
3. neděle v mezidobí

Cyklus B

Mk 1,14-20





Čtení z první knihy Samuelovy.

Saul vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a táhl směrem 
ke skalám Kamzíků hledat Davida a jeho lidi. Přišel k ovčím 
ohradám, které byly při cestě. Tam byla jeskyně a Saul do ní odešel 
na stranu. Hlouběji v jeskyni seděl David a jeho družina. Davidovi 
mužové řekli: "To je den, o kterém ti praví Hospodin: Hle, vydávám 
tvého nepřítele do tvých rukou, nalož s ním podle své libosti." On 
však mužům odpověděl: "Hospodin mě chraň učinit takovou věc 
svému pánu, pomazanému od Hospodina. Vztáhnout proti němu 
ruku! On je pomazaný od Hospodina!" David pak ostře pokáral své 
muže a nedovolil, aby se dopustili zlého proti Saulovi. Nato David 
povstal a potají uřezal Saulovi kraj pláště. 

1 Sam 24,3-21



Potom však David pocítil v srdci výčitky, že uřezal Saulovi kraj 
pláště. Saul pak vstal a vyšel z jeskyně a ubíral se svou cestou. I 
David potom vstal, vyšel z jeskyně a křičel za Saulem: "Můj pane, 
králi!" Saul se ohlédl a David padl tváří na zem a poklonil se. David 
pak řekl Saulovi: "Proč dáš na řeči lidí, kteří říkají: ,David usiluje o 
tvé neštěstí!' Hle, dnes můžeš vidět na vlastní oči, že tě Hospodin 
vydal v jeskyni do mých rukou. Vzepřel jsem se proti tomu, abych 
tě zabil, měl jsem s tebou soustrast a řekl jsem si: Nevztáhnu ruku 
na svého pána, protože je pomazaný od Hospodina a můj otec. 
Jen pohleď, podívej se na kraj svého pláště v mé ruce! 

1 Sam 24,3-21



Když jsem řezal konec tvého pláště a nezabil jsem tě, poznej a 
pochop, že v mém jednání není zloby ani zrady. Nikdy jsem se 
proti tobě neprovinil, ty však mně ukládáš o život, chceš mi ho 
vzít. Nechť rozsoudí Hospodin mezi mnou a tebou a nechť mě 
pomstí Hospodin na tobě, moje ruka se však proti tobě 
nepozvedne. Jak se říká ve starém přísloví: `Od špatných lidí 
vychází špatnost!' Moje ruka se proti tobě nepozvedne. Za kým 
vyšel izraelský král? Za kým se honíš? Za psí mrchou, za jednou 
blechou? Hospodin buď soudcem, nechť soudí mezi mnou a tebou, 
on vidí a ujme se mé pře a vysvobodí mě z tvé ruky!"

1 Sam 24,3-21



Když David skončil tyto řeči k Saulovi, řekl Saul: "Není to tvůj hlas, 
můj synu Davide?" Saul začal hlasitě plakat. Pravil pak Davidovi: 
"Jsi spravedlivější než já, neboť tys mi prokázal dobro, a já jsem ti 
způsobil zlo. A dnes jsi to dobro, které jsi mi prokázal, přivedl k 
vrcholu, neboť jsi mě nezabil, když mě Hospodin vydal do tvé 
moci. Kdo také nechá odejít svého nepřítele v dobrém, když ho 
nalezne? Kéž ti proto Hospodin prokáže dobro oplátkou za tento 
den, za to, co jsi pro mě udělal! A nyní už vím, že jistě budeš 
kralovat a v tvých rukou natrvalo bude královská moc nad 
Izraelem."

1 Sam 24,3-21



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!



Odp: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!
.

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se,
neboť k tobě se utíká má duše,
uchyluji se do stínu tvých křídel,
dokud se nepřežene zkáza.



Odp: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!
.

Volám k svrchovanému Bohu,
k Bohu, který mi prokazuje dobro.
Ať zasáhne z nebe a zachrání mě,
ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou,
ať Bůh sešle svou milost a věrnost.



Odp: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se!
.

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,
nad celou zemí nechť je tvá sláva!
Protože tvá milost je veliká až k nebi,
tvá věrnost až do oblak.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Marka

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















Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





PODOBNĚ JAKO ŠIMON, ONDŘEJ, 
JAKUB A JAN ODKLÁDAJÍ NA JEŽÍŠOVO 

POVOLÁNÍ SÍTĚ A NÁSLEDUJÍ HO, 
MŮŽEME I MY S VÍROU ODLOŽIT SÍTĚ, 
KTERÉ SVAZUJÍ, A VYJÍT ZA JEŽÍŠEM 

DO ŽIVOTA, KTERÝ SICE PŘINÁŠÍ 
NEJISTOTU NOVÝCH ZAČÁTKŮ, ALE JE 

MOCNĚJŠÍ NEŽ SMRT. 



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Dnes jsme četli o tom, jak Pán 
Ježíš povolal Petra a Ondřeje. 
Oba byli rybáři a poznali 
každou rybu. Najdi dvojice ryb, 
které patří k sobě, a vybarvi je 
stejnou barvou. Jedna ryba je 
sama. Dokresli k ní druhou a 
vybarvi je.



2. třída a výše



Napiš jména 
učedníků, které 
si Ježíš 
v dnešním 
evangeliu 
zavolal.

1

Kde se nacházel 
Jan Křtitel?   
A. Doma u rodičů   
B. U řeky Jordán  
C. Ve vězení



V jakém území se 
Ježíš nacházel, 
když si povolával 
učedníky?  
A. Samaří   
B. Judsko   
C. Galilea   
D. Okolí Jordánu

2

Když šel Ježíš 
podél moře 
uviděl rybáře, 
které zavolal k 
sobě.  Kolik jich 
bylo?



Jak se jmenuje 
kniha, ze které 
čteme Boží slovo 
při mši sv.     
A. Bible   
B. Lekcionář    
C. Benedikcionál
D. Misál

3

Jak se jmenuje 
knížka, ze které 
zpíváme při mši 
sv.?
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