bůh přichází,
zvítězí nad nespravedlností,
hle přichází a zachrání vás.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Tehdy znovu slepí uvidí
a hluchým sluch se navrátí,
chromý poskočí radostí,
pět bude jazyk němého.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Na poušti voda vyprýští 
a potoky v zemi vyprahlé.
Bude tam cesta rovná a přímá,
Pán po ní svůj lid povede.

Aleluja, aleluja, aleluja.(2x)
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Hymnus světla

Zažehněme tuto svíci, je to světlo Kristovo.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Je to světlo vzkříšeného, ať vstaneme spolu s ním.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Záře tohoto dne Páně osvěcuje celý svět.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Pominuly všechny temnoty, noc je poražena.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Zažehněme toto světlo, život v nás obnoví.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Toto světlo se rozšíří a nikdy nezhasne.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Opatrujme tento plamen společně v našich srdcích.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Společně s bratry živíme naději, již dal nám Pán.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Jasná záře tohoto domu osvěcuje národy.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)

Mezi učedníky Pána se dnes nový den rodí.
Aleluja. Aleluja. Aleluja. (2x)
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Učiň mě, Pane, nástrojem

Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím Tvým pokojem.

Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Učiň mě, Pane, nástrojem...

Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.

Učiň mě, Pane, nástrojem...

Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.

Učiň mě, Pane, nástrojem...

Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc, nebude hrozná.

Učiň mě, Pane, nástrojem…
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Přijď k nám, ó Pane

Ježíš řek‘ učedníkům: - já dávám pokoj vám.
A Ducha utěšitele sešlu též brzy k vám.

Ref. Přijď k nám, ó Pane, se Svatým Duchem svým,
sešli svou lásku, a svět se promění. 2x

Svatý Duch nás veškerým věcem jistě naučí.
Připomene nám každé slovo Pána Ježíše. 

Ref. Přijď k nám, ó Pane, se Svatým Duchem svým,
sešli svou lásku, a svět se promění. 2x

Pojďme a nesme tuto radost po celém světě.

Budeme národem, jenž nezná žádné hranice. 
Ref. Přijď k nám, ó Pane, se Svatým Duchem svým,
sešli svou lásku, a svět se promění. 2x

Sílu nám dává Pán Ježíš v svém evangeliu.
Krásná je komunita jeho učedníků. 

Ref. Přijď k nám, ó Pane, se Svatým Duchem svým,
sešli svou lásku, a svět se promění. 2x
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