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PANE, SMILUJ SE 

 

 

 

 

 

 

PŘED  EVANGELIEM 

Už přichází světlo, kdo ví a kdo otevře, 

před ním se tma ztrácí, ta venku i ta v nás, 

můžem chvíli zůstat v tichu, i tak se musí hledat, 

každý den, přijímat a naslouchat. 

 

PŘINÁŠENÍ DARŮ 

1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány hradeb srdcí svých, otevřete, 

aby mohl dál. Nechte všeho, nechte obav, starostí, připravujte cestu Jeho 

Království, připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. 

 

R: To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou, to kvůli Králi, Králi, naprav 

každý cestu, cestu křivou, cestu zlou. 

 

2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající kolena, otevřete, aby mohl 

dál. Není doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a den se přiblížil, 

připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král. 

 

R: To kvůli Králi… 



SVATÝ 

 

BERÁNKU BOŽÍ 

K PŘIJÍMÁNÍ 

1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. / Tobě srdcem svým se zcela 

poddávám, / před tebou svou slabost, Bože, vyznávám. 

2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen sluchem svým tě jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal 

světu Kristus Pán, / v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán. 

3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství tvé. / V obojí však věřím celým srdcem 

svým, / o milost tě prosím s lotrem kajícím. 

4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán a Bůh můj vroucně vyznávám. / Rač mé chabé víře větší 

sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat. 

 

 



PO PŘIJÍMÁNÍ 

 

Máš teď srdce mé, a já chci znát to Tvé. 

Ježíši, chci s Tebou kráčet dál. 

Máš teď srdce mé, a já chci znát to  Tvé. 

Celý život svůj Ti nabízím. 

 

A já Ti chválu vzdám, 

že láska sestoupila k nám. 

Až tvář svou odhalíš, 

všem vzejde sláva Tvá. 

 

ZÁVĚR 

1. 

Ty, která máš Jeho tvář, 

Ty ne rháš kalendář, 

Chraň můj čas prchavý. 

 

Ty, která máš v rukách chléb, 

Ty hlídáš lásce tep, 

braň mě, když se unavím. 

 

Ref. 

Maria víš o nás, 

kéž stále blízko jsi, 

kráso všech krás, s láskou přijď k nám, 

vstup do srdcí, naplň náš chrám. 

 

2. 

Ty hledaná v modlitbách, 

před tvým „ano“ má strach 

ten, kdo pevně nestojí. 

 

Jsi tou, která se vždy pokoří, 

Ty mlčíš, Bůh hovoří, 

stále chcem být jen tvoji. 

 

Ref. 

 


