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Čtení z knihy Tobiáš.
Anna seděla a obhlížela cestu, kudy odešel její syn. Zpozorovala, 
že přichází, a řekla jeho otci: "Hle, přichází tvůj syn i ten člověk, 
který odešel s ním." Rafael řekl Tobiášovi, dříve než se přiblížil k 
otci: "Vím, že jeho oči budou otevřeny. Potři rybí žlučí jeho oči. Ten 
lék vytáhne a odstraní z jeho očí bílý zákal. Tvůj otec prohlédne a 
uvidí světlo." Anna přiběhla, padla svému synovi kolem krku a 
řekla mu: "Opět tě vidím, dítě. Teď už mohu zemřít." A dala se do 
pláče. (Otec) Tobiáš vstal; klopýtal, ale došel ke dveřím do nádvoří. 
(Syn) Tobiáš k němu přistoupil s rybí žlučí v ruce; dýchl mu do očí, 
podepřel ho a řekl: "Buď dobré mysli, otče." A přiložil lék na jeho 
oči. Pak oběma rukama odstranil bílý zákal z koutků očí.

Tob 11,5-17



Otec mu padl kolem krku, rozplakal se a řekl mu: "Opět tě vidím, 
synu, světlo mých očí." A pokračoval: "Požehnaný je Bůh a 
požehnané jeho veliké jméno. Požehnaní jsou všichni jeho svatí 
andělé po všechny věky. Neboť on mne stihl ranou - a hle, vidím 
svého syna Tobiáše." (Otec) Tobiáš a jeho manželka Anna s radostí 
vešli do domu a z celého srdce dobrořečili Bohu za všechno, co se 
stalo. (Syn) Tobiáš oznámil otci, že se jeho cesta zdařila a že 
přinesl stříbro. Také jak si vzal za manželku Sáru, dceru Raguelovu, 
a ta že právě přichází a je blízko ninivské brány. (Otec) Tobiáš a 
Anna se radovali a vyšli vstříc své snaše k ninivské bráně. 

Tob 11,5-17



Když ho viděli ninivští obyvatelé, jak jde a kráčí v plné síle a že ho 
nikdo nevede za ruku, užasli. Vyznal před nimi, že se nad ním Bůh 
smiloval a otevřel jeho oči. Pak přistoupil k Sáře, manželce svého 
syna, a požehnal jí slovy: "Kéž vejdeš ve zdraví, dcero. Požehnaný 
tvůj Bůh, že tě k nám přivedl, dcero. A požehnaný tvůj otec, 
požehnaný můj syn Tobiáš a požehnaná ty, dcero. Vejdi do svého 
domu ve zdraví, s požehnáním a s radostí; vejdi, dcero!" Toho dne 
nastala veliká radost všem židům žijícím v Ninive.

Tob 11,5-17



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Duše má, chval Hospodina!



Odp: Duše má, chval Hospodina!

Duše má, chval Hospodina!
Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
pokud budu, chci opěvovat svého Pána.



Odp: Duše má, chval Hospodina!

On zachovává věrnost navěky,
zjednává právo utlačeným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.



Odp: Duše má, chval Hospodina!

Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené,
Hospodin miluje spravedlivé,
Hospodin chrání přistěhovalce.



Odp: Duše má, chval Hospodina!

Podporuje sirotka a vdovu,
ale mate cestu bezbožníků.
Hospodin bude vládnout na věky,
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.



Verš před evangeliem

Aleluja, Aleluja, Aleluja. 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, 
který je, který byl a který přijde.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.



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 řekl Nikodémovi: "Tak Bůh 
miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. Bůh přece 
neposlal svého Syna na svět, aby 
svět odsoudil, ale aby svět byl 
skrze něho spasen. Kdo v něho 
věří, není souzen; kdo nevěří, už je 
odsouzen, protože neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna 
Božího."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste









V nebi se hostina chystá
pro každého, kdo zná Krista.
Na tebe se nejvíce 
těší Boží Trojice





Jaké liturgické 
období nyní 
prožíváme?

1

S kým si dnes v 
evangeliu Ježíš 
povídal?  
A. s Petrem   
B. s Nikodémem   
C. s Pavlem



Napiš nejkratší 
vyznání víry.

2Co chtěl vysvětlit 
svému příteli?  
A. Proč je na světě 
krásně    
B. Proč Bůh poslal 
na svět Ježíše 
C. Proč slunce svítí 
ve dne a v noci 
měsíc.



Doplň větu: "Tak 
Bůh .............., že 
dal svého 
jednorozeného 
..........., aby 
každý kdo v něho 
.........   
nezahynul, ale 
měl ...........  
věčný.

3
Jakou slavnost 
jsme slavili 
minulou neděli?   
A. Den dětí   
B. Den rodiny   
C. Seslání Ducha 
Svatého



Úkol týdne za 3 body (4-7 let) – místo 
otázek:

Pánu Bohu můžeme svěřit své 
starosti a potřeby. Spoj na 
obrázku každého člověka, 
zvířátko i květinu s tím, co právě 
potřebuje.



Úkol týdne za 3 body pro 1. stupeň ZŠ a SŠ:

„Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou 
zvěstuje obloha“ (Žalm 19). 

Zkus k této větě nakreslit obrázek, pokud si nevíš 
rady, popros někoho z dospělých, aby ti pomohl 
vysvětlit tento verš.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

V dnešní době se používá spoustu kreditek, 
platebních karet, vstupních kódů.  I do nebe 
budeme potřebovat takovou pomyslnou 
vstupní kartu nebo vstupní kód. Zkus si 
představit, jak by mohla taková karta či 
kreditka nebo vstupní kód vypadat a vyrob ji.

Dokument zašli na farní email: 
rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění tohoto úkolu 
můžeš získat 45 bodů v celoroční soutěži.



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
červen 2017

www.farnost-hnojnik.cz


