
4. neděle postní

Cyklus A

J 9, 1-41 





Čtení z knihy prorok Izaiáše

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si 
znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či 
nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu 
pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův 
dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? 
Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a 
dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“

Iz 7,10-14



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém 
shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli..

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
nezatajil jsem tvou lásku
a tvou věrnost před velkým shromážděním



Čtení z listu Židům

Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když 
přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi 
tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem 
řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno 
ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani 
oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' – a přece to 
(všechno) se obětuje podle Zákona – hned dodává: `Tady jsem, 
abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto 
`vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou 
provždy.

•

Žid 10,4-10



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



Ježíš uviděl cestou člověka, který 
byl od narození slepý. 



Plivl na zem, udělal ze sliny 
bláto, potřel mu tím blátem oči 
a řekl mu: „Jdi se umýt v 
rybníku Siloe“ - to slovo 
znamená „Poslaný“.



Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, 
viděl.



Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, 
se ptali: „Není to ten, který tu sedával a 
žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní 
říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On 
řekl: „Jsem to já.“ Přivedli toho 
bývalého slepce k farizeům. Ten den, 
kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, 
byla zrovna sobota. Také farizeové se 
ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On 
jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, 
umyl jsem se a vidím.“ Někteří 
farizeové říkali: „Ten člověk není od 
Boha, protože nezachovává sobotu.“ 
Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný 
člověk dělat taková znamení!“ 



A nemohli se dohodnout. Znovu se 
tedy zeptali toho slepého: „Co ty o 
něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On 
odpověděl: „Je to prorok.“ Ježíš se 
dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a 
řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ 
Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych 
v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls 
ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On 
na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před 
ním na kolena. 



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







Pavlík, kterého 
čeká operace očí





Dvakrát mrkni, umyj oči, 
pak tě ráno nezaskočí.
Vyskoč s chutí, řekni hned: 
,,Díky, Bože, za tvůj svět.“





Dnes v evangeliu 
je řeč o rybníku. 
Jak se jmenoval?

1

O jakém 
uzdravení se 
dnes mluvilo 
v evangeliu?



Doplň větu: 
"Věříš v ..........? 
Viděls ho, je to 
ten, který s 
tebou.................
.

2
Čím Ježíš uzdravil 
nemocného 
člověka? 
A. Operací  
B. Pomazal ho 
mastí   
C. Plivl na zem 
a potřel ho blátem



Kterou neděli 
postní slavíme a 
jak ji říkáme?

3
Kterou postní 
neděli slavíme? 
A. 5   
B. 4   
C. 3  
D. 2
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