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Ch 1 
Ch 2
Ch 3 -chlapci 
D 1 
D 2 
D 3
D 4 -dívky
H 1 
H 2
H 3 -malé holčičky
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H 1 
Všichni

Holčičky 

CH 1

CH 3 
CH 2 
CH 3 
CH 2

CH 1

CH 2

CH 1

CH 3 
CH 2 
CH 3 
CH 2 
CH 3 
CH 2 
CH 3 
CH 2 
Všichni

Eli, Eli, lamma sabachtani 
Hosana synu Davidovu
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně 
Hosana na výsostech
Eli, Eli, lamma sabačhtani
(pausa)
Kdybych mluvil jazyky-lidskými i andělskými, 
kdybych však lásky neměl, 
byl bych jen jako zvučící mě3 
a jako znějící zvonec.
A kdybych měl dar prorokování
a znal všechna tajemství
a měl i poznání o všem
a kdybych měl všechnu víru, 
že bych hory přenášel,
kdybych však lásky neměl, 
ničím bych nebyl.
A kdybych rozdal ehudým na živobytí veškerý svůj statek 
a vydal své tělo k spálení,
kdybych však lásky neměl, 
nic by mi to neprospělo.
Láska je shovívavá a dobrotivá,
láska nezávidí,
nechlubí se a nevyvyšuje se,
není ctižádostivá,
nehledá svůj prospěch,
neroztrpčuje se,
nepřemýšlí o zlém,
neraduje se z bezpráví,
nýbrž se raduje s pravdou.
všechno snáší, 
všemu věříy 
ve Vše doufá, 
všechno přetrpí.



H 1 Láska nikdy nepomíjí
CH 2 At již jest u nčkoho dar prorokování,
Chlapci zanikne
CH 3 aí již dar jazyků,
Chlapci přestane
CH 2 aí již dar poznáni,
Chlapci zanikne.
CH 1 Nebot částečně jen poznáváme 

a částečně prorokujeme.
Když však přijde to, co je dokonalé, 
zanikne to, co je částečné.

CH 2 Když jsem byl dítětem, 
mluvil jsem jako dítě, 
smýšlel jsem jako dítě, 
usuzoval jsem jako dítě, 
když jsem se stal mužem, 
odložil jsem, co bylo dětské.

Všichni Nyní vidíme jako v zrcadle, mlhavě, 
ale v budoucnu tváři v tvář.

CH 1 Nyní poznávám částečně, 
v budoucnu však budu poznávati tak, 
jak jsem sám poznán.

Chlapci sám poznán
Všichni poznán, poznán, poznán
Dívi^ Nyní zůstávají: 

víra, naděje, láska, 
tato tři

H 1 Ale největší z nich je láska
Všichni láska
Dívky je láska
Chlapci je

je
Holčičky láska
Všichni je LÁSKA
H 1 JE ELI, ELI 

Eli, Eli
Dívky Eli, Eli
Holčičky Eli, Eli



Všichni Eli, ali, lamma sabachtani
R  3 Eli, Eli, lamma aabachtani znamená:

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil
Dívky Bože můj 

Otče můj
Všichni Bože můj
H 1 Eli
Všichni Otče můj
H 1 Eli
Všichni LÁSKA
H 1 Eli

je láska
Všichni Proč jsi nás opustil, Otče!
D 1 Tehdy přišel Ježíš s nimi do dvorce jmánem Getsemany 

a řekl svým učedníkům: "Posedte zde, dokud se budu 
tamto modliti!" A vzal Petra a dvšma syny Zebedeovými 
a počal se rmeutiti a teskniti. Tu praví: "Smutná je 
duše má až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou."

Holčičky Láska nikdy nepomíjí
Chlapci Blahoslaveni jste, když vás budou pře mne tupit a pro

následovat
D  1 A popošel kouegk, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, 

je-li možno, at odejde ode mne tento kalich, ale ne jak 
já chci, nýbrž jak íy."

Holčičky Nehledá svůj prospěeh
D 1 1 přišel k svým učedníkům a nalezl je, jak spí. 1 řekl 

Petrovi: "To jste nemohli ani hodinu se mnou bdíti?"
Všichni bdíti, bdíti /bdíti, bdíti ....
D 1 Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení! Duch 

je zajisté připraven, ale tělo je slabé. Opět odešel 
po druhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-11 mne tento 
kalich minouti a já jej musím vypiti, stan se vůle 
tvá!" A znovu se vrátil a nalezl je, jak spí, nebot 
jejich Oči byly obtíženy.

Všichni bdíti, bdíti / bdíti, bdíti
D  1 1 nechal je, znovu odešel a modlil se po třetí, táž 

slova. Fotem přišel k svým učedníkům a řekl jim: "Vy 
klidné spíte dále? Hle, přiblížila se hcdiga, kdy &rn 
člověka bude vydán do rukou hříšníků. Vetante, pojame! 
Hle, přiblížil se ten, který mě zradí!"
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Všichni Zradí, zradí
H 1 Eli
Všichni zradí. 

(p'auaa)
D 2 Když ještě mluvil, hle, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel 

a a ním veliký zástup s meči a kyji poslaný od velekněží 
a starších lidu. Ten, který ho zradil, dal jim znamení: 
"Koho políbím ten to je, toho zajměte!" A hned přistou - 
pil k Ježíšovi a řekl: "Zdráv bud, Mistře!" A políbil ho. 
1 řekl mu Ježíš: "Příteli, proč jsi přišel?" Tu přistou
pili, chopili se Ježíše a jali ho.

Všichni Eliíií--
D '2 A hle, jeden z těch, kteří byli a Ježíšem, natáhl ruku a 

vytasiv svůj meč, sekl po jednom služebníku veleknězovu 
a utal mu ucho. Tu řekl mu Ježíš: "Zastrč svůj meč, kam 
patři! Nebot všichni, kteří berou meč, mečem zahynou. Ci 
myslíš, že nemohu prošiti Otce sváho, a dá mi hned více 
než dvanáct pluků andělských ? Jak se tedy naplní Písma, 
že se tak musí státi?"
Tehdy řekl Ježíš zástupcům: "Jako ha lotra jste vyšli 
s meči a kyji, abyste mě jali. Den co den jsem sedával 
u vás a učil v chrámě, a nejali jste mě. Ale toto se 
všechno stalo, aby se naplnila Písma proroků."
Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli.

Všichni Opustili a utekli, Eli, Eli 
(pausa)

CH 1 Ti však, kteří Ježíše jali, odvedli ho k veleknězi Kai
fášovi, kde se už shromáždili zákonici a starší. Petr 
šel za ním zpovzdáli až ke dvoru veleknězovu; vešel do
vnitř a seděl se služebníky, aby viděl konec.
Velekněží a celá velerada hledali křivá svědectví proti 
Ježíšovi, aby ho mohli vydati na smrt, ale nenalezli, 
ačkoliv předstoupilo mnoho křivých svědků. Naposled přišli 
dva křiví svědkově a řekli: "Tento pravil: "Mohu zbořiti 
chrám Boží a ve třech dnech jej zase vystavětí."
Tu povstal velekněz a řekl mu: "Nic neodpovídáš na to, co 
tito proti tobě svědčí?" Ale Ježíš mlčel. 1 řekl mu vele
kněz: "Zapřísahám tě při Bohu živám, abys nám pověděl, 
jsi-li ty Mesiáš, Syn Boží?" Dí mu Ježíš: "Ano, já jsem!"

Všichni Ano, já jsem
Chlapci Já jsem, ano, já jsem!
Holčičky Eli, Eli, Eli
CH 1 Avšak pravím vám: Od tohoto času uzříte syna člověka se- 

děti po pravici Všemohoucího a přicházeti v oblacích 
nebeských .
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Všichni Blahoslavení, kteří lačněji a žízní po spravedlnosti 
nebot oni budou nasyceni.

CH 1 Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: "Rouhal se! Nač 
ještě potřebujeme svědky! Hle, nyní jste slyšeli rouhá
ní. Co soudíte vy?" A oni odpověděli: "Hoden je smrti!"

Dívky co soudíte vy?
Chlapci co soudíte vy? 

(pausa)
Všichni Potom mu plivali do tváře a bili ho pěstmi, jiní ho po - 

líčkovali říkajíce: "Hádej nám, Mesiáši, kdo tě to udeřil!"
H 1 Eli
Holčičky Eli

(pausa)
CH 3 Petr pak seděl venku na dvoře. 1 přistoupila k němu jedna 

služka a řekla mu: "Ty také jsi byl s Ježíšem Nazaretským!" 
Ale on přede všemi zapřel: "Nerozumím, co pravíš!" Když 
vyšel do brány, uzřela ho jiná služka a řekla přítomným: 
"Také tento byl s Ježíšem Nazaretským!" On opět zapřel se 
zapřísaháním: "Neznám toho člověka."

D 3 Neznám toho člověka
CH 2 Neznám toho člověka
H 1 Neznám toho člověka
CH 3 Po malé chvíli přistoupili okolgstojící a řekli Petrovi: 

"Skutečně i ty jsi z nich, nebot i tvá výslovnost tě pro
zrazuje." Tu se počal zaklínat! a přísahati, že nezná 
toho člověka. A vtom kohout zakokrhal. 1 rozpomenul se 
Petr na slova Ježíšova, která řekl: "Dříve než kohout za
kokrhá, třikrát mě zapřeš." 1 vyšel ven a hořce plakal.

Všichni Zapřeš, zapřeš, zapřeš mě i 
(pausa)

D 3 Když se pak rozednilo, uradili se všichni velekněží a 
starší lidu proti Ježíšovi, že ho vydají na smrt. A svá
zaného přivedli ho k vladaři Pontskému Pilátovi a odevzdali 
mu ho.

D 4 Tehdy vida Jidáš, který ho zradil, že jest odsouzen, z lí
tosti vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším se slo
vy: "Zhřešil jsem, poněvadž jsem zradil krev spravedlivou."

D 4 Ale oni řekli: "Co nám do toho, to je tvá věc!" 1 pohodil 
stříbrné v chrámě, odešel odtud a oběsil se osidlem.



D 3 Veleknězi však vzali stříbrné a pravili: "Nesměji se vlo- 
žiti zpět do pokladny, nebot je to mzda za krev." A po 
poradě koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání poutníků. 
Proto se to pole až do dneška nazývá Hekaldema, to jest 
Pole krve. Tehdy se naplnilo, co předpověděl prorok Jere
miáš slovy:

CH 1 A vzali třicet stříbrných
Všichni třicet stříbrných

CH 1 mzdu to za člověka tak oceněného,
Všichni mzdu to za člověka 

za člověka 
za člověka

CH 1 kterého za tolik ocenili synové izraelští,
Všichni synové izraelští,
CH 1 a dali je za pole hrnčířovo,
Všichni za pole hrnčířovo

CH i jak mi ustanovil Pán. 
(pausa)

Dívky Ježíš pak stál před vladařem. 1 otázal se ho vladař: 
"Tý jsi král židovskýT" Ježíš mu řekl: "Ano, já jsem."

Všichni Ano, já jsem
Chlapci Já jsem, ano já jsem!
Holčičky Eli, Eli, Eli
D 4 A když veleknězi a starší na něho žalovali, neodpověděl nic 

Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, jak hrozné věci proti tobě 
svědčí?" Ale on mu neodpověděl na žádné slovo, až se vladař 
divil.

(pausa)
CH 2 0 slavnosti propouštíval vladař lidu jednoho vězně, kterého 

chtěli. Měl pak tehdy pověstného vězně jménem Barabáše.
Když se tedy sešli, řekl jim Pilát: "Koho chcete, abychom 
vám propustil, Barabáše či Ježíše, jenž se nazývá Mesiáš?" 
Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.

Holčičky Láska nezávidí
Všichni Blahoslavení milosrdní, nebot oni milosrdenství dojdou, 

(pausa)



OH 2

Všichni
Chlapci
Dívky
Holčičky
H 1

Všichni

D 3

D 1

D 1 a D 2 

D 2

Ale když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho manželka 
"Nic neměj a tímto spravedlivým, nebot jsem dnes ve snách 
kvůli němu mnoho vytrpěla."
Avšak velekněží a starší přemluvili lid, aby žádali o Bara- 
báše, Ježíše však aby nechali zahubit. I promluvil vladař 
a řekl jim: "Kterého z těch dvou chcete, abych vám propu - 
stilT* A oni řekli: "Barfbáše!" Di jim Pilát: "Co tedy mám 
učinit s Ježíšem, který se nazývá Mesiáš?" Všichni odpoví
dají: "At jest ukřižován!" Dí jim vladař: "Co zlého učinil? 
Ale oni křičeli ještě hlasitěji: "At jest ukřižován!" Vida 
tedy Pilát, že nic nezmůže, ale že bouře roste, vzal vodu, 
a umývaje si ruce před lidem, pravil: "Nevinen jsem krví 
tohoto spravedlivého. To je vaše věc!" A všechen lid odpo
věděl: "Krev na nás i na naše děti?" Tu jim propustil Bara- 
báše.
Krev na nás i na naše děti!
Krev na nás i na naše děti!
Na nás i na naše děti 
Na nás i na naše děti 
Eli, Eli
Elííí ---

(pausa)
Ježíše dal zbičovat a vydal jim ho, aby byl ukřižován.
Tehdy vedli vladařovi vojáci Ježíše do soudní budovy, shro
máždili k němu celou četu, svěkli ho a přioděli ho sarla - 
tovým pláštěm. A spletli korunu z trní, vložili mu ji na 
hlavu a do pravice mu dali třtinu. Klekali před ním a po - 
směšně pravili: "Zdráv bud králi židovský!" Když ho popli
vali, vzali třtinu a bili ho,po hlavě. A když se mu napo - 
smívali, svlékli s něho plášt a oblékli ho v jeho roucho. 
Pak ho odvedli, aby ho ukřižovali.

(pausa)
Když vycházeli, potkali jednoho muže z Kyreny, jménem Ši
mona. Toho přinutili, aby nesl jeho křiž.
A přišli na místo jménem Oolgota, to jest v překlade Lebka. 
I dali mu piti vina smíšeného se žluči. Okusil, ale napiti 
se nechtěl.
Když ho pak ukřižovali, rozdělili si jeho roucho, metajíce 
o ně los, aby se naplnilo, co předpověděl prorok slovy:
Rozdělili si má roucha a 
o můj oděv metali los
A sedíce hlídali ho tam. I dali mu nad hlavu nápis o jeho 
vině: " Tento je Ježíš, král židovský." S ním také ukřižo
vali dva lotry, jednoho po pravici, druhého po levici.
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D 1 Ti, kteří tudy chodili, potřásajíce hlavami, rouhali se mu 
takto: "Ha, jenž boříš chrám Boži a ve třech dnech jej zase 
stavíš, pomoz sám sobě! Jsi-li Syn Boži, sestup s kříže!" 
Podobně se mu posmívali i velekneží se zákoníky a staršími 
a pravili: "Jiným pomohl, ale sám sobě pomoci nemůže? Je-li 
králem izraelský]}, at sestoupí s kříže, a my uvěříme v něho! 
Doufgl v Boha, at ho nyní vysvobodí, má-li v něm zalíbeni; 
vždyt pravil: "S}yn Boží jsem!" Taktéž ho tupili i lotři, 
kteří byli s ním ukřižováni.

Všichni At sestoupí s kříže 
At sestoupí s kříže

(pausa)
H 2 Od šestá hodiny pak nastala tma po celá krajině až do 

hodiny devátá.
H i A kolem devátá hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: "Eli, 

Eli, lamma sabachtani," to Jest "Bože muj, proč jsi mě 
opustil?"

H 2 Někteří pak z těch, kteří tam stáli, to slyšeli a pravili: 
"Eliáše volá tento!" A hned jeden z nich běžel, vzal houbu 
namočil ji do octa a nabodnuv ji na třtinu, dával mu piti. 
Jiní však říkali: "Počkej, at uvidíme, přijde-li Eliáš ho 
vysvoboditi!" Ale Ježíš zvolal silným hlasem a vypustil duši

CH 1 Eli
D i. Eli
D 2 Eli
CH 3 Eli
H 1 Bii
H 3 Eli
H 2 Eli
D 4 Eli
D 3 Eli
CH 2 Eli
Všichni Eli
Dívky A hle opona hrámová áe roztrhla ve dvě půle od vrchu 

až dolů
H 2 země se otřásla,
H 3 skály se rozpukly.
H 2 a hroby se otevřely.



H 3 a mnoho tál zesnulých světců vstalo a po jeho vzkříšeni 
vyšli z hrobů, vešli do svátého města a ukázali se mnohým.

H 1 Když setník a ti, kteří s ním byli u Ježíše na stráži, vi
děli zemětřesení a to, co se dělo, báli se velice a pravili 
"Skutečně, Syn Boži byl tento!"

D 1 a CH 1 Hosana, hosana, aleluja
Holčičky Hosana, hosana, aleluja
Chlapci Hosana, hosana, aleluja
Dívky Hosana, hosana, aleluja 

(pausa)
Všichni Blahoslavení chudí duchem
Holčičky nebo{ jejich je království nebeské.
Všichni Blahoslavení tiši
D 1 neboí oni dostanou za úděl zemi.
Všichni Blahoslavení lkající
CH 2 nebot oni budou potěšeni.
Všichni Blahoslaveni, kteří lačněji a žíznějí po spravedlnosti
D 2 nebot oni budou nasyceni.
Všichni Blahoslaveni milosrdní
CH 1 nebot oni dojdou milosrdenství.
Všichni Blahoslaveni čistého srdce

Holčičky nebot oni budou vidéti Boha.
Všichni Blahoslaveni pokojní

nebot oni budou slouti synové.Boží.
Všichni Blahoslavení, kteří trpí příkoři pro spravedlnost
Holčičky neboí jejich je království nebeské.
CH 1 Blahoslaveni jste, když vás budou pro mne tupit 

a pronásledovat
a mluviti všechno zlé lživě,proti vám.
Radujte se a plesejte, nebot vaše odplata je hojná 
v nebesích

Všichni odplata je hojná v nebesích
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CH 1 
Všichni 
CH 1 
Všichni

H 1

Všichni

Vždyí také tak pronásledovali proroky 
pronásledovali proroky 
kteří žili před vámi 
žili
před námi.

(pausa)
Eli
Bože můj 
Eli
Otče můj 
Eli
Otče náš!

( k o n e c )
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