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Čtení z první knihy Samuelovy.

Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k 
Samuelovi a řekli mu: "Hle, ty jsi zestárnul a tvoji synové nekráčejí 
ve tvých šlépějích. Ustanov nám tedy krále, ať nad námi vládne, 
jak je tomu u všech národů." Samuelovi se to však nelíbilo, že mu 
řekli: "Dej nám krále, ať nad námi vládne." Samuel se tedy modlil k 
Hospodinu. A Hospodin řekl Samuelovi: "Poslechni hlas lidu ve 
všem, co ti řeknou. Nezavrhli totiž tebe, ale mne, abych nebyl nad 
nimi králem." Samuel oznámil všechna Hospodinova slova lidu, 
který od něho žádal krále, a řekl: "To bude právo krále, který bude 
nad vámi vládnout:

1 Sam 8,4-7.10-22a



Bude brát vaše syny a postaví je ke svým vozům a ke svým koňům 
a budou běhat před jeho vozem; ustanoví je veliteli nad tisícem, 
nad stem a nad padesáti muži; budou orat jeho pole a sklízet jeho 
žně; budou vyrábět zbraně pro jeho války a výstroj pro jeho vozy. 
Také vaše dcery bude brát za voňavkářky, za kuchařky a pekařky. 
Vezme vaše nejlepší pole, vinice, olivové sady a dá je svým 
ministrům. Na vaše obilí a na úrodu vinic uvalí desátky a dá je 
svým dvořanům a úředníkům. Vezme i vaše otroky a otrokyně, 
také váš nejlepší dobytek a vaše osly a pošle je na své práce. Bude 
brát desátky z vašich stád a vy budete jeho nevolníky. 

1 Sam 8,4-7.10-22a



Tehdy budete naříkat kvůli svému králi, kterého jste si zvolili; ale 
Hospodin vám pak ani neodpoví." Lid nechtěl Samuela 
poslechnout a řekl: "Ne, ať je nad námi král. Ať jsme i my jako 
všechny národy a ať nám vládne náš král. On potáhne v našem 
čele a povede naše války." Samuel vyslechl všechna tato slova lidu 
a oznámil je Hospodinovi. Hospodin pak řekl Samuelovi: 
"Poslechni jejich hlas a ustanov nad nimi krále!"

1 Sam 8,4-7.10-22a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Navěky chci zpívat o Hospodinových 
milostech.



Odp: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
V tvém jménu jásají ustavičně
a honosí se tvou spravedlností.



Odp: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Neboť jsi leskem jejich moci
a tvou přízní roste naše síla.
Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
náš král Svatému Izraele.



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











Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





KDE BYDLÍ BŮH?





KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Učedníci šli za Pánem Ježíšem. 
Která cesta je k němu dovede? 



2. třída a výše



Ježíš se v 
dnešním 
evangeliu 
učedníků zeptal: 
"Co byste 
chtěli?" Co 
učedníci 
odpověděli?

1
Jak nazval Jan 
Ježíše?  
A. Hle můj dobrý 
přítel!  
B. Hle Beránek 
Boží!  
C. Hle váš mistr



Kdo řekl větu: 
"Našli jsme 
Mesiáše!"    
A. Jan  
B. Petr Šimon  
C. Ondřej

2

Když Ježíš kolem 
prošel , co udělali 
učedníci?



Co žehnáme o 
slavnosti Zjevení 
Páně - Tří králů v 
kostele při mši 
sv.?

3

Tři králové 
přinesli Ježíši 
dary. Které to 
byly?
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