
Křížová cesta

K.:  Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti!

L.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.



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.



2. neděle postní

Cyklus A

Mt 17, 1-19 





Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin, Bůh: „Jestliže se zločinec odvrátí od svých 
hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat 
podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře. Nebude se 
vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro 
svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincově 
smrti – praví Pán, Hospodin – anebo spíše (chci), aby změnil své 
chování a byl živ? Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a 
bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? 

Ez 18,21-28



Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene, 
zemře pro svou nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který 
spáchal. Říkáte: `Pán nejedná správně!' Slyšte tedy, izraelský 
dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? 
Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a 
zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však 
zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná 
podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že 
se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě 
bude živ a nezemře.“

Ez 18,21-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

U Hospodina je slitování, 

hojné u něho je vykoupení.



Odp: U Hospodina je slitování,
hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!



Odp: U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.



Odp: U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.

Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána
více než stráže na svítání.



Odp: U Hospodina je slitování, 
hojné u něho je vykoupení.

Více než stráže na svítání
ať čeká Izrael na Hospodina.
Neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.



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 vzal s sebou Petra, Jakuba a 
jeho bratra Jana a vyvedl je na 
vysokou horu, aby byli sami.



A byl před nimi 
proměněn: jeho tvář 
zazářila jako slunce a 
jeho oděv zbělel jako 
světlo. A hle – ukázal se 
jim Mojžíš a Eliáš, jak s 
ním rozmlouvají.



Petr se ujal slova a řekl 
Ježíšovi: „Pane, je dobře, že 
jsme tady. Chceš-li, 
postavím tu tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a 
jeden Eliášovi.“



Když ještě mluvil, najednou je 
zastínil světlý oblak, a hle – z 
oblaku se ozval hlas: „To je 
můj milovaný Syn, v něm 
mám zalíbení; toho 
poslouchejte!“



Jak to učedníci uslyšeli, padli 
tváří k zemi a velmi se báli. 
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a 
řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ 
Pozdvihli oči a neviděli 
nikoho, jen samotného Ježíše.



Když sestupovali s hory, 
přikázal jim Ježíš: „Nikomu o 
tom vidění neříkejte, dokud 
nebude Syn člověka vzkříšen z 
mrtvých.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







Ježíš přítel je vždy s tebou,
je však také světa Pán.

Vezme tě na horu s sebou,
tam uvidíš Boží plán.





Jak zářila 
Ježíšova tvář, 
když byl na hoře 
Proměnění?

1

Jakou liturgickou 
barvu používáme 
v postní době?



Kdy slavíme 
během roku 
svátek Proměnění 
Páně? 
A. Čtvrtek po 6. 
neděli velikonoční 
B. 6. srpna  
C. čtvrtek po 
slavnosti Seslání 
Ducha Sv.

2Které tři apoštoly 
vzal Ježíš s sebou 
na vysokou horu? 
A. Tomáše, Jana a 
Petra  
B. Jidáše, Tomáše a 
Petra  
C. Petra, Jakuba a 
Jana



Kdy ještě vzal 
Ježíš tytéž 
apoštoly s 
sebou?

3Které 
starozákonní 
postavy s Ježíšem 
rozmlouvaly? 
A. Adam a Eva,  
B. Abrahám a 
Mojžíš  
C. Mojžíš a Eliáš



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
březen 2017

www.farnost-hnojnik.cz


