
2. neděle postní

Cyklus B

Mk 9,2-10





Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin, Bůh: „Jestliže se zločinec odvrátí od svých 
hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat 
podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře. Nebude se 
vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro 
svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincově 
smrti – praví Pán, Hospodin – anebo spíše (chci), aby změnil své 
chování a byl živ? Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a 
bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho 
spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou 
nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal. Říkáte: `Pán 
nejedná správně!'

Ez 18,21-28



Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, 
nebo spíš vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a 
páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. 
Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které 
spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. 
Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které 
spáchal, jistě bude živ a nezemře.“ 

Ez 18,21-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

U Hospodina je slitování, hojné u něho je 
vykoupení.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš hlas můj!
Tvůj sluch ať je nakloněný
k mé snažné prosbě!



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána
více než stráže na svítání.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Více než stráže na svítání
ať čeká Izrael na Hospodina.
Neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.



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



Která cesta dovede učedníky 
na horu? Obtáhni ji propiskou 
nebo tužkou.



2. třída a výše



Koho ještě 
apoštolové viděli 
na hoře, kde byli 
s Ježíšem?

1

Kdo z učedníků 
nebyl s Ježíšem na 
hoře Proměnění:  
A. Petr     
B. Ondřej   
C. Jakub



Odkud zazněl 
hlas, který 
učedníci slyšeli?

2

Kdo chtěl 
postavit na hoře 
stany?   
A. Jan   
B. Petr   
C. Jakub



V postní době 
rozjímáme 
Křížovou cestu, 
která mluví o 
utrpení Ježíše. 
Napiš kolik má 
zastavení a jedno 
z nich pojmenuj.

3

Jakou barvu nosí 
kněz na sobě ke 
mši sv. v době 
postní?
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