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.

SLAVNOST SVATÝCH JÁCHYMA A ANNY – POUTNÍ ZPĚVNÍK

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.
5. Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se lidem dává Boží dobrota, / dej mé
duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.
6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, /
vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.
7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu vyplnit, /
abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří
v tvář. / Amen.

Závěr
1. Vítězi k poctě zpívejme, / velebme Jej hned zrána. / V radosti spolu slavme
dnes / den vzkříšeného Pána!
Ref: /:Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.:/
2. Obětí, kterou dokonal / tam na oltáři kříže, / Kněz pravý Bohu nazpět dal, /
co držel světa kníže.
3. Anděla zhoubce tato noc / srazila v jeho pýše. / Vyvedla nás ven z poroby /
faraonovy říše.
4. Úzkostmi moře rudého / prošli jsme v jeho síle. / Beránek zve nás k hostině, /
oblečme roucho bílé.
5. Proniká temnem světla svit, / bázeň zahání víra. / Tvé Jméno chválí Boží lid, /
ó Tvůrce všehomíra!

Vstup
1. Já jsem si vyvolil za ochranu / Ježíše, Marii, svatou Annu; / s modlitbou
důvěrnou pospíchám k nim, / od nich vždy pomoci doufati smím. / Vlídností
svou k sobě mě zvou, / nebeskou ochranou duši mé jsou.
2. Často se v modlitbě ruka má pne / k Ježíši, Marii, svaté Anně; / v zármutku,
neštěstí slyší můj hlas; / vím, že mi přispějí v příhodný čas. / Vlídností svou
k sobě mě zvou, / nebeskou ochranou duši mé jsou.
3. Tísní-li chudoba, nemoc a žal, / ztratím-li radosti, co svět mi dal, / s důvěrou
nesu svůj seslaný kříž, / Ježíši, Marii, Anně jsem blíž. / Vlídností svou k sobě
mě zvou, / nebeskou ochranou duši mé jsou.
4. Až pak mi nastane odchodu den, / budu se držeti těch svatých jmen, / aby mě
provedli nebes branou / Pán Ježíš s Marií, svatou Annou. / Vlídností svou
k sobě mě zvou, / nebeskou ochranou duši mé jsou.

Ordinárium podle Olejníka
S: Kyrie, eleison.
S: Christe, eleison.
S: Kyrie, eleison.

L: Kyrie, eleison.
L: Christe, eleison.
L: Kyrie, eleison.

V: Kyrie, eleison.
V: Christe, eleison.
V: Kyrie, eleison.

K: Sláva na výsostech Bohu
S: a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
L: Chválíme tě.
S: Velebíme tě.
L: Klaníme se ti.
S: Oslavujeme tě.
L: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
S: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.
L: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
S: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
L: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
S: Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
L: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
S: Neboť ty jediný jsi svatý,
L: ty jediný jsi Pán,
S: ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste,
L: se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
V: Amen.
K: Věřím v jednoho Boha,
S: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
L: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
S: který se zrodil z Otce přede všemi věky:
L: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha.
S: Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.
L: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
S: Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
L: Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
S: Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
L: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
S: A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

L: Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
S: s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.
L: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
S: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
L: Očekávám vzkříšení mrtvých
S: a život budoucího věku.
V: Amen.

Zpěv k nesení darů
1. Požehnaný jsi, Bože, na věky, z tvé ruky všechno máme. / Požehnaný jsi,
Bože veliký, / chléb ti zde přinášíme.
2. ...víno ti přinášíme.
3. ...dary ti přinášíme.

Přijímání
1. Chci, Pane, chválit Tě, den ode dne víc. / Chci, Pane, chválit Tě, den
ode dne víc. / Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe
chválit.
R. Ptáci v oblacích, tobě zpívají. / Stromy na polích, ruce zvedají. / I já zpívat
chci, své ruce pozvednout k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát... 3. Chci k tobě lásku mít... 4. Jen Tobě sloužit chci...
R. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík Tobě
navěky náleží!
1. Přišel jsi plamenem zažehnout knoty vírou jen doutnající, změnit pustinu
v zahradu rozkvetlou v srdcích bez lásky strádajících, v srdcích bez lásky
strádajících.
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.

