
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!) Vzpomeňte si na minulé doby, kdy se vám dostalo světla, 
jak jste museli mnoho zápasit a trpět: jednak tím, že jste byli 
veřejně tupeni a utiskováni, jednak že jste se na tom podíleli s 
těmi, kterým se tak vedlo. Soucitně jste pomáhali uvězněným a s 
radostí jste snesli, když sami jste byli oloupeni o svůj majetek, 
neboť jste věděli, že máte majetek lepší a trvalý. Neztrácejte proto 
důvěru, vždyť ji čeká velká odměna. Potřebujete vytrvalost, aby se 
vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu. `Vždyť už jen 
chvilku, malou chvilku, a přijde ten, který má přijít, a neomešká se. 
Můj spravedlivý však bude žít z víry. 

Žid 10,32-39



Ale kdyby se ze strachu vzdaloval, nebudu v něm mít zalíbení.' My 
přece (nepatříme) k těm, kteří se ze strachu vzdalují, a tak jdou k 
záhubě, ale k těm, kdo věří, a tím si zachrání život.

Žid 10,32-39



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ústa spravedlivého mluví moudře



Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
Raduj se v Hospodinu
a dá ti, po čem touží tvé srdce.



Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře

Hospodinu svěř svůj osud,
v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
tvému právu jak polednímu jasu.



Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře

Hospodin dává krokům člověka sílu,
má zalíbení v jeho životní cestě.
Jestliže padne, nezůstane ležet,
protože mu Hospodin podpírá ruku.



Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře

Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
v dobách tísně je jim útočištěm.
Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
bezbožníků je zbavuje a chrání je,
protože se k němu utíkají.



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) uviděl 
zástupy, vystoupil na 
horu, a jak se posadil, 
přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a 
učil je:



„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich 
je nebeské království. Blahoslavení 
plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou 
zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační 
a žízní po spavedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť 
oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět 
Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť 
oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni 
pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království. Blahoslavení jste, když vás 
budou kvůli mně tupit, pronásledovat a 
vylhaně vám připisovat každou špatnost; 
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi 
velkou odměnu.“ 



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Vystoupil na horu







Jak by se dalo 
vyjádřit slovo 
”šťastný” podle 
dnešního 
evangelia?

1

Co udělal Ježíš, 
když uviděl 
zástupy? A. Sedl 
si mezi ně B. Šel 
dál C. Vystoupil 
na horu



Napiš 5 
přívlastků, které 
dnes Ježíš 
vzpomíná v 
evangeliu?

2

Jak znělo první 
slovo vět, které 
Ježíš promluvil k 
lidu?



V lednu se jeden 
týden modlíme 
za všechny 
křesťany (18. -
25.1.) Víš, za co 
se modlíme a jak 
mu říkáme?

3

Kolikrát to slovo 
Ježíš vyslovil?



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

Na obrázku vidíme, jak Pán 
Ježíš rozmlouvá s lidmi o 
tom, jak mají žít. Mezi lidi se 
přimíchalo i deset zvířátek. 
Najdeš je?



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Mnoho důležitých 
událostí z dějin Izraele se 
stalo na hoře. Poznáš, 
který obrázek patří ke 
které hoře? Dvojice spoj 
nebo označ stejnou 
barvou.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:
Když vidíme někoho plakat, obvykle se 
ptáme, co se mu stalo. Důvodů k pláči je 
mnoho, např. rozbité koleno, vztek, 
smutek i štěstí. Pláč upozorňuje na to, 
že se v nitru člověka něco děje. Ježíš v 
blahoslavenstvích říká, že plačící budou 
potěšeni. Někdy je člověk potěšen už 
tady na zemi, když se jeho starost vyřeší 
nebo když si uvědomí Boží blízkost. Plné 
a nekončící štěstí je pro nás však 
připraveno teprve u Boha v nebi. 

Dobře si prohlédni obrázky a doplň 
správné údaje dole do tabulky.
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