
Umělá inteligence 
Umělá inteligence je dnes velmi často používaným termínem a u někoho vzbuzuje nadšení (počítače budou moci lépe nahradit člověka) i obavy (kam to nakonec dojde a 
jak se to snadno bude moci zneužívat). Je třeba ovšem nezapomínat, že to, co se označuje u počítačů jako inteligence, má s lidskou inteligencí pramálo společného, protože 
se většinou jedná o tzv. neuronové sítě. Lidé jsou schopni velmi rychle analyzovat velké množství malých detailů a vnímat mnoho vlastností objektů a situací, jako 
například barvu, strukturu a velikost. Neuronové sítě jsou schopny vysledovat vzory, ale nemohou vnímat jednotlivé detaily tak dobře jako lidé a chápat je v kontextu. 
Vývojáři mohou naučit jednotlivé části sítě rozpoznávat různé vlastnosti a pak spolu tyto části pracují na „pochopení“ vztahů mezi těmito prvky, aby vývojáři zjistili, jak se 
k sobě hodí a jak se ovlivňují. 

Pokud bereme inteligenci jako schopnost se zorientovat v situacích, se kterými jsme se doposud nikdy nesetkali, pak lidská inteligence s obrovským přehledem vítězí. 

Přibližně platí, že pro počítače jsou obtížné věci snadné a snadné věci obtížné. Počítače jsou schopni pracovat s obrovským množstvím údajů, dokážou velmi rychle 
vyhodnotit, co se v daném souboru dat vyskytuje nejčastěji, co je typické a co je netypické. Aby to mělo smysl, k tomu potřebují člověka. 

Cílem této malé výstavky liturgických písní s obrázky je ukázat, že z „umělé inteligence“ nemusíme mít strach, že jejím prostřednictvím mohou malovat i ti, kdo by se 
k tomu jinak odhodlávali jen stěží a že může posloužit i tam, kde zatím moc obrázků není – právě ve zpěvnících. Sami posuďte, zda se jedná o umění (které má mnoho 
definic). Tady jsou některé z nich: umění je krása; umění je, když se podíváte na dílo a musíte o něm přemýšlet; umění je, když se podíváte a jen řeknete Ó! 

Soubor obrázků vznikl za použití „umělé inteligence“. Jedná se o zcela originální obrazy vytvořené počítačem při zadání textu liturgických písní a požadovaného stylu. 
Poslední slovo při výběru měl ovšem člověk – jinak by obrázky vypadaly úplně, úplně jinak   Když se dařilo, tak na jeden použitelný obrázek připadalo asi deset obrázků 
nepoužitelných. Když „umělá inteligence“ neměla svůj den, tak byl poměr klidně i 1:100. 

Když zadáte „Svatá rodina v Betlémě, pastýři přinášejí Ježíškovi dary“ a zobrazí se tyto obrázky, je jasné, že se o žádnou prudkou inteligenci nejedná   

 

Svatá rodina 
má pět členů, 
včetně 
siamských 
dvojčat. 
Roztomilý je 
dárek: půlka 
telátka v břiše  

Postavy Svaté 
rodiny jsou 
hodně neurčité, 
jistá je jen 
ovečka vysoká 
zhruba 2 metry. 

 

Svatou rodinu 
tvoří dva svatí 
Josefové a dva 
Ježíšci. Místo 
oveček 
prasátka. 

 

Opět Svatá 
rodina 
s dvojčátky. 
Zaujme 
kříženec 
lamy, kozy, 
prasete a 
psa. 

 

Přesvědčit umělou inteligenci, aby vytvořila právě to, co máte na mysli, je někdy pořádný oříšek. Někdy můžete mít 
pocit, že by bylo rychlejší a snazší obrázek rovnou namalovat nebo vyfotit, jindy je to hračka. 

 

 

 

 

A jedno malé odlehčení: zkuste uhádnout, co má všech šestnáct portrétů společného (řešení je vpravo dole)   

    

    

    

    

Ani jedna fotka nezobrazuje skutečnou osobu – tito 
lidé neexistují. Jejich portréty jsou vytvořené podle 
miliard fotografií skutečných lidí a z některých 
z nich je v každé uměle vytvořené fotografii něco. 
Ale fešáci většinou nevzniknou napoprvé   

 



Co již dávní proroci (122) 

 
 

 

 

 

1. Co již dávní proroci / lidem zvěstovali, / Duchem svatým pohnuti / 
viděti si přáli, / Krista Pána vtělení / v život Panny čisté, / toho jsme se 
dočkali / v tomto čase jistě. 

 

 

 

2. I na nebi andělům / zdálo se předivné / jeho svaté vtělení / a velmi 
tajemné. / Od věků neslýchaná / milost tak přehojná, / aby Bůh vzal na 
sebe / podobu člověka. 

 

 

 

3. Obrať k nám svou vlídnou tvář, / přežádoucí Pane, / ať se hříchů 
odřeknem, / v lásce přebýváme. / Převznešený hosti náš, / přijď k nám 
ve svátosti, / navštiv duše pokorné / z nebeské výsosti. 

 
 

 

4. Jakkoli jsme zhřešili, / o milost prosíme, / již jsme nezasloužili; / 
k tobě se modlíme: / učiň pro své vtělení, / všemohoucí Pane, / ať 
s čistotou srdečnou / na tebe čekáme. 

 

 

 

5. Čiňme pravé pokání, / špatný život změňme, / jako věrní sluhové / 
Pána vyčkávejme. / Stále stojí u dveří, / ustavičně tluče, / zda by našel 
čistý dům / u tebe, člověče. 

 

 

 

6. Jak můžem, usilujme, / o milost pracujme / a Krále nejvyššího / vždy 
v svém srdci mějme. / Ó vtělený Ježíši, / dej nám zde svou milost / a po 
tomto životě / v nebi věčnou radost. 

 
 

 

Kancionál jezuitského kněze Matěje Václava Šteyera (1630–1692) 
z roku 1727 

 

Text této adventní písně se v průběhu času dost měnil. 
Nejstarší varianta je zaznamenaná pod názvem Jakož o tom 
proroci svatí zvěstovali v tzv. Písních z r. 1522 Václava 
Miřínského. Nápěv pochází z Franusova kancionálu / Codex 
Franus (1505), později jej upravil Matěj Václav Šteyer (1683). 

V evangelickém kancionálu je uvedený jako autor této písně 
Jakub Písecký (1522). Toto autorství je uvedeno i v polské 
verzi (Co z dawna już prorocy). 

Současná varianta se od některých starších verzí poměrně dost 
liší, například: 

O čem dávných proroků / pěla zbožná ústa, / to již skutkem stalo 
se: / Plesej, země pustá! / Vzešlo jasné slunéčko / za mrakem se 
kryje; / dříve než se nadějem, / zář svou porozlije. (Plesy duchovní, 
1883) 

Co již dávní proroci / lidem zvěstovali, / Duchem svatým pohnuti / 
viděti si přáli, / Krista Pána vtělení / v život Panny čisté, / toho 
jsme se dočkali / v tomto čase jistě. 

Obrázky jsou na motivy výrobků z tkaniny a koberců.  

 

 

Kancionál Jana Franuse z roku 1505 



Narodil se Kristus Pán (201) 

 
 

 

 

 

1. Narodil se Kristus Pán, / veselme se, / z růže kvítek vykvet nám, / radujme se; / z života čistého, / z 
rodu královského / nám, nám narodil se. 

 

 

2. Jenž prorokován jest, / veselme se, / ten na svět poslán jest, / radujme se; / z života čistého, / z rodu 
královského / nám, nám narodil se.  

 

 

3. Člověčenství naše, / veselme se, / ráčil vzíti na se, / radujme se; / z života čistého, / z rodu 
královského / nám, nám narodil se.  

 

 

 

4. Goliáš oloupen, / veselme se, / člověk jest vykoupen, / radujme se; / z života čistého, / z rodu 
královského / nám, nám narodil se. 

 
 

Jedná se o velmi starou vánoční píseň – její text se poprvé objevuje v Kancionálu Jana 
Franuse z roku 1505. Nápěv má původ v husitských písních z 15. století. Zhruba v roce 
1520 se objevuje německá verze Freu' dich Erd' und Sternenzelt (Raduj se, země a hvězdné 
nebe). 

V Graduálu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře jehož vznik se odhaduje na konec 
15. století, je na listu 189a patrně nejstarší dochovaný úplný zápis písně Narodil se Kristus 
Pán, též s latinským textem En virgo parit filium. Skladba je částečně notována v 
trojdobém rytmu. 

Neobvyklý odkaz na přemožení Goliáše zdůrazňující Ježíšův původ z rodu Davidova byl 
v novějších verzích z 19. století nahrazen v některých kancionálech jménem Beliáš, 
jednoho ze čtyř knížat pekla zmiňovaného v židovských apokryfech. 

Obrázky jsou na motivy starých gotických obrazů. 

 

 

                                     

Kutnohorský graduál (Graduál Českého muzea stříbra v Kutné Hoře) 



Nesem vám noviny (222) 

 

 

 

 

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, / z betlémské krajiny, pozor 
dejte. [: Slyšte je pilně a neomylně; :] rozjímejte! 

 

 

 

2. Syna porodila čistá Panna, / v jesličky vložila Krista Pána, [: jej 
ovinula a zavinula :] plenčičkama. 

 

 

 

3. Andělé nebeští k němu přišli / a také pastýři hned se 
sešli, [: jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli. 

 
 

 

4. My také, křesťané, nemeškejme, / k těm svatým jesličkám 
pospíchejme, [: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme. 

 

 

 

5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, / který ses narodil z čisté 
Panny; [: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary. 

 

 

 

6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, / krásné Jezulátko, kvítku 
rajský; [: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný. 

 

 

 

7. Přijmi ty nábožné dary od nás, / milostivý Králi a Pane 
náš; [: svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš. 

 

 

 

8. Děkujem ti za tvé narození, / které nám přineslo 
vykoupení, [: na které jistě čekalo lidské :] pokolení. 

 

 

Nesem vám noviny patří mezi české nejpopulárnější 
koledy. Tuto skladbu napsal v roce 1847 autor 
náboženských písní P. Tomáš Bečák (1813-1855), 
představený olomouckého alumnátu (ústavu pro 
vychovávání jinochů k duchovnímu stavu). Mezi jeho 
další významné počiny patří přepracování a rozšíření 
Fryčajova kancionálu, který vyšel pod názvem 
Katolický kancionál (první vydání v Olomouci r. 1847) 

 

Obrázky jsou ve stylu starých vánočních kreseb z 19. 
století. 

 

  



Bože, před tvou velebností (512) 

 
 

 

 

 

Vstup  
1. Bože, před tvou velebností / na kolena padáme; / za dar pravé 
pobožnosti / vroucím srdcem žádáme, / bychom tebe milovali / jako 
v nebi andělé, / oběť chvály tobě vzdali / podle svaté vůle tvé.  

 

 

 
2. Láska tvá mě k sobě vábí, / jde mi sama z nebe vstříc, / abych se já 
člověk slabý, / nebál patřit na tvou líc. / V zajetí jsem vlastních hříchů, / 
a ty přesto máš mě rád; / přijď, ó Pane, znič mou pýchu, / navždy buď 
můj pevný hrad!  

 

 

Před evangeliem  
3. Boží slovo ukazuje / k věčné vlasti cestu nám; / kdo je věrně naplňuje, 
/ vejde jistě v nebes chrám. / Milostí svou změň nám, Kriste, / srdce 
v roli úrodnou, / ať tvé símě svaté, čisté / padne v půdu příhodnou.  

 

 

Obětní průvod  
4. Přijmi oběť čistou, Pane, / skrze ruce duchovní; / přijmi dary 
věnované, / které se tu promění / v tělo a krev Syna tvého, / jak on sám 
to přikázal, / než se za hřích světa všeho / na Golgotě v oběť dal.  

 

 

 

Přijímání  
5. Cherubíni, serafíni, / sestupte sem dolů k nám. / Mocný Bůh, jenž 
divy činí, / změnil v nebe tento chrám: / Láska, která z kříže září, / 
znova se tu zjevuje / ve svátosti na oltáři; / Boží Syn tu s námi je.  

 

 

 

6. Když ty ke mně vcházíš, Pane, / Ježíši můj nejdražší, / dej, ať srdce 
láskou plane, / ať se k nebi povznáší. / Ty buď zdroj mé blaženosti! / 
Celé nebe v duši mám, / když tě, Pane, ve svátosti, / Boha svého 
přijímám.  

 
 

 

Závěr  
7. Žehnej, Bože, lidu všemu, / v lásce tvé ať živi jsme, / věrni Kristu, 
Synu tvému, / zákon svatý plníme. / Dej nám žíti ke tvé chvále, / jak 
nám velíš, Otče náš, / uděl v boji síly stálé, / veď nás tam, kde přebýváš. 

 

Nejstarší znění textu písně pochází z kancionálu Radostná cesta 
(r. 1782), nápěv je ze začátku 19. století. Píseň vznikla 
propojením několika různých územních verzí. 

Obrázky jsou ve stylu jeskynních maleb, které se objevují 
nejvíce ve Francii a severním Španělsku, kde bylo objeveno 
několik set jeskyní s prehistorickými obrazy. Mezi nejznámější 
patří Lascaux, La Marche (Francie), Altamira (Španělsko), 
Laas Geel (Somaliland), Cueva de las Manos (Argentina). 

U některých maleb se předpokládá stáří více než 64 tisíc let 
(většina je ale výrazně mladších, kolem 15 000 let), a ukazují 
na to, že tehdejší lidé uměli svůj náboženský život představit 
formou velmi zdařilých obrazů. 

  

 

 



Hleď, mocný Hospodine, k nám z věčných nebes hor (513) 

 
 

 

 

 

Vstup  
1. Hleď, mocný Hospodine, / k nám z věčných nebes hor, / již oltář 
jasný kyne / a zbožný pěje sbor; / ó kéž se v této době / proud slzí 
vyroní / a obrátí nás k tobě, / nám tebe nakloní. 

 

 

 
2. Jak veliký jsi, Pane, / jak slavné jméno tvé! / Tvůj dech vším 
světem vane, / vše řídíš v moci své. / Ó budiž tobě vzdána / čest, 
chvála navěky! / Tys věčná spásy brána, / zní vesmír daleký. 

 

 

Před evangeliem  
3. Své církvi pravdy slova / jsi svěřil bezpečně, / v nich ona spásu 
chová / všem těm, kdo věří v ně; / vždyť jenom svatá víra, / ač svět 
jí pohrdá, / zdroj štěstí otevírá, / lék choré duši dá. 

 

 

Obětní průvod  
4. Co, Pane, tobě dáme / v dar za hřích spáchaný? / Co nejdražšího 
máme, / je Syn tvůj seslaný. / Buď pro smrt tvého Syna / kajícím 
hříšníkům / dnes odpuštěna vina / a trest nám viníkům. 

 

 

Přijímání  
5. Hle, z nebe k nám sestoupil / Syn Boží na oltář, / svou krví nás 
vykoupil, / k nám sklání božskou tvář; / chce býti naším hostem, / 
svá srdce chystejme / a zasvěťme je ctnostem, / Přijď, Pane! 
volejme. 

 

 

 

 
6. Ó vítej, Pane Kriste, / již tebe objímám, / stvoř ve mně srdce 
čisté, / ať v dobru prospívám. / Sil mě svou krví, tělem, / ať víru 
zachovám / a s ďáblem nepřítelem / v boj vítězný se dám. 

 

 

Závěr  
7. Již oběť Ježíšova / se vznesla k výšinám / a z nebe milost nová / 
se hojně snáší k nám. / Nuž spějme k povolání, / kam Bůh nám 
pokyne, / ať nás pak po skonání / mzda věčná nemine. 

Text i nápěv této velmi často hrané kostelní písně pochází ze 
17. století. Vyskytuje se jen s drobnými odchylkami 
v kancionálech 19. století – např. Úplný kancionál arcidiecese 
olomúcké, čili, Posvátné zpěvy a modlitby ku všestranné potřebě 
při veřejné bohoslužbě a soukromých pobožnostech dle osnovy 
kancionálu Bečákova upravený vydaném v Olomouci v roce 
1888, nebo Zpěvy církevní a modlitby vydané v Třebíči v roce 
1897. 

 

 

Většina obrázků je na motivy obrazů holandského malíře 
Vincenta Willema van Gogha (1853–1890). Dnes se jedná o 
jednoho z nejznámějších světových malířů, který se ovšem stal 
slavným až po své smrti – během svého života se mu podařilo 
prodat jediný obraz. 

Obrázky 3. a 5. jsou na motivy tvorby francouzského 
impresionistického malíře Claude Moneta (1840–1926), který 
ve svých obrazech proslul detailní prací s barvou a světlem, a 
stal se výrazným představitelem impresionismu. 

Vincent van Gogh 
Zelené obilí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlčí máky v Argenteuil 
               Claude Monet 

 



Na své tváře padáme před Tvou velebností (516) 

 
 

 

 

 

Vstup  
1. Na své tváře padáme / před tvou velebností, / oběť, kterou 
chystáme, / přijmi s laskavostí, / jak ji k věčné poctě tvé / Ježíš 
ustanovil, / než za naše spasení / na kříži krev prolil. 

 

 

Před evangeliem  
2. Kdo je z Boha, pravil Pán, / slovo Boží slyší; / má své nitro 
dokořán / a hluk světa ztiší. / Tak se ztiším dnes i já / před tebou, 
můj Pane, / ať v mé mysli pravda tvá / i v den všední plane. 

 

 

Obětní průvod  
3. Chléb a víno, Bože náš, / tobě obětujem; / srdce, které jen ty 
znáš, / tobě zasvěcujem. / Přijmi je a proměň je / jako ten chléb 
s vínem, / ať se navždy tajemně / sjednotí s tvým Synem. 

 

 

 
4. Duše, teď se rozlétni, / ke svatému kříži, / kde na hoře obětní / 
Otcův hněv Syn smíří. / Ježíš se přibližuje, / jde vstříc lidu svému, / 
odpuštění slibuje. / Klanějme se jemu. 

 

 

 

Přijímání  
5. Kristus na zem sestoupil / a k Otcově chvále / krví svou nás 
vykoupil; / zemřel, živ je stále. / Zvěstovaný Mesiáš / pouta smrti 
láme. / Tobě, Králi, hosti náš, / duši otvíráme. 

 

 

 
6. Pane, já nejsem hoden / tvého navštívení, / mnohým hříchům 
podroben, / světlo ve mně není. / Ale ty jsi světlo mé, / pokrm duše 
mojí, / jenž mě v lásce přítomné / s věčnou láskou spojí. 

 

  

Závěr  
7. Když jsi chodil Judeí, / mnohý toužil, Pane, / dotknout se tě 
s nadějí, / že se zázrak stane. / Já tě cele v srdci mám / jako chléb 
svůj denní; / kéž tě s vírou přijímám, / věčné uzdravení. 
 

 

 

Závěr  
8. Kéž zpěv díků za tvůj dar / v našich srdcích vládne, / ať v nás 
živé lásky žár / přes den nevychladne. / Buď tvá svatá oběť v nás / 
neustále živá, / zůstaň s námi dnes i v čas, / kdy se připozdívá. 

 

 

Nejstarší dochované znění této písně pochází z Fryčajova 
kancionálu (1801). P. Tomáš Fryčaj (1759–1839) byl knězem a 
významným autorem náboženské, etnografické a jazykovědné 
literatury. Nápěv složil Josef Leopold Zvonař (1824–1865), 
autor desítek písní (Čechy krásné, Čechy mé), mší, komorních 
skladeb, sonát a oper. 

Obrázky jsou na motivy díla provensálského malíře Paula 
Cézanna (1839–1906), který v malbě zapojoval 
impresionistické výrazové formy a zároveň je označován za 
průkopníka klasické moderny. Mezi kupce jeho obrazů patřili 
jeho kolegové – například Monet a Renoir. Po Cézannově 
smrti se inspiroval jeho dílem Pablo Picasso. 

  

 

 

                 Mont Saint Victoire 
                            Paul Cézanne 



Ježíši, Králi (707) 

 

 

 

 

1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost 
tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám 
zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému králi 
ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.  

 

 

 

2. Ježíši, Králi nebe a země, / tvá láska jako nebeská zář / ze srdce 
tvého oslaveného / rozjasňuje všech blažených tvář. / Nám 
zahaluješ je ve svátosti, / láska však tuší nebeský zdroj. / Ježíši, 
Králi pokojných duší, / se Srdcem svým nás navěky spoj. 

 

 

 

3. Ježíši, Králi nebe a země, / jenž jsi nás krví svou vykoupil, / dál 
kraluj v srdcích svých věrných dětí, / víru v nás oživ, naději sil. / 
Věříme v Tebe, žes Bohem naším, / žes cesta naše a život náš. / Kéž 
k Srdci tvému lnem živou láskou, / ty v sobě věčný zdroj pravdy máš. 

 
 

 

4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze 
Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. / Dej 
mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky své, / ať 
v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.  

 

 

 

5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš český lid, / ať 
v jeho srdci a v jeho mysli / vládne tvůj řád a bezpečný klid. / 
Ó, dej mu víru, naději, lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať 
opět uzná království tvoje, / sklání se před tvou velebností.  

 

 

 

6. Ježíši, Králi nebe a země, / buď Králem v církvi, dědictví svém, / 
aby nás vedla v nebeský domov, / jejž z lásky k nám jsi připravil 
všem. / Nauč nás lásce k té matce dobré, / která nás vede jak dítky 
své, / dej jí svou sílu, by přemáhala / samého pekla nástrahy zlé. 

 
 

 

7. Ježíši, Králi nebe a země, / popřej nám místa v království svém, / až 
dokonáme pouť žití svého / po mnoha zkouškách, po boji všem. / 
Přijď království tvé, v němž není bolu, / v němž není slzí bolestných 
víc, / kde věčné blaho a věčná radost / ozařuje všech blažených líc. 

 

Text písně je dílem jezuity Františka Žáka (1862–1934) z roku 
1912. Píseň nejprve vyšla v časopise Ve službách Královny, 
v roce 1917 byla zařazena do Družinského zpěvníčku. Jako 
mariánský ctitel složil i píseň Budiž vděčně velebena, Matko 
Boží Maria. Na Slovensku, kde P. F. Žák absolvoval noviciát, je 
píseň Ježíši Králi známá jako Ježišu, Kráľu neba i zeme 
s odlišným nápěvem od Mikuláše Schneidera-Trnavského. 
Český nápěv složil Josef Trumpus (1887–1975), varhaník a 
hudební skladatel v Praze. 

Obrázky jsou na motivy vídeňského malíře s českými předky 
Gustava Klimta (1862–1918), jednoho z nejvýznamnějších 
členů vídeňské secese. V mnoha jeho obrazech se objevuje 
zlatá barva – jedná se o pravé plátkové zlato. 

  

 

  

  



Kde jsi, Jezu, spáso má (711) 

 

 

 

 

 

1. Kde jsi Jezu, spáso má? / K tobě mysl zvedám. / Pověz, kde jsi, 
lásko má? / Já tě všude hledám. / Bez tebe se srdce souží, / jen po 
tobě stále touží. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám. 

 

 

2. Kde ty nejsi, Bože můj, / vidím samou žalost, / bez tebe, Ježíši 
můj, / není pro mne radost. / Tvá vzdálenost duši tíží, / stále hledím 
k tvému kříži. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám. 

 

 

3. Vesel se, ó duše má, / již tvůj Pán přichází, / Ježíš, radost, síla 
tvá, / při každé nesnázi. / Vítej, nekonečná Kráso, / vítej, má jediná 
Spáso, / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / 
přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám. 

 

 

4. Posil víru, naději, / k lásce své mě vzbuzuj, / ať tě mám rád 
vroucněji, / vždyť jsi Pán a Bůh můj. / Na všech cestách této země, 
/ milostivě shlížej ke mně, / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si 
v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém 
srdci chrám. 

 

 

5. Sešli svého anděla, / aby bez ustání / duši, tělo chránil zla, / vedl 
mě k pokání, / abych nerozhněval tebe, / neztratil na věky nebe. / 
Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď 
jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám. 

 

 

6. Chraň od hříchu v každý čas, / utvrzuj mě v ctnosti, / Pane, dej ať 
vždy tvůj hlas / slyším s ochotností. / Uděl mi své požehnání, / ať 
vytrvám do skonání. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém 
srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám. 

 
 

 

7. Než v hodině poslední / srdce bít ustane, / z bídy mé mě 
pozvedni / k důvěře, můj Pane. / Vytrhni mě z moci ďábla, / aby 
duše neoslábla. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám. 

 

Text liturgické písně Kde jsi, Jezu, spáso má? je dílem P. Jana Josefa Božana (1644–1716), 
který byl tvůrcem prvního českého zpěvníku s vícehlasým notovým doprovodem nazvaném 
Slavíček rajský, vydaném r. 1719 v Hradci Králové. Kancionál se používal ještě ve 30. letech 
20. století a obsahoval jak staleté písňové sbírky, tak i Božanovy původní verše vykazující 
smysl pro působivou a uměleckou formu. 

 

Autorem nápěvu je bučovický varhaník a pedagog Alois Šlesinger (1872-1950), přispěvatel 
brněnského kancionálu Cesta k věčné spáse (1912). 

 

Obrázky jsou ve stylu dětské kresby voskovkou 

 



Pojď k Spasiteli (781) 

 

 

 

 

1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, / své srdce jemu v oběti nes! / 
On z trůnu svého, kde věčný ples, / tak sladce volá: Pojď! / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / Ó Pane, 
vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, vstříc mi 
pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 

 

2. Pojď, kdo jsi koli, jest blízko Pán, / on za nás všechny v oběť byl 
dán. / Mile zve k sobě nás ze všech stran, / ó, slyš a věř a pojď. / 
Sláva, sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / 
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / 
Sláva, sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, 
vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 

 

 

3. Pojď, dítko milé, ten sladký hlas / i tebe zve, pojď, dokud je čas. 
/ Kdož ví, zda zítra ozve se zas, / ach, nemeškej a pojď! / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / Ó Pane, 
vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, vstříc mi 
pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 
 

 

4. Pojď k Srdci Páně, má duše, již, / když na tě světa doléhá tíž. / 
K oltáři jeho přijď jenom blíž, / on k tobě volá: Pojď! / Sláva, sláva, 
duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / Ó Pane, vstříc mi 
pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, sláva, duše 
zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc 
mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 

 

 

5. Pojď k Bohu svému, sem k němu spěj, / život svůj celý v oběť 
mu dej. / Již lásce jeho čekat nedej, / ach, dítě, vstaň a pojď! / 
Sláva, sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / 
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / 
Sláva, sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, 
vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 

 

6. Hle, Spasitel již spěchá ti vstříc, / ach, rci, kdo tě kdy miloval 
víc? / Krví svou viny obrací v nic / a z kříže volá: Pojď! / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu že již neklesá. / Ó Pane, 
vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, 
sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / Ó Pane, vstříc mi 
pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď. 

 

Píseň Pojď k Spasiteli (v anglickém originále Come to the Savior) je americká duchovní píseň, poprvé publikovaná v USA v roce 1870 ve sbírce The Prize. Anglický text napsal a melodii složil 
americký hudební pedagog a skladatel George Frederick Root (1820–1895), do češtiny ji přeložil básník a autor mnoha duchovních písní Josef Baštecký (1844–1922), který byl ve druhé 
polovině 19. století učitelem na evangelické škole v Nebuželích. 

Píseň je známá i v Polsku pod názvem Pójdź do Jezusa nebo ve Švédsku jako Skynda till Jesus, Frälsaren kär. 

 

Obrázky jsou ve stylu kresby vodovkami – akvarelu. 



Blíž k tobě, Bože můj (901) 

 
 

 

 

 

1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! / V smutcích i 
radostech mou prosbu slyš: / Ať kráčím den co den / jen v tobě 
svoboden, / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! 

 

 

2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, / tvá láska jediným 
mým bohatstvím. / Tys přítel můj a cíl, / já toužím ze všech sil / 
blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž. 

 

 

3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, / ty vždy mě pozvedáš, ty 
potěšíš. / Dej, ať tvé cesty znám, / ať po nich nejdu sám / blíž 
k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž. 

 

 

 

4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád / jak ten, jenž za hříšné šel život dát: /  
Ať umím bratrem být / a s láskou v srdci jít / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž. 

 

 

 

5. V poslední hodině, až přijde čas, / buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás! /  
Ať smrt se promění / ve slavné vzkříšení, / blíž k tobě, Bože můj, navěky již!  

 

Autorkou textu původní písně „Nearer, My God, to Thee“ publikované v roce 1844 byla hluchá anglická básnířka Sarah Flower Adamsová (1805–1848). Píseň „Blíž k tobě, Bože můj“ je 
pojatá jako křesťanský chvalozpěv, který je inspirován vyprávěním příběhu Jákobova snu (Žebřík Jákobův) popsaném v Genesis 28,11-12: Přišel tedy na jedno místo a zůstal tam celou noc, 
protože slunce už zapadlo. Vzal jeden z kamenů toho místa, položil si ho k hlavě a lehl si na to místo, aby usnul. Pak se mu zdál sen, a hle, na zemi byl postaven žebřík, jehož vrchol sahal až do nebe, 
a po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé... 

Nápěv je částí skladby „Bethany“ z roku 1856 od amerického skladatele a bankéře Lowella Masona (1792–1872), který byl vůdčí osobností americké církevní hudby 19. století. 

Český text vytvořil v roce 1969 katolický básník, dramatik a překladatel Václav Renč (1911–1973). V. Renč patřil v období První republiky spolu s dalšími katolickými spisovateli ke kritikům 
T.G. Masaryka a dalších představitelů liberální politiky, v roce 1938 v nekrologu nešetřil ani Karla Čapka. V 50. letech byl komunistickým režimem ve vykonstruovaném procesu s katolickou 
inteligencí odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn byl až v roce 1962 a rehabilitován v roce 1990. Je i autorem české kancionálové verze písně Tichá noc (1968).  

Tato skladba je údajně poslední písní, kterou hrála kapela na Titanicu před potopením lodě. 

 

Obrázky jsou ve stylu kresby vodovkami – akvarelu. 

  



Matičko Kristova, klíčnice nebe (922) 

 

 

 

 

 

1. Matičko Kristova, klíčnice nebe, / za duše v očistci prosíme 
tebe. / Mateřskou přímluvou otevř jim bránu, / ony už touží tak po 
Kristu Pánu. 

 

 

2. Chybily, hřešily, zbloudily z cesty, / v lítosti volají po rajském 
štěstí. / Zhřešily v slabosti, chybily v zlobě, / v lásce však volají, 
Matičko, k tobě. 

 

 

3. Slyš, mocná Královno, prosebné zpěvy, / jimiž tě vzývají 
synové Evy! / Za ně se přimlouvej u svého Syna, / ať jeho krví je 
smyta z nich vina. 

 

 

4. Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří, / nebeský mír ať 
jim navěky září. / Přiveď je z očistce k novému žití, / ať světlo 
věčné jim v nebesích svítí. 

 

 

 

 

 

 

 

Text i nápěv této oblíbené dušičkové písně složil prostějovský farář P. Karel Dostál-Lutinov (1871–1923). Přestože nebyl školeným hudebníkem, 
hrál velmi dobře na housle a violu a vytvořil řadu nápěvů, vyhovujících lidovému zpěvu. P. Karel Dostál (pseudonym Lutinov používal podle 
rodiště svého otce Lutína) byl i vůdčím představitelem tzv. Katolické moderny, jejímž cílem bylo přiblížit českou křesťansky orientovanou 
literaturu soudobým literárním proudům (mezi významné prozaiky této moderny patřil například chodský spisovatel Jindřich Šimon Baar). Kvůli 
svým snahám o přiblížení katolické církve nové době i prostřednictvím umění se dostával do ostrých sporů s T. G. Masarykem – Masaryk dospěl 
k názoru, že od české katolické moderny politickou pomoc očekávat nemůže; Dostál se zase přesvědčil, že Masarykova představa o katolicismu je 
naplněna neznalostmi a nepřátelstvím. 

Obrázky jsou ve stylu kamenné mozaiky, podobně jako Dostálův náhrobek                                                         Náhrobek P. Karla Dostála v Prostějově 
(P. Karel Dostál je vpravo jako Nikodém)  

 

  



Bůh je záštita má 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Bůh je záštita 
má, 

Bůh je záštita má. 

Bůh je záštita má, 

s ním nemusím se 
bát. 

 

1. Nevím, co mi 
zítřek tají, 
strasti bez konce 
se zdají, 
Mraky 
cestu zakrývají, 
ale Bůh je spása má. 

R: Bůh je záštita má, 
Bůh je záštita má. 
Bůh je záštita má, 
s ním nemusím 
se bát. 

 

 

2. Každý den od 
procitnutí 
k nové honbě 
štvát mě nutí, 
nikde místa k 
spočinutí, 
jenom v Bohu 
najdu mír. 

R: Bůh je záštita má, 
Bůh je záštita má. 
Bůh je záštita má, 
s ním nemusím 
se bát. 

 

 

3. Kolem svět se 
rve a plení, 
lidské vztahy zlato 
mění, 
Bože, dej, ať 
v pokušení 
vím, že ty se staráš 
sám. 

R: Bůh je záštita má, 
Bůh je záštita má. 
Bůh je záštita má, 
s ním nemusím 
se bát. 

 

  

Obrázky jsou na motivy 
tvorby španělského 
malíře a sochaře Pabla 
Picassa (1881–1973), 
zakladatele kubismu. 

Guernica 

 



Hosanna 
 

  

 

 

 

1. Hosana, hosana, 
hosana Bohu na nebi. 
Hosana, hosana, hosana 
Bohu na nebi.  

 

 

Ref. Jméno slavíme tvé, 
(haleluja,) chválí tě 
srdce mé, (haleluja,) 
vyvýšen 
buď, ó Bože náš, 
hosana Bohu na nebi. 

 

  

 

 

2. Sláva, sláva, sláva 
všech králů Králi. 
Sláva, sláva, sláva 
všech králů Králi.  

 

 

Ref. Jméno slavíme tvé, 
(haleluja,) chválí tě 
srdce mé, (haleluja,) 
vyvýšen 
buď, ó Bože náš, 
hosana Bohu na nebi. 

 

  

Obrázky jsou na motivy 
tvorby španělského 
malíře a sochaře Pabla 
Picassa (1881–1973), 
zakladatele kubismu. 

Malování podle čísel 

 



Vyvyšuju Tebe, Pane 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvyšuju Tebe, Pane, 
nad tímto dnem. 

 

 

Vyvyšuju Tebe, Pane, 
nad každým člověkem. 
 

 

 

Vyvyšuju Tebe, Pane, nad 
vším, co stvořeno jest. 

 

 

Vyvyšuju Tebe, Pane, i nad 
svým životem.    
 

 

R: /: Vyvyšuju Tvoje jméno 
nad každé jméno :/ 

 

Obrázky jsou na motivy obrazů českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a publicisty Jana 
Zrzavého (1890–1977) a jeho žáka P. Stanislava Weigela (1927–2011), který se v důchodu soustavně 
věnoval výtvarné tvorbě a pořádal meditativní kurzy a výstavy na téma Cestou krásy k pravdě. 

Náves v Kermeuru. Jan Zrzavý, 1929                                                                             P. Stanislav Weigel 

                                                                                


