
  

„Ó, svatý Jiljí “ 
( mešní píseň k patronu kostela sv.Jiljí – slavnost 1.9. ) 

 
Vstup       text: 19.stol. / úpr. 2006,  hudba: Petr Chaloupský OP (*1964) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
(Před evangeliem) 
3.V zákoně Božím, hlas tvůj rozléhá se, 

od tebe Jiljí, v srdce vylévá se. 
Nám i dnes září víry tvé lesk znova, 
kéž plní duše, srdce žití slova. 
 
Obětní průvod 
4.V Kristovu oběť vložil též krev svoji, 

klášter založil, chránil víru v boji. 
Se svatým Jiljím, v oběť dáti chceme, 
sebe i všechno, co jen svým my zveme. 
 
Přijímání 
5.Před bělostný chléb z tajemství svatého, 

tělo, krev Páně, zde nám ukrytého, 
se svatým Jiljím v úctě poklekáme, 
v Hostii této, Krista vyznáváme. 
6.Přesvatým tělem, Kriste, Boží Synu, 

věrné své sytíš, zahladil's nám vinu. 
I Jiljí svatý, uč nás v boji žíti, 
pro Krista umět trpěti i mříti. 
7.Beránku Boží, na potupném kříži, 

smyl's viny světa, zlehčil žití tíži. 
Na mocnou prosbu Jiljího svatého, 
popřej nám pokoj ráje ztraceného. 

 
Závěr: 
8.Tvá oběť Pane, již je dokonána, 

a zní ať je nám pomoc Tvoje dána. 
I svatý Jiljí, nechť nás věrně chrání, 
vždy ochrannou a požehnanou dlaní. 
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