
1. neděle postní

Cyklus B

Mk 1,12-15





Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice 
povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu 
domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat 
mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého 
Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. 
`Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to 
nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte 
všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete 
zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet 
až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk 
umrtvuje? 

Iz 58,1-9a



Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš 
postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) 
toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované 
propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb 
hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš 
nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy 
vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde 
tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a 
Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”

Iz 58,1-9a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.



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





Ježíšovým veřejným působením, kterému 
předcházelo jeho pokoušení na poušti, se naplnilo 
Boží zaslíbení a zároveň veliké očekávání mnoha 
lidí. 

Země, která byla pouští, se Ježíšovou 
přítomností stává místem plnosti života – Božím 
královstvím.

Začátek postní doby může být časem radosti z 
tohoto naplnění času, které přináší naději 
zejména do situací, které se podobají poušti. 



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Na poušti byl Pán Ježíš 
pokoušen od Ďábla. Najdeš 
mezi obrázky třináct rozdílů?



2. třída a výše



Co dělal Ježíš, 
když přišel do 
Galileje?

1

Kolik dní byl Ježíš 
na poušti?



Co je to Galileja?    
A. Město     
B. Vesnice     
C. Území Izraele

2

S kým Ježíš žil na 
poušti a kdo mu 
sloužil?



Čin pokání a věř 
evangeliu. 
Věta, která dnes 
zněla 
v evangeliu, kdy 
jsme ji ještě slyšeli 
v tomto týdnu?

3

Napiš jednu 
pobožnost, kterou 
se modlíme 
v době postní.
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