
Slavnost Nejsvětější Trojice

Cyklus B

Mt 28,16-20



Čistá jak studánka

R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše 
co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak 
studánka,
jasná jak napadlý sníh.



Čistá jak studánka

1. Do našich srdcí Tě zvem, hřích Pane 
odhazujem, pomoz ať čisté, čisté, 
průzračné studánky vrátí se na naši zem.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co 
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak 
studánka, jasná jak napadlý sníh.



Čistá jak studánka

2. Láska to je Tvoje zbraň,tou děti Ježíši chraň, ať 
naše duše jsou jak voňavé zahrady,
ne jako zemdlená pláň. 
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co 
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak 
studánka, jasná jak napadlý sníh.



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x



Sláva na výsostech Bohu
Sláva na Výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi 
mír. Vzdáváme Ti díky, pro Tvou velkou slávu, 
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče 
všemohoucí. Ty, který snímáš hříchy všeho 
světa, přijmi naše prosby, smiluj se, Pane, smiluj 
se nad námi. Jenom Ty jsi svatý, jenom Ty jsi 
Pán, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě 
Boha Otce Amen. Amen. Amen.





Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. 
Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v 
utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. Hleďte: 
protože vydrželi, nazýváme je blaženými. Slyšeli jste, jak byl 
trpělivý Job, a viděli jste, jak to s ním Pán nakonec zařídil, protože 
Pán je plný milosrdenství a soucitu. Ale především, moji bratři, 
nechte přísahání. Nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani jakkoli 
jinak. Když (řeknete) ano, ať je to ano, když (řeknete) ne, ať je to 
ne. Jinak byste na sebe svolávali odsouzení.

Jak 5,9-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je milosrdný a milostivý.



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně
ani se hněvat navěky.



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

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











Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Když chtějí být lidé spolu, nezáleží to na
vzdálenosti. Bůh chtěl být s člověkem tak, že se
člověkem stal, a i když už odešel zpět ke svému
Otci, zůstává s námi. I když ho nevidíme tak, jak se
vidíme tady v kostele, můžeme ho zahlédnout ve
všem dobrém, co se děje, když jsou s námi druzi
lidé. V něm máme naději, že se s ním setkáme a že
jednou znovu budeme také s lidmi, od kterých nás
nerozděluje jen vzdálenost, nemoc, nebo
nedorozumění, ale i smrt.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Natálka, Markétka a 
Petruška jsou velké 
kamarádky. Společně si 
hrají a chodí společně i do 
kostela. U kropenky dělají 
kříž. Poznáš podle čísel, 
která z nich ho dělá 
správně?



2. třída a výše



Ježíš říká: "Je mi 
dána veškerá ...... 
na  nebi i na zemi. 
Doplň slovo.

1

Kolik učedníků 
odešlo do Galileje 
s Ježíšem?  
A. 12
B. 10  
C. 11

1. stupeň 2. stupeň



Jaký úkol dostali 
učedníci od Ježíše?   
A. Vrátit se zpět ke 
svým rodinám    
B. Získávat za 
učedníky všechny 
národy a křtít je.  
C. Vytvořit vlastní 
království na zemi

2

Co udělali učedníci, 
když Ježíše uviděli?    
A. Pozdravili ho   
B. Klaněli se mu  
C. začali s ním 
rozmlouvat

1. stupeň 2. stupeň



Doplň slova, 
která se vyslovují 
při křtu: " Já tě 
křtím.......

3

Co děláme při 
slovech: Ve 
jménu Otce i 
Syna i Ducha 
Svatého?

1. stupeň 2. stupeň



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



Čistá jak studánka

3. Láska to je Tvoje zbraň,tou naše rodiče chraň, 
ať jejich duše jsou jak voňavé zahrady, nějako
zemdlená pláň. 
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co 
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak 
studánka, jasná jak napadlý sníh.



Čistá jak studánka

4. Ježíši, dej nám svou zbroj,když ďábel začíná boj; 
i každé drobné, drobné, droboučké zranění
prosíme rychle nám zhoj. 
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co setřásla 
hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak 
napadlý sníh.
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