PRIMICE
KÁJI DVOŘÁKA

Neděle 28.6. 2020
Kostel Povýšení sv. Kříže
Litomyšl

Srdečně Vás vítám na primiční slavnosti v Litomyšli.
Kdo jste z Litomyšle a okolí, tak o mojí cestě něco víte,
přesto jsem vybral pár střípků z mé cesty životem, z mé
(možná pro někoho) delší cesty ke kněžství.
Vážím si Vás všech, kdo jste dorazili na dnešní slavnost, a děkuji Vám, bratři kněží a jáhnové, že jste
zde dnes se mnou u oltáře.
Rád bych vzpomněl na několik lidí v mém životě. Symbolicky vzpomenu na pár kněží a dalších lidí,
kteří mi byli nablízku, ale děkuji i Vám, o kterých nebudu psát.
Náboženství v letech 1972–1974 učil v Osíku na základní škole kněz Zdeněk Mládek, který mě tehdy
velice oslovil. Když jsem byl v páté třídě, tak náhle zemřel. Hodně jsem tehdy jako kluk brečel, věřím,
že už tehdy Pán zasel do nás všech semínko Boží lásky skrze tohoto Božího služebníka. My jsme ho
zlobili, ale on byl svatý muž. Dokonce jsem si tehdy už hrával na kněze a sloužil doma v kuchyni
cvičně mši svatou, což se mi nyní bude hodit.
Před nástupem na vojnu v roce 1983 mě oslovil na mé životní cestě další kněz, který přišel do
Litomyšle, tehdy mladý kněz Vladimír Janouch, a já jsem šel před vojnou k němu ke zpovědi.
Co mě tehdy velmi oslovilo bylo, s jakou láskou mě přijal a dokonce, když šel ze zpovědnice připravit
se na mši, přišel za mnou do lavice, poplácal mě po rameni a řekl mi: „Drž se na té vojně!“ To mě
velice zasáhlo, protože mně bylo 18 let a odjížděl jsem na dva roky do neznámého prostředí.
Na vojně jsem si v té době komunismu zažil svoje. Nějak moc do hloubky jsem neprožíval svoji víru
a to, že jsme věřící rodina. Ale na vojně mě to začalo burcovat, když jsem zjistil, že kontrarozvědka o
mně všechno ví, jak chodím do kostela, všechno měli napsané, moje kamarády, jestli mám dívku a
zkoušeli to na mě, vyslýchali mě a tím mě vyburcovali, že si toho vlastně mám vážit, že jsem věřící,
když jim to tak vadí. Měli tam napsáno, že jsem z hluboce věřící rodiny, to bylo třeba naplnit. Když
jsem se vrátil z vojny, nastoupil jsem zpátky do Karosy, kde jsem se po základní školní škole vyučil
strojním zámečníkem a vyráběl nejen autobusy.
Možná bych mohl sdělit i své zážitky z mých ministrantských začátků.
Začínal jsem sloužit u oltáře, když mi bylo 21 let, takže teď mě napadá, že je to asi opravdu moje
cesta, že ta rozhodnutí přichází v mém životě trochu později. V tomto věku to už většina kluků dávno
zabalila a já začínal.
Když jsem poznal mladé lidi přes Františka Pelikovského, se kterým jsem pracoval ve Vysokém Mýtě,
kamarády a kamarádky, kteří spolu vyrazili na hory, na ples apod., ale dokázali spolu hovořit i o
duchovních věcech a přitom být i veselí, tak jsem z toho měl radost a začal jsem chodit na bohoslužby
dokonce i v týdnu a začal jsem ministrovat. První, co bylo, jsem si popálil prsty, když jsem zapaloval
svíčky, pak jsem jednou rozsypal přímluvy, když jsem je šel číst, byly na jednotlivých papírech ve folii.
To bych se raději neviděl a utekl.
Po vojně jsem absolvoval taky přípravu na svátost biřmování, a to mě duchovně probudilo.
Měli jsme tehdy, kromě společné přípravy v kapli sv. Markéty, i dvě osobní setkání, kdy si na každého
z nás nechal P. Vladimír asi hodinu času a vedl s námi duchovní rozhovor.
Po biřmování jsem najednou dostal odvahu jít do věcí, do kterých bych dřív nešel. Třeba jsem se
přihlásil na střední školu. Nastoupil jsem do České Třebové a čtyři roky jsem studoval na průmyslovce
obor strojírenské technologie. Začalo mě bavit učení více jak na základní škole. Už když jsem tam
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nastoupil, věděl jsem, že existuje nějaké trvalé jáhenství. Dostaly se mi do rukou tajné informace o
církvi od kardinála Tomáška, kde byla zmínka i o jáhenství.
Začalo mě to oslovovat. Jel jsem pak na svěcení, když byl na jáhna svěcený budoucí kněz Josef Kuře
z Čisté a už tam jsem se o to začal zajímat, kdo to je vlastně jáhen. Drželo mě to, ale bylo to takové
skryté. Pak přišel rok 1989 a já jsem asi rok na to maturoval.
Dva kamarádi z Litomyšlska, Honza Janypka a Honza Kovář (nyní žije v Praze), se hlásili do Prahy na
teologii, já jsem se na to necítil, na vysokoškolské studium, ale nakonec jsem do toho šel s nimi.
Co mě k jáhenství také přivedlo, byla skutečnost, že jsme se s panem Rothscheinem stali prvními
akolyty tady v Litomyšli.
V druhém ročníku dálkového studia na Teologické fakultě mi řekla paní Jiříčková po večerní mši (tuším
někdy v úterý), že se mám zastavit za Terezkou Šmolíkovou tehdejší ředitelkou Domova důchodců,
že mi něco chce. Nabídla mi práci v domově důchodců. Neváhal jsem a hned druhý den jsem šel za
vedoucím v Karose, myslel jsem si, že mě dříve nepustí. Když ale zjistili, co chci jít dělat, zkrátili mi
výpovědní lhůtu a nechali mě ke konci měsíce odejít, mistr mi řekl, že by mě tam stejně neudrželi,
protože už věděl, co jako strojní zámečník studuji. Když jsem si jednou totiž bral den dovolené a řekl
mu, že jedu do Prahy na zkoušku z biblistiky, málem dostal šok, ale jinak byl příjemně překvapen a
fandil mi.
V domově důchodců jsem pracoval dva roky jako pracovník poskytující komplexní péči starým lidem
a mezitím jsem si odskočil asi na tři měsíce pracovat do Léčebny dlouhodobě nemocných, to, když
jsem měl už žaludeční vředy z nočních služeb a nočního učení na zkoušky na Teologické fakultě.
Pak jsem se vrátil a pracoval jsem jako sociální pracovník, jezdil jsem na dovolenou s nesvéprávnými
lidmi, na výlety s nimi, rozjížděli jsme takové místní rádio, posezení u kávy a čaje s nějakým
programem, zvali jsme hosty a taky sami vymýšleli programy, a to mě ještě víc utvrzovalo ke službě
jáhna.
Dneska už se příprava jáhnů posunula, má to svá pravidla, jasnou formu přípravy, tehdy to ještě mělo
nějaké rezervy, ta naše duchovní formace.
Díky Bohu mohu nyní s dalšími bratřími doprovázet nové kandidáty k této službě, tak opravdu vidím
ten velký posun.
Před vysvěcením mi bylo řečeno, že bych měl domov důchodců opustit. Uhájil jsem si aspoň to, že
jsem tam zůstal přes prázdniny, když už byly naplánované dovolené. Dodnes tam chodím moc rád,
každou sobotu ráno tam máme bohoslužbu, chodí tam občas i pár mladých lidí nám pomoci a je to
tam radostné, třeba takové kázání, do kterého babičky a dědečkové vstupují, to se nikde jen tak
nenajde.
Samozřejmě, že letos od března to bylo smutné, byl tam přísný režim a nemohli jsme tam z
pochopitelných důvodů tyto bohoslužby dělat.
Když se mě někdy někdo ptal, proč nechci být knězem, odpověď byla většinou proto, protože chci být
jáhnem.
V roce 2007 jsem dokonce ve Farníku v rozhovoru s Pavlem Sršněm řekl: „Já jsem po těch 10 letech
v jáhenství spokojený na tomto místě a pevně věřím, že to je to místo, kde mě Bůh chce mít…
On mi tehdy řekl: „Já totiž mám pocit, že to dost lidí podvědomě čeká, kdy se necháš vysvětit na
kněze!“
A já: „Ano, to čeká. Já říkám, že trpělivost mít mohou, ale já jsem se za to těch 10 let modlil a zatím
vidím, že to takhle má smysl.“
Milí bratři jáhnové, milí kandidáti jáhenské služby, vám i vašim manželkám, dětem moc děkuji za vaši
blízkost. Moc bych chtěl poděkovat „mé duchovní posile, našemu spolču manželů a jejich dětem“, toto
společenství je mladé skoro jako já jsem jáhnem.
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Moc děkuji za vše mojí sestře Marušce s rodinou, děkuji všem příbuzným, děkuji našim hasičům z
Osíka a všem, kdo jste dorazili z této mé milované vesničky. Pokud bych na vás zapomínal a začal se
ze mě stávat už jen „nějaký důstojný panáček“, klidně mně dejte znamení, ať se proberu a na nic si
nehraji.
Žil jsem dlouho na salesiánské faře zde v Litomyšli, přesto mě salesiánská spiritualita blíže neoslovila.
Za komunismu jsem dokonce jezdil na takové tajné přípravy vedoucích chaloupek, takže jsem se se
salesiány setkával už za totality, ale ta spiritualita mě nevzala u srdce.
Ale rád jsem už někdy v roce 1997 začal jezdit na takové rekolekce do Kostelního Vydří, do
karmelitánského kláštera. Bylo tam vždy několik kněží a jáhnů, ta setkání mě velmi oslovovala, ale
nějak hlouběji jsem ještě tehdy nepronikl do karmelitánské spirituality. Oslovovalo a nahlodávalo mě
to místo. Ta setkání tehdy doprovázel karmelitán Vojtěch Kodet, jezdil jsem tam snad čtyři roky, když
potom odešel do Říma studovat, tak ta setkání po čase skončila.
Po první pěší pouti v roce 2007 do Čenstochové jsem na podzim našel cestu ke karmelitánským
terciářům a musím říct, že mě to v mém duchovním životě a na mé cestě ke kněžství taky moc dalo
a věřím, že i nyní dá-li Bůh, budu rád s těmito bratřími a sestrami ve spojení.
Děkuji moc karmelitánovi P. Gorazdovi, který mně byl a je na blízku v časech klidných i bouřlivých,
děkuji, že přijal pozvání a bude mít dnes primiční kázání.
Maminku a její kamarádky jsem před několika lety vzal právě na toto místo do Kostelního Vydří, na
takovou naši osobní pouť. Když maminka viděla hrob P. Metoděje Minaříka, říkala: „takhle bych to
jednou chtěla mít na svém hrobě“.
Když se maminka vloni na podzim dozvěděla, že jsem se rozhodl být knězem, řekla mi asi po třech
dnech: „děkuji, že jsi mi to řekl, co kdybych zemřela“. A maminku si opravdu Pán v adventu 18.12.
2019 povolal k sobě. Když jsem to napsal převorovi kláštera Václavovi Brožovi, hned mi nabídl, že
může mít maminka barvínek přímo z toho hrobu P. Metoděje. I toto propojení, cesta ke kněžství,
Karmel, Kostelní Vydří, život a smrt mojí maminky, spojená i s tímto místem přes barvínek, to pro mě
není jen tak nějaká náhoda, věřím, že to je v Boží režii a maminka je zde s tatínkem a dalšími, co už
jsou v nebi s námi a přimlouvají se za nás.
Taky vzpomínám moc na pana rektora Františka Stříteského, posledního piaristického kněze, který mě
v mládí mnoho dal, na ty krásné chvíle u něho doma nebo na lavičce na náměstí.
P. František Beneš je sice ve vzpomínkách až u konce, ale po smrti mého tatínka to byl můj druhý
táta se vším všudy, se kterým, jak mnozí víte, jsem se dokázal jako synáček i pohádat a pak zase za
ním běžel s omluvou a on se zasmál a řekl: „Prosím tě, to ani nevím.“
František si přál, abych se stal knězem, já jsem si říkal, že je mimo, holt věděl víc než já.
Potom když přišla jeho nemoc, to byla chvíle, kdy jsem začal poprvé slyšet Boží volání ke kněžství.
Chtěl jsem mu to říct, ale už jsem to nestihl, řešili jsme jiné věci a já mu to pověděl až u jeho hrobu.
Díky Bohu, že jsem mohl být v poslední chvíli u něho a za vše mu poděkovat, když umíral.
Taky mě moc oslovil P. Josef Preisler z Mladočova, který to dělal hezky, jemně a vždycky mi říkal:
“Karlíku nech se vysvětit na kněze“. A já mu vždycky poděkoval a řekl to samé:“ Děkuji Josefe, rád
bych, ale já neslyším žádné volání jako to bylo k jáhenství.“ Děkuji moc, Josefe.
Takže když to přišlo a začalo to v mém nitru přetékat, po téměř 24 leté jáhenské službě, potom co
jsem mohl doprovodit k prahu věčnosti před mnoha lety mého tatínka, a před půl rokem svoji
maminku, a před lety mého druhého tatínka P. Františka Beneše, po mnohých pěších a cyklistických
poutích, po dalších drobných i větších Božích nakopnutích a po poslední osobní pěší pouti z Litomyšle
do Kostelního Vydří jsem došel k rozhodnutí, že toto své vnitřní chvění sdělím i generálnímu vikáři
Jendovi a diecéznímu biskupovi Janovi.
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Situace se vyvinula tak, že jsme dnes zde v Litomyšli na první mši svaté, kterou sloužím jako
poděkování za tento nezasloužený dar i za Vás všechny, kteří jste mě na této cestě, která nebyla
nejkratší, doprovázeli.
Moc Vás prosím, bratři a sestry, spolubratři jáhnové a kněží, abyste ke mně byli milosrdní, když něco
pokazím, to víte, po tolika letech jáhenství se to klidně může stát a určitě se to i stane.
Moc Vás taky prosím o modlitbu za nová jáhenská povolání v našich farnostech. Přátelé, není to
sranda, v Litomyšli a okolí není jáhen, k tomu nemůžeme zůstat lhostejní.
Pojďme tedy společně slavit to velké tajemství, které se stává zdrojem i vrcholem života křesťana.
Novokněz (ne zrovna nejmladší) Karel (Kája) Dvořák

Pěší pouť s kamarády z Litomyšle do Mariazell, v roce 2016
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PLÁNOVANÝ PROGRAM PRIMIČNÍHO DNE
28. 6. 2020
14:00

varhanní půlhodina s Petrem Jiříčkem
+ příležitost ke svátosti smíření

14:30

mše svatá

16:00

slavnost na farní zahradě*
-

společný začátek
kapela The Cousins (cca 18:00)

Pozn.: časy po mši svaté jsou orientační, podle situace se mohou trochu změnit.
* V případě špatného počasí bude oslava přesunuta do Lidového domu (najdete
na mapě).

Na občerstvení a přátelské setkání po mši svaté jste úplně
všichni srdečně zváni!

Novokněžské požehnání
Novokněžské požehnání budu rád udělovat po mši svaté na farní zahradě,
chtěl bych však poprosit všechny domácí z Litomyšle, aby dali přednost
hostům odjinud.
Vám Litomyšlákům, udělím novokněžské požehnání při jedné z dalších
nedělních mší svatých. Pokud budete mít jakýkoli důležitý dotaz, pište na
kareldvorak@email.cz.

Toalety najdete v přízemí i v patře na faře.
Vše je dobře označeno.
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LITURGICKÉ TEXTY
1. čtení - 2 Král 4,8-11.14-16a

Čtení z druhé knihy Královské.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta
ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla
svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází.
Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl,
sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit.“ Když tam
zase (jednou Elizeus) přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl
(svému služebníku) Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“
On odpověděl: „Nemá přece syna a její muž je už starý.“ Elizeus mu řekl:
„Zavolej ji!“ Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil: „Za rok v
tento čas budeš mít v náručí syna.“

Mezizpěv – Žl 89,2-3.16-17.18-19

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“
Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
Ve tvém jménu jásají ustavičně
a honosí se tvou spravedlností.
Neboť ty jsi leskem jejich moci
a tvou přízní roste naše síla.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
náš král Svatému Izraele.
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2. čtení – Řím 6,3-4.8-11

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme
tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti
byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Jestliže jsme však
s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme
totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá
vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha.
Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni
s Kristem Ježíšem.

Zpěv před evangeliem – 1 Petr 2,9
Aleluja. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte,
jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému
podivuhodnému světlu. Aleluja.

Evangelium – Mt 10,37-42

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne,
není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden.
A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj
život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás
přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo
přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme
spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo
podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je
to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
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TEXTY PÍSNÍ
Haleluja, sláva
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. :|
2. Svatý se dotýkal nečistých, sloužil Ten, kdo měl být uctíván
Král umýval nohy svým poddaným.
|: Nevinný za hřích byl potrestán. :|

Zaradoval jsem se, když mi řekli
R. |: Zaradoval jsem, když mi řekli, do domu Hospodina půjdeme. :|
1. Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodina půjdeme.
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
2. Tam nahoru vystupují kmeny, vzdát Hospodinu chválu. Jak to zákon
přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
3. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!" Pro
dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Kyrie
|: Pane smiluj se nad námi :|
|: Kriste smiluj se nad námi :|
Kriste smiluj se nad námi sám
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Sláva!
|: Sláva na výsostech Bohu :|
|: A na zemi pokoj lidem dobré vůle :|
Už vidím krále slávy, jak se blíží v oblacích.
Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se Ti, oslavujeme Tě.
|: Vzdáváme Ti díky pro tvou velikou slávu :|
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí. Pane jednorozený
synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, synu Otce. Ty, který
snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Smiluj se nad námi. Neboť ty jediný si svatý. Ty jediný jsi Pán. Ty jediný
si svrchovaný, Ježíši Kriste. Se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.

Přímluvy
|: Kyrie, kyrie eleison. :|

Dary (Z mnoha zrn)
1. Z mnoha zrn se stal jeden chléb, co naši duši z prachu povýší,
naplní radostí, pokojem, k životu v nebi nás přiblíží.
R. Láskou proměň nám, to, co zde přinášíme, Tvé se staň.
Dej ať jsme jedno tělo, jeden chrám, my děti Tvé, Ty náš pán.
2. Z hroznů za pár chvil bude krev, která nás uzdraví a očistí,
zahojí bolesti, pády, hněv a svou blízkostí nás utiší.

Svatý
|: Svatý, svatý, svatý pán Bůh celého světa. :|
Nebe i zem jsou plné Tvojí slávy. Nebe i zem jsou plné slávy Tvé.
Svatý, svatý…
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Požehnaný,
jenž přichází ve jménu Tvém.
Svatý, svatý…
|: Hosana Bohu na výsostech. Hosana našemu Bohu na výsostech. :|
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Beránku Boží
|: Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi. :|
Beránku Boží, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj nám pokoj svůj.

Prameny
1. Hned jak se rozední, vstanem a půjdem a jako vyprahlá zem se
budem učit pít. Z těch pramenů tryská jen pravda pro náš život, pro
smíření.
R. Neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.
Neklidné je, prosím navštiv je, Bože, navštiv je.
2. Ne, ještě nejsi poutník ztracený, i když okolo máš svoji černou noc.
Tam hluboko vidím svítit prameny, tak svlékni zmatek a do nich skoč.

Hosana
1. Už vidím krále slávy, jak se blíží v oblacích, celá zem se chvěje jen.
Už vidím jeho lásku, která smývá každý hřích, celá zem zpívá jen.
R. Hosana, hosana, hosana králi králů,
Hosana, hosana, hosana králi králů.
2. Už vidím nový národ, tvůj lid s vírou postává, jen na tebe se spoléhá.
Už vidím v srdcích svítá, probuzení přichází, jsme v modlitbách, na
kolenou.
B. Uzdrav prosím srdce mé, dej mi zahlédnout neviditelné, ukaž mi jak
milovat, tvou láskou.
Zlom mi srdce pro svůj plán, vše co jsem, co mám, tobě vydávám.
Na cestě do věčnosti, do slávy Tvé.
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Mou cestu v rukou máš
1. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou.
Neselže láska Tvá, jdu s důvěrou.
Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou.
Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
2. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou.
Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou.
I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou,
vím, že zase postavíš mě pevně na své skále.
R. Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát.
Jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky
úkryt mám.

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý
1. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý!
Jeho milosrdenství je věčné!
Chválu vzdejte Bohů bohů! Jeho milosrdenství je věčné!
Chválu vzdejte Pánu pánů! Jeho milosrdenství je věčné!
Jedině On koná veliké divy! Jeho milosrdenství je věčné!
R. Jako vysoko je nad zemí nebe,
jako vysoko je nad zemí nebe,
tak se nad námi Tvé milosrdenství klene.
2. Zemi na vodách překlenul oblohou,
učinil veliká světla.
Slunce, aby vládlo ve dne.
Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci.
Jeho milosrdenství je věčné.
3. Když jsme byli poníženi rozpomněl se na nás.
A vyrval nás našim protivníkům.
Veškerému tvorstvu dává pokrm.
Chválu vzdejte Bohu nebes.
Jeho milosrdenství je věčné.
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Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a daruje ti pokoj!
(Numeri 6,24-26)
Žehnám + a nadále prosím o modlitbu
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