
3. neděle velikonoční

Cyklus B

Lk 24,35-48



Píseň na úvod

1. [: Můj Pán mne pozval ke stolu svému,

to protože On rád mne má :] 3x

On má mne, má mne rád.



Úkon kajícnosti – PANE NÁS  BOŽE,  SMILUJ SE NAD NAMI





Čtení ze Skutku Apoštolů.

Ve veleradě se zvedl jeden farizeus, jmenoval se Gamaliel, učitel 
Zákona, velmi vážený u všeho lidu. Poručil, aby apoštoly na chvíli 
vyvedli. Pak jim řekl: „Izraelité, dobře si rozmyslete, jak chcete s 
těmito lidmi naložit. Před nějakou dobou totiž povstal Theudas a 
říkal o sobě, že něco znamená, i přidalo se k němu na čtyři sta 
mužů. Ale byl zabit, a všichni jeho přívrženci se rozprchli a zmizeli. 
Po něm za soupisu povstal Judas z Galileje a strhl mnoho lidí za 
sebou. I on zahynul, a všichni jeho přívrženci byli rozehnáni. Proto 
vám radím: Nechte tyto lidi a pusťte je. Pochází-li totiž tento 
záměr nebo toto dílo od lidí, samo se rozpadne. Pochází-li však od 
Boha, nepodaří se vám ty lidi zničit. 

Sk 5,34-42



To by se pak o vás muselo říci, že se stavíte proti Bohu.“ Oni mu 
dali za pravdu. Zavolali tedy apoštoly - dali je zbičovat - a zakázali 
jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z 
velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří. Každý den 
učili dále v chrámě i po domech a hlásali radostnou zvěst, že Ježíš 
je Mesiáš.

Sk 5,34-42



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je mé světlo a má spása.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi











Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Dobrá zpráva o tom, že Ježíš
přemohl smrt nám může být radostí
ve chvílích, kdy nám připadá život
snadný, a nadějí ve chvílích, kdy nám
život připadá těžký.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Pán Ježíš přišel za 
svými učedníky a 
jedl s nimi. Před 
námi je prostřený 
stůl, jen k němu 
zasednout a pustit 
se do jídla. Na 
stole je ale devět 
věcí, které k jídlu 
určitě nejsou. 
Najdeš je? 



2. třída a výše



Kde bychom 
hledali knihy 
Mojžíšovy, 
proroků a žalmů?   
Napiš co 
nejpřesněji.

1Ježíš dnes znovu 
přichází k 
učedníkům. Jak je 
pozdravil?    
A. Pokoj Vám    
B. Dobré ráno, jak 
jste se vyspali   
C. Zdravím vás 
všechny, jak se máte



Kdo byl zděšen a ve 
strachu se domníval, 
že vidí ducha?

2
Ježíš přišel mezi 
učedníky a ukázal 
jim:  
A. obraz Božího 
Milosrdenství   
B. ruce a bok   
C. mapu, kam půjdou 
další den



Co znamenají 
kadidlová zrna na 
velikonoční svíci -
paškálu?

3
Kde v kostele 
můžeme vidět 
velikonoční svíci -
paškál během 
velikonoční doby?    
A. Při vchodu do 
kostela, aby nám 
připomenula 
velikonoční dobu   
B. Vedle ambonu    
C. U křtitelnice



Píseň k přinášení darů - obětování

Refren:  
Požehnaný jsi, Bože, navěky, 

z Tvé ruky všechno máme. 

Požehnaný jsi, Bože, veliký 

1. Chléb Ti zde přinášíme. 

2. 2. Víno Ti přinášíme. 

3. . Dary Ti přinášíme.



Sanctus– SVATÝ, SVATÝ, TŘÍKRÁT SVATÝ



Agnus Dei– BERÁNKU BOŽÍ



Píseň k přijímání
Refrén:

Všichni jsme jedno tělo, 
spojil nás Ježíš, nikdo není sám.
Všichni jsme jedno tělo, 
spojil nás Ježíš, On dal život nám.

1. [: Když jíte Tělo mé a pijete mou Krev, 
budu žít ve vás, budete v lásce mé. :]

2. [: Ve jménu Ježíš poklekne každý z nás, 
on je všech králů Král a brzy přijde zas. :]

3. [: Cestou a pravdou jsem, Beránek nejtišší, 
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. :]



Píseň na závěr
2. [: On je můj Otec a já jsem jeho dítě, 

to protože on rád mne má :] 3x

On má mne, má mne rád.

3. [: On ukazuje ke spasení cestu, 

to protože On rád mne má :] 3x

On má mne, má mne rád.
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