
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.



4. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 5, 13-16 





Čtení z listu Židům.
Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na 
pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, 
aniž to tušili. Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s 
nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život. 
Manželství ať je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněné, 
neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky. V jednání ať vás 
neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť (Bůh) sám slíbil: 
`Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!' Proto 
můžeme s důvěrou říkat: `Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co 
mi může udělat člověk?'

Žid 13,1-8



Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. 
Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš 
Kristus je stejný včera i dnes i navěky.

Žid 13,1-8



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je mé světlo a má spása.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

I když se proti mně rozloží zástupy,
nevyděsí se mé srdce, když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.

Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,
v úkrytu svého stanu mě schová, na skálu zdvihne.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou,
v hněvu neodmítej svého služebníka!
Tys má pomoc, nezavrhuj mě!



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



Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Vy jste sůl 
země. Jestliže však sůl 
ztratí chuť, čím bude 
osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se 
vyhodila ven a lidé po ní 
šlapali.



Vy jste světlo světa. 
Nemůže se skrýt město 
položené na hoře. A když 
se svítilna rozsvítí, nestaví 
se pod nádobu, ale na 
podstavec, takže svítí 
všem v domě. Tak ať vaše 
světlo svítí lidem, aby 
viděli vaše dobré skutky a 
velebili vašeho Otce v 
nebesích.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste













Doplň větu: Tak 
ať vaše 
.................      
lidem, aby viděli 
vaše 
.................... a 
velebili vašeho 
otce, který je 
..........................
............... .

1
K čemu dnes 
Ježíš přirovnává 
učedníky? 
A. K chlebu a soli   
B. K vodě a 
chlebu  
C. K soli a světlu



Proč přinesli 
Josef s Marií 
malého Ježíše 
do chrámu?

2
Jak se jmenoval 
stařec, kterého 
potkali Marie a 
Josef v chrámě v 
Jeruzalémě, když 
přinesli malého 
Ježíše?   
A. Abrahám   
B. Adam    
C. Simeon



Koho 
v jeruzalémském 
chrámě Josef 
s Marií ještě 
potkali, kromě 
starce?

3
Jak říkáme lidově 
svátku Uvedení 
Páně do chrámu? 
A. Vánoce   
B. Zimnice  
C. Hromnice



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

V dnešním evangeliu jsme slyšeli 
o tom, že máme být solí země. 
Máme se tedy snažit, aby všem 
bylo na světě dobře, stejně jako 
sůl je potřeba k tomu, aby bylo 
dobré jídlo. Na obrázku je 
mnoho různých jídel. Zakroužkuj 
všechna, která jsou slaná.



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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