
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.



7. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 5, 38-48 





Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když (lidé) přitáhli od 
východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni 
druhým: „Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!“ Cihel 
používali jako kamene a asfaltu jako malty. Řekli: „Pojďme, 
vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, 
abychom se nerozptýlili po celé zemi!“ Hospodin sestoupil, aby se 
podíval na město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: 
„Všichni jsou jeden lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich 
počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim zamane 
udělat. Pojďme, sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, 
aby jeden druhému nerozuměl!“ Gn 11,1-9



A tak je Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět 
město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž tam 
Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil 
po celé zemi.

Gn 11,1-9



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Blaze lidu, který si Hospodin 

vyvolil za svůj majetek.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Plány pohanů Hospodin maří,
v nic uvádí myšlení národů.
Hospodinův úmysl trvá navěky,
myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin,
vidí všechny smrtelníky.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Z místa, kde sídlí, dívá se
na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce,
uvažuje o všech jejich skutcích.



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: „Slyšeli jste, 
že bylo řečeno: `Oko za 
oko, a zub za zub'. Ale já 
vám říkám: Neodporujte 
zlému. Spíše naopak: 
Když tě někdo udeří na 
pravou tvář, nastav mu i 
druhou;



A tomu, kdo se chce s 
tebou soudit, a vzít tvé 
šaty, (tomu) nech i plášť;



A když tě někdo nutí, 
abys ho doprovázel 
jednu míli, jdi s ním dvě.



Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe 
vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: 
`Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. 
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za 
ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého 
nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci 
pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i 
nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, 
jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A 
jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte 
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte 
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste











Doplň větu: 
,,Když chce 
někdo tvoje šaty, 
máš mu dát i 
..........................
. .”

1

Jak se jmenuje 
orgán, kterým 
vidíš tento svět?



Doplň větu: ,, 
Když tě někdo 
nutí jít jednu 
míli, ty s ním jdi i 
.................... .“

2Co máš udělat, 
když tě někdo 
udeří do tváře? A. 
Udeřit ho také   B. 
Udat ho na policii  
C. Nastavit svou 
druhou tvář



Bůh sesílá déšť 
na jaké lidi?

3

Koho máme také 
milovat, kromě 
našich přátel a 
kamarádů?



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

Matěj sebral Dominikovi autíčko! Co na 
to Dominik? Buď se mohl s Matějem 
poprat a zkazit celé odpoledne, nebo 
mu k autu přidat třeba ještě řidiče a 
pěkně si s ním pohrát. Podívej se na dvě 
řady obrázků. Seřaď v nich správně 
jednotlivé obrázky a řekni, co by se 
mohlo stát, kdyby se kluci poprali a jak 
by to mohlo dopadnout, kdyby 
poslouchali, co nám dnes Pán Ježíš říkal.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Kdo tě poslední dobou rozzlobil? Promluv si o něm 
s Pánem Ježíšem. Pak nakresli velké sluníčko a pod 
něj všechny lidi, o kterých víš, že nějak zlobí. 
A spusť paprsky ze sluníčka na každého z nich. 
I tvoje modlitba je něco podobného.



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