
Modlitba za dobrou volbu pomocného 
biskupa ostravsko-opavské diecéze

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování 
ostravsko – opavského pomocného biskupa a 
prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří 
nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám 
takového pomocného biskupa, který se ti líbí 
a bude tvým obětavým a věrným 
služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, 
našeho Pána. Amen.



3. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 4, 12-23





Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Ježíš tedy dosáhl o to vznešenější kněžské služby, oč lepší 
je smlouva, kterou on zprostředkoval a která spočívá na 
vznešenějších příslibech. Kdyby totiž ona dřívější (smlouva) byla 
bez vady, nebylo by ji třeba nahrazovat jinou. Ale (Bůh) jim vytýká: 
"Hle, přijdou dni - praví Pán - kdy s Izraelovým domem a s 
Judovým domem uzavřu smlouvu novou: a nebude to smlouva, 
jakou jsem sjednal s jejich předky v den, kdy jsem je vzal za ruku, 
abych je vyvedl z egyptské země. To proto, že oni nezůstali 
smlouvě se mnou (věrni). Přestal jsem si jich (proto) všímat - praví 
Pán. 

Žid 8,6-13



Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po 
těch dnech - praví Pán: Svoje zákony jim vložím do mysli, do srdce 
jim je napíšu. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem! Nikdo 
už nebude svého spoluobčana poučovat, nikdo už nebude svému 
bratru říkat: 'Poznej Pána!' Neboť všichni mě budou znát, od 
nejmenšího až po největšího. Jejich nepravosti jim odpustím a na 
jejich hříchy už nevzpomenu." Když tedy (Bůh) mluví o nové 
(smlouvě), prohlašuje tím tu dřívější za zastaralou. Co je však 
zastaralé a ztrácí sílu, je blízko zániku.

Žid 8,6-13



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám 
svou spásu.



Odp: Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám 
svou spásu.

Kéž vystihnu, co mluví Pán Bůh,

zajisté mluví o pokoji svému lidu.

Jistě je spása blízko těm, kdo se ho bojí,

aby se sláva rozhostila v naší zemi. 



Odp: Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám 
svou spásu.

Milosrdenství se potká s věrností,
spravedlnost a mír se políbí.
Ze země vyraší věrnost, 

z nebe bude přihlížet spravedlnost.



Odp: Pane, ukaž nám své milosrdenství a uděl nám 
svou spásu.

Tak Pán postihne dobrou pohodu

a naše země vydá plody.

Bude ho předcházet
a spása mu půjde v zápětí.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, 
odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil 
se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a 
Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy 
proroka Izaiáše: `Země Zabulonova a země 
Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 
pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké 
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve 
stínu smrti.'



Od té doby začal Ježíš hlásat: 
"Obraťte se, neboť se přiblížilo 
nebeské království." Když se 
ubíral podél Galilejského moře, 
uviděl dva bratry - Šimona, 
zvaného Petr, a jeho bratra 
Ondřeje, jak vrhají síť do moře; 
byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte 
za mnou, a udělám z vás rybáře 
lidí."



Oni hned nechali sítě a 
následovali ho. A jak šel 
odtamtud dál, uviděl jiné dva 
bratry - Zebedeova syna Jakuba a 
jeho bratra Jana, jak na lodi se 
svým otcem Zebedeem spravují 
sítě. A povolal je. Oni hned 
nechali loď i otce a následovali 
ho. Ježíš pak chodil po celé 
Galileji, učil v jejich synagogách, 
hlásal evangelium (o Božím) 
království a uzdravoval mezi 
lidem každou nemoc a každou 
chorobu.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste

















Když Ježíš začal 
procházet 
izraelskou zemí, 
jak zněla věta, 
kterou hlásal?

1
Jak se jmenovalo 
město v dnešním 
evangeliu, které 
Ježíš opustil: 
A. Jeruzalém, 
B. Nazaret, 
C. Betlém



Kolik Ježíš 
povolal 
učedníků, když 
procházel 
územím okolo 
moře?

2Ježíš se usadil u 
moře a tam 
uviděl dva bratry. 
Jak se jmenovali? 
A. Petr a Pavel, 
B. Lukáš a Jan, 
C. Šimon Petr a 
Ondřej



Doplň větu:  Ježíš 
pak chodil po celé 
..............., učil v 
jejich synagogách, 
hlásal evangelium 
(o 
Božím)....................
.. a 
............................. 
mezi lidem každou 
......................... a 
každou chorobu.

3

Co ti dva bratři 
právě dělali?



Úkol týdne za 3 body (4-7 let) – místo 
otázek:

Pán Ježíš si v dnešním 
evangeliu vybral za učedníky 
rybáře. Ti se v rybách určitě 
vyznali. Zkus pomoct 
rybářovi a najdi v rybníce 
deset ryb.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Na počátku své služby si 
Pán hledá učedníky. 
Vyškrtej v lodičkách 
všechna písmena všechna 
písmena XYZ a zbudou ti 
jména učedníků, se 
kterými se Ježíš setkal u 
Galilejského jezera.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

•Přečti si biblický oddíl a napiš svými slovy, 
co jsi četl(a):

•Jan 1,35-42

•Lukáš 5,1-4

•Lukáš 5,4-11
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