
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.



8. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 6, 24-64 



Pane smiluj se (Kyrie)





Čtení z knihy Sirachovcovy.
Přívětivé slovo získává přátele a zdvořilý jazyk přitahuje mnoho 
pozdravů. Měj mnoho přátel, ale za důvěrníka si vyvol jen jednoho 
z tisíce. Získáš-li přítele, získej ho zkouškou a nevěnuj mu hned 
svou důvěru. Neboť leckdo je přítelem, když se mu to hodí, ale v 
době soužení nevytrvá. Mnohý přítel se totiž mění v nepřítele a k 
tvé hanbě odhalí, oč se přel s tebou. Mnohý přítel sedí s tebou u 
stolu, ale nevytrvá v době soužení. Ve tvém štěstí bude jako tvé 
druhé já, ale ve tvém neštěstí tě opustí. Když to půjde s tebou z 
kopce, obrátí se proti tobě a skryje se před tebou. Vzdaluj se od 
svých nepřátel a dej si pozor na své přátele. 

Sir 6,5-17



Věrný přítel je mocná ochrana, kdo ho najde, našel poklad. Věrný 
přítel není k zaplacení, nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je 
balzám pro život, najdou ho ti, kdo se bojí Pána. Kdo se bojí Pána, 
je stálý ve svém přátelství, neboť jaký je on, takový je i jeho přítel.

Sir 6,5-17



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Veleben jsi, Hospodine,
nauč mě svým příkazům!

Z tvých příkazů se budu těšit,
nezapomenu na tvá slova.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Otevři mé oči,
ať pozoruji divy tvého zákona.

Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
a chráním ho celým svým srdcem.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Pouč mě, ať zachovávám tvůj zákon

a chráním ho celým srdcem.

Voď mě po stezce svých předpisů,
neboť v ní mám zalíbení.



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: 
"Nikdo nemůže sloužit dvěma 
pánům. Buď jednoho bude 
zanedbávat, a druhého milovat, 
nebo se bude prvního držet, a 
druhým pohrdne. Nemůžete 
sloužit Bohu i mamonu. Proto 
vám říkám: Nedělejte si starosti o 
svůj život, co budete jíst (nebo co 
budete pít), ani o své tělo, do 
čeho se budete oblékat. Což není 
život víc než jídlo a tělo víc než 
šaty? Podívejte se na ptáky: 
Nesejí ani nežnou ani 
neshromažďují do stodol, a váš 
nebeský Otec je živí. Copak nejste 



Podívejte se na ptáky: 
Nesejí ani nežnou ani 
neshromažďují do 
stodol, a váš nebeský 
Otec je živí. Copak nejste 
o mnoho cennější než 
oni? Kdo z vás si může 
svou starostlivostí 
prodloužit život o 
jedinou chvilku?



A proč si děláte starosti o 
svoje oblečení? Pozorujte 
polní lilie, jak rostou: 
nelopotí se, nepředou - a 
říkám vám: Ani Šalomoun v 
celé své nádheře nebyl tak 
oblečen jako jedna z nich! 
Jestliže tedy Bůh tak obléká 
polní trávu, která dnes je, a 
zítra se hodí do pece, čím 
spíše vás, malověrní! 



Nedělejte si proto starosti a 
neříkejte: Co budeme jíst? 
nebo: Co budeme pít? 
nebo: Do čeho se 
oblečeme? Po tom všem se 
shánějí pohané. Váš 
nebeský Otec přece ví, že 
to všechno potřebujete. 
Nejprve tedy hledejte 
Božího království a jeho 
spravedlnost, a to všechno 
vám bude přidáno. 
Nedělejte si proto starosti o 
zítřek, vždyť zítřek bude 



Nedělejte si proto starosti o 
zítřek, vždyť zítřek bude 
mít své vlastní starosti. 
Každý den má dost svého 
trápení."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste

















Beránku Boží





Co je to mamon?

1
Komu nemůžeme 
sloužit najednou? 
A. Bohu a 
mamonu   B. 
Učiteli a 
mamince  C. 
Kamarádovi a 
prezidentovi



Napiš jméno 
starozákonní 
postavy, kterou 
Ježíš vzpomíná v 
evangeliu.

2
O co si nemáme 
dělat starosti? 
A. O školu a úkoly   
B. O své zdraví 
C. O jídlo, pití a 
šaty



Doplň větu: 
"Nedělejte si 
proto .............. o 
zítřek, vždyť 
zítřek bude mít 
své vlastní 
................... 
Každý den má 
dost svého 
................

3

O jakých 
zvířatech a 
rostlinách dnes 
Ježíš mluví v 
evangeliu?



POSTNÍ DOBA CACHE 2017

aneb Putujeme s Pánem 
Ježíšem do Jeruzaléma



Použitá literatura:
• KAŇA, Jiří. Mše svatá: misálek. Vyd. 3. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2001, 31 s. 

ISBN 80-901943-4-6.

• [online]. [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: http://www.kanan.cz/

© Římskokatolická farnost Hnojník
únor 2017

www.farnost-hnojnik.cz


