
6. neděle v mezidobí

Cyklus B

Mk 1,40-45





Čtení z první knihy Královské.

Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s 
ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. 
Oba byli na poli sami. Achijáh vzal nový plášť, který měl na sobě, 
roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jorobeamovi: „Vezmi si deset 
kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vytrhnu vládu ze 
Šalomounovy ruky a tobě dám deset kmenů. Zůstane mu jeden 
kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli městu Jeruzalému, 
které jsem si vyvolil ze všech izraelských kmenů.“ A tak odpadli 
Izraelité od Davidova domu až do dnešního dne.

1 Král 11,29-32; 12,19



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Plesejte Bohu, který nám pomáhá.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Nesmí být u tebe bůh jiný,
nesmíš se klanět bohu cizímu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Ale můj národ na můj hlas nedbal,
Izrael mě neposlouchal.
Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce,
ať si žijí podle svých nápadů!



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Kéž by mě můj národ slyšel,
kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
Hned bych pokořil jejich nepřátele,
na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.



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





MALOMOCENSTVÍ = LEPRA
leprosária

Ježíš ví, jaké to je, když člověk „nemůže veřejně 
vejít do města“, když se odlišuje od ostatních 

nebo jej druzí od sebe odstrkují. Je však zároveň 
někým, pro kterého a u kterého žádné „venku“ a 
„vevnitř“ neplatí a my máme naději, že k němu 

můžeme „chodit odevšad“. 



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Dnes jsme četli, jak lidé chodili 
za Pánem Ježíšem na opuštěná 
místa. I rodina dole chce jít za 
Pánem Ježíšem. Pomůžeš jim 
najít cestu tak aby se vyhnuli 
všem lákadlům, která je od něj 
odvádějí?



2. třída a výše



Jaký postoj zaujal 
malomocný, když 
prosil Ježíše o 
pomoc?  
A. Prosil na 
kolenou    
B. Sedl si u cesty 
a hlasitě křičel      
C. Cestou byl 
unaven, tak si lehl

1
O co prosil 
malomocný 
Ježíše? 
A. Dej mi chleba   
B. Pojď do mého 
domu   
C. Chceš-li, můžeš 
mě očistit.



Po setkání Ježíše a 
malomocného už 
Ježíš něco nemohl. 
Co to bylo?      
A. Mluvit s 
malomocnými      
B. Veřejně vejít do 
města      
C. Pomáhat a 
uzdravovat

2

Splnil Ježíš jeho 
přání?



Která věta je 
nepravdivá.    
A. Popeleční středou 
začíná doba postní a 
má šest neděl.     
B. V době postní 
nesmíme vůbec jíst 
maso      
C. V době postní se 
modlíme růženec, 
rozjímáme křížovou 
cestu a snažíme se 
dělat dobro druhým.

3Postní doba začíná 
Popeleční středou. 
Proč se jí tak říká?   
A. Čistíme kotle a 
komíny od popela    
B. Dostáváme na 
čelo kříž popelem 
tzv. Popelec     
C. Tento den všude 
vyvážejí popelnice
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