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Čtení z knihy Moudrosti.

Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto: „Číhejme na 
spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům, 
vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám provinění proti 
mravům. Chlubí se, že zná Boha, nazývá se dítětem Páně. Je 
výčitkou našemu smýšlení, i dívat se na něho je k nesnesení. Vždyť 
jeho život se nepodobá jiným, jeho chování je přemrštěné! Za 
zpotvořené nás považuje, styku s námi se vyhýbá jak nečistotě, 
blahoslaví konec spravedlivých a chlubí se, že má za otce Boha.

Mdr 2,1a.12-22



Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním 
skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí 
ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, 
abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. 
Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“ Tak 
smýšlejí, ale klamou se, protože je oslepila jejich zloba, neznají 
Boží tajemství, nedoufají v odměnu zbožnosti a nevěří v odplatu 
čistých duší.

Mdr 2,1a.12-22



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Spravedlivý mívá mnoho soužení,
Hospodin však ho ze všech vyprostí.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Chrání všechny jeho kosti,
ani jedna z nich nebude zlomena.
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.



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



Lazarovy sestry tedy poslaly k 
Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, 
kterého miluješ, je nemocen.“ 
Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To 
není nemoc k smrti, ale k slávě 
Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ 
Ježíš měl rád Martu a její sestru i 
Lazara. Když tedy uslyšel, že je 
nemocen, zůstal ještě dva dni v 
místě, kde byl. Potom teprve řekl 
svým učedníkům: „Pojďme znovu 
do Judska!“ Když Ježíš přišel, 
shledal, že Lazar je už čtyři dny v 
hrobě. 



Když Marta uslyšela, že Ježíš 
přichází, chvátala mu naproti. Marie 
zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: 
„Pane, kdybys tu byl, můj bratr by 
byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys 
žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ 
Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ 
Marta mu odpověděla: „Vím, že 
vstane při vzkříšení v poslední 
den.“Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a 
život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít a žádný, kdo žije a 
věří ve mne, neumře navěky. Věříš 
tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, 
Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn 
Boží, který má přijít na svět.“ 



Ježíš byl v duchu hluboce dojat, 
zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho 
položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď 
se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: 
„Hle, jak ho miloval!“ Ale někteří z nich 
řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel 
oči slepému, také dokázat, aby on 
neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce 
dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně 
a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: 
„Odstraňte ten kámen!“ Sestra 
zemřelého Marta mu namítla: „Pane, 
už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ 
Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, 
že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“



Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči 
vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě 
vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě 
vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli 
zástupu, který stojí kolem mě, aby 
uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch 
slovech zavolal mocným hlasem: 
„Lazare, pojď ven!“ 



Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na 
rukou pruhy (plátna) a s tváří 
omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: 
„Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho 
z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, 
co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste











Ježíš přijde, Lazar vstane,
to jsou věci nevídané.
Jako Marta v tuto dobu 
uvěř, že též vstaneš z hrobu.





Ve které svátosti 
vyznáváme své 
hříchy?

1
Jak se jmenovaly 
sestry Lazara? 

A. Marie a Anna 
B. Marie a Marta 
C. Marta a 
Alžběta



Co je to 
almužna?

2

Kde bydlel 
Lazar? 
A. v Jeruzalémě  
B. v Betlémě   
C. v Betánii



Co řekl Ježíš 
Martě 
o vzkříšení?

3

Jak dlouho ležel 
Lazar v hrobě?
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