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OTČENÁŠ, JENŽ JSI
NA NEBESÍCH.

Viz, jak vroucně Ježíšek
tě volá

— srdéčko tvé jistě neodolá —

pros, ať jeho požehnání

všeho zlého tebe chrání,

nauč dobře modliti se,

vůli Boží říditi se!

Modlíme se:

Bože, Otče náš,

který na nebesích přebýváš.





POSVĚT
SE JMÉNO TVÉ.

Zní svaté zvony nedělní

až ke Tvým, Bože, výšinám.

Tvé jméno slaví, krajem zní,

zvou dítky Tvoje ve Tvůj
chrám.





PŘIJĎ
KRÁLOVSTVÍTVÉ.

Tvé království je svatá
zahrada,

v níž slunce svítí velké

lásky Tvé.

Kéž vůle Tvá nás vždycky
ovládá,

bys k Sobě přijal věrné dítky
své.





BUĎ VŮLETVÁ JAKO
V NEBI TAK I NA ZEMI.

Jak andělé a svatí na nebi

Tě neustále, Bože, velebí,

i já chci touže cestou jíti,

bych mohl Tebe jednou zříti.





CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ
DEJŽ NÁM DNES.

Oči Tvých dítek doufají

v Tebe,

chleba jim dává svatá Tvá
dlaň.

Miluj nás všecky, žehnej

nám s nebe,

před časy zlými dítek svých
chraň !





ODPUSŤNÁM NAŠE
VINY, JAKOŽ I MY
ODPOUŠTÍME NAŠÍM

VINNÍKUM.

Prosíme, Otče, odpusť nám

viny,

ať jsme zas Tvými dobrými

syny.

Bratřím svým chceme

odpustit,

v lásce a míru s nimi žít.





A NEUVEĎNÁS
V POKUŠENÍ,

Nedej mi, Bože, klesnouti,

v propasti hříchu zhynouti.

Láká mě sice pozemský
květ,

vím však, že štěstí nedá mi
svět.





ALE ZBAV NÁS OD
ZLÉHO.

Ježíšku, k Tobě

ve své chorobě

spínám svou dlaň:

Tebe má ráda

duše má mladá,

zlého mne chraň!
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