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Čtení z knihy Moudrosti.

Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto: „Číhejme na 
spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům, 
vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám provinění proti 
mravům. Chlubí se, že zná Boha, nazývá se dítětem Páně. Je 
výčitkou našemu smýšlení, i dívat se na něho je k nesnesení. Vždyť 
jeho život se nepodobá jiným, jeho chování je přemrštěné! Za 
zpotvořené nás považuje, styku s námi se vyhýbá jak nečistotě, 
blahoslaví konec spravedlivých a chlubí se, že má za otce Boha. 
Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním 
skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí 
ho z ruky protivníků.

Mdr 2,1a.12-22



Čtení z knihy Moudrosti.

Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho 
mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné 
smrti, zda najde ochranu, jak říká.“ Tak smýšlejí, ale klamou se, 
protože je oslepila jejich zloba, neznají Boží tajemství, nedoufají v 
odměnu zbožnosti a nevěří v odplatu čistých duší.

Mdr 2,1a.12-22



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,

aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,

vysvobodil je z každé jejich tísně.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,

na duchu zlomené zachraňuje.

Spravedlivý mívá mnoho soužení,

Hospodin však ho ze všech vyprostí.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Chrání všechny jeho kosti,

ani jedna z nich se nezlomí.

Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,

nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.



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



Pán Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do 
země a nezemře, zůstane samo. 
Když však zemře, může být užitečné 
– vyroste z něj nové obilí. 

Kdo mi chce 
sloužit, ať mě 
následuje a Pán 
Bůh bude s ním.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Ježíš jim řekl: „Jestliže 
pšeničné zrno nepadne do 
země a nezemře, zůstane 
samo. Když však zemře, 
může být užitečné –
vyroste z něj nové obilí.“ 
Zakroužkuj, co všechno 
může být ze zrna (z obilí, 
které z něj vyroste)? 



2. třída a výše



Jaká jména 
učedníků jsme 
dnes v evangeliu 
slyšeli? 
A. Petr, Jan   
B. Petr, Ondřej  
C. Filip, Ondřej
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Poutníci, kteří se 
na svátky přišli 
poklonit Bohu byli:   
A. Římané   
B. Řekové   
C. Asyřané



Kdo chtěl vidět Ježíše podle 
dnešního evangelia? 
A. Učedníci, protože chytili 
mnoho ryb   
B. Poutníci, kteří přišli na 
svátky  
C. Ježíšova matka, protože 
jej dlouho neviděla
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Mluví dnes v 
evangeliu Ježíš o 
své smrti, 
případně jak 
zemře?



Kdy slavíme 
slavnost sv. 
Josefa?   
A. 25. února    
B. 19. března   
C. 25. března

3
Kdo byl sv. Josef? 
A. Farizej, který 
přišel v noci za 
Ježíšem   
B. Snoubenec 
Marie a staral se o 
Ježíše   
C. Přítel Jidáše
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