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Čtení z knihy proroka Ozeáše.

Toto praví Hospodin: „Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, 
neboť jsi padl pro svou nepravost. Vezměte s sebou slova 
(modlitby), a obraťte se k Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou 
nepravost a laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých 
rtů. Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již 
říkat: `Bohové naši!' dílu svých rukou, poněvadž sirotek najde u 
tebe slitování. Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, 
neboť můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete jak 
lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se jeho 
ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude vonět. 

Oz 14,2-10



Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou pěstovat, vyraší 
jak réva, budou mít věhlas jak libanonské víno. K čemu budou 
Efraimu modly? Vyslyším ho, shlédnu na něj, jsem zeleným 
cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo je moudrý, kéž tomu porozumí, 
kdo má důvtip, ať to pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, 
spravedliví po nich kráčejí, bezbožní však na nich padnou.“

Oz 14,2-10



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Plesejte Bohu, který nám pomáhá.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Slyšel jsem neznámý mně hlas:
Zbavil jsem jeho šíji břemena,
z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku,
u vody v Meribě jsem tě zkoušel.
Slyš, můj národe, chci tě napomenout,
Izraeli, kéž bys mě poslouchal!



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Nesmíš mít boha jiného,
nesmíš se klanět bohu cizímu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země!



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Kéž by mě můj národ slyšel,
kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
Živil bych jej jadrnou pšenicí,
medem ze skály bych jej sytil.



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







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Dnes jsme četli o tom, že Pán 
Ježíš přinesl na zem světlo. V 
každém domě se něco děje. 
Tam, kde se to děje ve světle 
Pána Ježíše, kde se lidé mají 
rádi, vybarvi okna žlutě. Pomoz 
pak dětem najít cestu do 
těchto domů.



2. třída a výše



Napiš jméno SZ 
postavy, o 
kterém mluví 
dnešní 
evangelium.

1

S kým dnes v 
evangeliu Ježíš 
mluví?   
A. s Jonášem    
B. s Nikolasem   
C. s Nikodémem



Co znamená věta ".... tak 
musí být vyvýšen Syn 
Člověka. ...."    
A. Ježíš bude povýšen na 
vyšší místo    
B. Konečně Ježíš nastolí 
svou vládu v Jeruzalémě a 
bude velet    
C. Ježíš bude ukřižován a     
zemře na kříži

2

Jaké zvíře je dnes 
vzpomenuto v 
evangeliu?   
A. Lev   
B. Ještěrka  
C. Had



Ježíše přibíjejí na 
kříž. Které 
zastavení křížové 
cesty o tom 
mluví?

3

Děláme kříž při 
mši sv.?
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