
Květná neděle





Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech 
stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, 
číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme 
se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, 
kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, 
neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se 
na ni. Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš 
ledví i srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem 
svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že 
vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

Jer 20,10-13



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Miluji tě, Hospodine, má sílo.



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Miluji tě, Hospodine, má sílo,
Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj!



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,
můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!
Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,
a od svých nepřátel budu vysvobozen.



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Obklopil mě smrtící příboj,
přepadly mě záhubné přívaly,
ovinula mě osidla podsvětí,
ohrozily mě léčky smrti.



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu jsem volal o pomoc:
Ze své svatyně slyšel můj hlas,
mé volání proniklo k jeho sluchu.



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



Když došli na místo zvané Golgota, což znamená `Lebka', dali mu 
pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a 
rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad 
hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, 
židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po 
pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti 
němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve 
třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, 
sestup z kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli 
Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci 
nemůže. Je (prý) to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a 
uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v 
něm zalíbení. Přece řekl: `Jsem Boží Syn!'„ Stejně ho tupili i ti, kdo 
byli spolu s ním ukřižováni.



Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. 
Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema
sabachthani?“, to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On 
volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, 
nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali: 
„Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však 
znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona 
roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, 
hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. 
Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se 
mnoha (lidem). Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, 
viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a 
říkali: „To byl opravdu Syn Boží!“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







Na Golgotě stojí kříž, 
kdo je na něm, dobře víš. 
Bolest i smrt vytrpěl,
protože tě v nebi chtěl.





Jak se jmenuje 
týden, kterým 
začíná Květná 
neděle?

1

Do kterého 
města vjížděl 
Ježíš slavit 
Velikonoce?



Co jsou PAŠIJE?

2

Jaký dopravní 
prostředek Ježíš 
použil?



Kolik lidí se 
zúčastnilo 
velikonoční 
večeře - Paschy?

3

Co volali lidé při 
Ježíšově vjezdu 
do města?
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