
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.



1. neděle postní

Cyklus A

Mt 4, 1-11 





Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice 
povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu 
domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat 
mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého 
Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. 
`Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to 
nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte 
všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete 
zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet 
až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk 
umrtvuje? Iz 58,1-9a



Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš 
postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) 
toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované 
propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb 
hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš 
nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy 
vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde 
tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a 
Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”

Iz 58,1-9a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.



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 byl vyveden od Ducha na 
poušť, aby byl pokoušen od 
ďábla. Když se postil čtyřicet dní a 
čtyřicet nocí, nakonec 
vyhladověl.



Tu přistoupil pokušitel a 
řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 
řekni, ať se z těchto 
kamenů stanou chleby.“ 
On však odpověděl: „Je 
psáno: 'Nejen z chleba 
žije člověk, ale z 
každého slova, které 
vychází z Božích úst.'



„ Potom ho ďábel vzal s 
sebou do Svatého města, 
postavil ho na vrchol 
chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn 
Boží, vrhni se dolů. Je přece 
psáno: `Svým andělům dá o 
tobě příkaz, takže tě 
ponesou na rukou, abys 
nenarazil nohou o kámen.'„ 
Ježíš mu odpověděl: „Také je 
psáno: `Nebudeš pokoušet 
Pána, svého Boha.'„



Zase ho vzal ďábel s sebou na 
velmi vysokou horu, ukázal 
mu všecka království světa i 
jejich slávu a řekl mu: „To 
všecko ti dám, jestliže padneš 
a budeš se mi klanět.“ Tu mu 
Ježíš řekl: „Odejdi, satane! 
Neboť je psáno: `Pánu, svému 
Bohu, se budeš klanět a jen 
jemu sloužit.'„ Potom ho 
ďábel nechal – i přistoupili 
andělé a sloužili mu.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste

















Jaká slova říká 
kněz při 
udělování 
popelce?

1

Ježíš se postil  
A. Doma 
B. Před mší sv. 
C. Na poušti



Napiš začátek 
modlitby, ve 
které je prosba o 
přemáhání "tělo, 
svět, ďábla"?

2
Ježíš se postil: 
A. 40dní a nocí  
B. Ve středu a 
pátek 
C. Těsně před 
velikonocemi



Doplň větu: 
"Nejen z 
............... žije 
člověk, ale z 
každého ............., 
které vychází z 
úst......................
Potom ho .........  
nechal - i 
přistoupili ......... a 
sloužili mu.

3

Kolikrát byl Ježíš 
pokoušen?
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