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Čtení ze Skutků apoštolů.

• (Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj 
se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti 
napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě 
mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil 
u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, 
povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před 
soudcovský stolec a žalovali: „Tenhle člověk přemlouvá lidi k 
bohopoctě, která se příčí zákonu!“ Když se však Pavel už chystal 
odpovědět, řekl Gallio židům: „Kdyby to bylo nějaké bezpráví 
nebo bídný zločin, věnoval bych vám, židé, pozornost, jak se sluší 
a patří. 

Sk 15,22-31



Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš 
zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat.“ 
A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni (pohané) popadli 
představeného synagogy Sosthena a bili ho přímo před 
soudcovským stolcem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Pavel tam 
pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry, a s Priscillou i 
Akvilou se vydal lodí do Sýrie. (Ještě předtím) si dal v Kenchrejích
ostříhat vlasy, protože udělal slib.

Sk 18,9-18



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin 
vystupuje za hlaholu polnice.



Odp: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje 
za hlaholu polnice.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.



Odp: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje 
za hlaholu polnice.

Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje.



Odp: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje 
za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!



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





Svým jménem nám Bůh zaručuje – podobně
jako podpis zaručuje smlouvu – plnost radosti
a přebývání v pravdě a ochranu od smrti i od
všeho zlého. A to je velký důvod k radosti, k
oslavě, ale také k naději, že i když právě
prožíváme, že záruky lidí nepomáhají nebo
neplatí a nemůžeme se na ně spolehnout, Boží
jméno platí a je mnohem víc, než podpis na
receptu nebo sebedůležitějším dokumentu
nebo smlouvě.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Pán Ježíš nám připravuje v 
nebi místo. Podívej se na 
děti na obrázku, jak k 
němu hledají cestu. 
Pomoz každému z nich 
vybrat, která cesta je ta 
správná.



2. třída a výše



Doplň větu:  
"Ježíš 
pozdvihl........ k 
nebi a modlil se:

1
Ke komu se dnes 
Ježíš v evangeliu 
modlí?    
A. K Božímu 
milosrdenství   
B. Ke svému otci   
C. Ke své matce

1. stupeň 2. stupeň



Jakými slovy začínala 
modlitba, kterou se 
Ježíš modlil:  
A. "Bože můj...     
B. "Otče svatý.....
C. "Hospodine můj....

2

Kam Ježíš odchází?   
A. Do jiné země    
B. Do nebe, ke svému 
Otci   
C. Do důchodu, aby si 
už odpočinul

1. stupeň 2. stupeň



Jak se jmenuje 
rozjímavá 
modlitba se 200 
Zdrávasy?

3

Napiš jméno 
naší společné 
maminky.

1. stupeň 2. stupeň



Píseň k obětování
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave 
Maria.

1. Nikdo nezná líp naši lidskou tíž, Maria nás 
všechny ráda má. Jen maminka ví, o čem dítě sní, 
Maria nás všechny objímá.

2. Pojďme za mámou, za maminkou svou, Maria 
nás všechny ráda má. Proč jsme nešťastní, když 
můžeme k ní, Maria nás všechny objímá.



R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas, Maria nás 
všechny ráda má. Ale proč se bát,
co se může stát? Maria nás všechny objímá.



Píseň k přijímání

/:Otče chválím jméno tvé posvěcené, 

tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/

/:Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé. 

Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé.:/



Použitá literatura:
• KAŇA, Jiří. Mše svatá: misálek. Vyd. 3. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2001, 31 s. 

ISBN 80-901943-4-6.

• [online]. [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: http://www.kanan.cz/

© Římskokatolická farnost Hnojník
květen 2018

www.farnost-hnojnik.cz


