
&,- orelslcí modlitba:

Požehnej, Bože, orelské práci,
aby s tebou zaěinala a s tebou také končila

ke své cti a chvále, k dobru našich duší a k blahu naší vlasti. Amen.

Svatý František z Assisi:

Pane, uČiň nrne nástrojem Tvého nríru, abych přinášel lásku, kde vládne nenávist.

J.Em.František, kardinál Tomášek:

Pokoj a dobro! Máte vždy a všude plnit výzvu Kristovu:
"Vyjste světlo světa, vyjste sůl země!"

Mons.František Vaňá§ arcibiskup olomoucký

To právě také já pokládám za sympatické azdravé na orelském hnutí,
žeje pro tři generace najednou;jednotlivé rodiny netříští,

ale stmeluje, jak je to přiro7ené.

J.Em.Miloslav, kardinál Vl\ primas český

Č|ověk je pánem, ale sportovec - křesťan musí přenášet zkušenosti ze sféry sportovní a fyzické
do oblasti duchovní a musí z duchovní oblasti vnášet inspiraci do oblasti tělesné - íýzické,

Nebýt jen šampiónem, atletem těla, ale i šampiónem a atletem ducha.
Hledat nejen slávu svou. a|e také slávu toho, zjehož ruky člověk vyšel.

Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Svět změním e, ažv duchu Kristově proměníme sami sebe,

Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Naděje pro náš svět přichází skrze lidi,
kteří své životní poslaní berou jako radostnou službu Bohu a lidem.

Mons.karel otčenášek, biskup královéhradecký, duchovní rádce orla

Orelje těIovýclrovně společenská organizace od začátku věrně katolická;
osvědčila se v páci i zápase.

ByIa pohrdaná a vysmívaná - je však vyznamenaná krví mučedníků a vítězrrá.



Ó zdroji pravdy, dobra, všech krás
(rnodlitba Orelstva)

Ó zcroji prawdy, dobra, wšech krás!
Veď k sobě Orla, veď k sobě nás !

Orlí peruti dej sílu k vzlétnutí
nad zloby nízkost, nad bludu sráz!

Svatý Václave
Svatý Václave, vévodo České zerl:rě,

Kníže náš, pros za nás Bokra, svatélro Ducha!
I{.riste eleison! Ty jsi dědic České zert:ré,

rozponreň se na své plérně; nedej zahynouti
nám ni budoucínt, sva§i Václave! T{riste eleison!

Vzhůru, Orle slovanský

Vzhůru Orle slovanš§, bíIý Orle náš,
rodné zerně od věkůjsi byt věrná stráž|-

Silný spár a peruť rnáš, srnělý je tvůj hled,
zápasw se nelekáš, v boj své děti veď!

V srdci lásku k národu, v duši víry vznét,
s tebou půjdem kupředu, nikdy o krok zpěr|,

Byť i povstal vrahů va|, zal:rřrní v český luh:
Vpřed jen bratři směle dál, k vítězství: ZdaŤ Bůh!

Česká vlast až zavolá za svá práva v boj,
sestro, bítá Orlice, chystej bratřírn zbroj|

Stu}rou bíloěervenou oviň prapor náš,
ať jej chrárrí krví svou věrná naše páž|

V předniŤady, Orle vpřed, za svou rodnou zerc;
blankytný tvůj zasviť šat v lesku záíivérn|

Prapor výš, by hrdě vlál v boje řeskný ruch:
Vpře d, 

:: ::":,:: ::,::š, .: ::::?,::^,:.,,:"ř 
Bůh !


