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  2.2.    sobota 

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU         
(Hromnice)       
         
16:00  MŠE SVATÁ na sídlišti  Dům s pečovatelskou službou 
  
17:15  NEŠPORY ze svátku Uvedení Páně          kostel sv. Jana Nepomuckého 
17:45 -  začátek v parku u sv. Havla  (autobusová zastávka U Sportu) 

(V případě nepříznivého počasí bude začátek až v 18.00 v kostele.) 
SVĚCENÍ SVÍCÍ a PRŮVOD do kostela,  

 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná v kostele sv. Jana Nep. 
Lidový zpěv  
Zpěv chrámové scholy 
     LITURGICKÉ TEXTY SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ (P. Josef Olejník) 
     ZDRÁVAS, HVĚZDO SKVOUCÍ (Šteyerův kancionál, úprava B.Korejs)  
 19:00  MŠE SVATÁ polská  kostel sv. Jana Nepomuckého 
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      * * * 
 
Modlitba za obnovu církevní hudby 
   Všemohoucí Bože, Otče veškerého světla, Stvořiteli světa, který jsi nás stvořil ke svému 
obrazu jako ty, kteří vnímají i tvoří, shlédni do propastné temnoty našich srdcí a pohleď na tu 
nevýslovnou bídu, do které upadla naše duše i naše hudba od té doby, co nás ovládla slepota a 
hluchota k nádheře tvé pravdy. 
   Ó Pane, který jsi kdysi vyslyšel nářek Izraele zotročeného v Egyptě, a který jsi velkou mocí 
národ zachránil a vyvedl jej spolu s tvým prorokem Možíšem na poušť, pošli nám nyní lidi 
vidoucí, kteří opět otevřou naše oči, aby uzřely tvé neporušitelné světlo. 
   Ó Pane, který jsi vložil Mojžíšovi na břehu Rudého moře do úst vítěznou píseň, ve které byla 
tvé velebnosti nabídnuta odpovídající chvála a úcta, pošli nám vybrané hlasatele a učitele, 
milovníky liturgie i hudby, kteří obnoví střízlivou a ušlechtilou prací nádheru bohoslužeb tak, 
aby nám byly znamením liturgie nebeské. Kéž nás učí patřit s čistým srdcem na nádheru 
tvého Syna Ježíše Krista a vyjádřit to, co jsme uviděli a uslyšeli v obrazech hodných tak úžasné 
vidiny. 
   Skrze téhož Ježíše Krista, tvého Syna, tvé Slovo, tvou Píseň a tvou Krásu, ve kterém všechno 
trvá a skrze něhož je v síle Ducha svatého vše povoláváno k jednotě s tebou na věky. Amen.   
 
      * * *  


