
Hymna XXVI. světových dnů mládeže v Madridu  
 

 
Pevní ve víře - Firmes en la fe 

 
 
česká slova Vendula Krůlová 
 

 
Ref.: Pevní ve víře, pevní ve víře 
         spěchejme vstříc Kristu Pánu,  
         vždyť on je Přítel náš.  

         /: Slávu mu zpívej, navěky zpívej! 
        Spěchejme vstříc Kristu Pánu pevní ve víře. :/ 

 
1. 
Tvá Krev nás obnovuje a obmývá. 

V tvém Kříži pevně posilujeme se. 
Skrz Tělo nás objímá Boží láska, 

v té rosteme a základy nám dává. 
 
Ó Kriste, jsi náš Přítel. 

Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 

Chceme dál pevně stát, 
jenom v tobě navždy stát. 
 

2. 
Dotykem rukou naše rány laskáš 

a nohy tvé nás vedou do života, 
tvé oči pročišťují každý pohled 
a ze rtů tvých jen odpuštění stéká. 

 
Ó Kriste, jsi náš Přítel. 

Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 

Chceme dál pevně stát, 
jenom v tobě navždy stát. 
 

3. 
Už vím, kdo vlastně tenkrát mohl za to, 

když vánek na mě dýchl úsměv jara. 
V tvých ranách přítomná je tvoje 
milost, 

tvá trápení jsou za mě tvrdá cena. 
 

Ó Kriste, jsi náš Přítel. 
Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 

Chceme dál pevně stát, 
jenom v tobě navždy stát. 

 
 

4. 
Jen smrtí tvou se rodím do života, 

v očích tvých zazáří znamení světla,  
tvá tvář života mého metafora, 

tvou spásou je mi ve křtu čirá voda. 
 
Ó Kriste, jsi náš Přítel. 

Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 

Chceme dál pevně stát, 
jenom v tobě navždy stát. 
 

5. 
Tvá církev otevírá dveře lidem, 

těm, kteří jdou, kam vede je tvá láska. 
těm, kteří skálopevně stojí s klidem, 
těm, kteří věrně zakoření v Krista. 

 
Ó Kriste, jsi náš Přítel. 

Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 

Chceme dál pevně stát, 
jenom v tobě navždy stát. 
 

6. 
Jak překrásná snoubenka je Maria, 

s ní tvoji mladí jdou a zástup zpívá,  
že smrt byla vítězně překonána, 
tvé Slávě patří na věky chvála. 

 
Ó Kriste, jsi náš Přítel. 

Ó Bratře, jsi nám blízko.  
Ty jsi náš Pán. 
Chceme dál pevně stát, 

jenom v tobě navždy stát. 
 


