
9. neděle v mezidobí

Cyklus B

Mk 2,23 - 3,6



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 prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci 
se dívejte střízlivě, (abyste se mohli věnovat) modlitbě. Především 
se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny 
hříchy. Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání. Navzájem 
si pomáhejte podle (míry Božích) darů jako dobří správcové 
rozmanité Boží milosti. Kdo má (dar) řeči, (ať si je vědom, že 
přednáší) slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k 
tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze 
Ježíše Krista. Jemu (patří) sláva a vláda na věčné časy. Amen. 
Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou 
výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. 

Jak 5,9-12



Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, 
abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení.

1 Petr 4,7-13



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin přichází řídit zemi.



Odp: Hospodin přichází řídit zemi.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
zaplesej, pole a vše, co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.



Odp: Hospodin je milosrdný a milostivý.

Před Hospodinem, že přichází,
že přichází řídit zemi.
Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Marka

• 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



V evangeliu jsme četli, jak 
Ježíš s učedníky 
procházeli obilím. Najdeš 
s Ježíšem správnou cestu 
do Jeruzaléma?



2. třída a výše



Kterého SZ krále 
dnes Ježíš v 
evangliu 
vzpomíná?   
A. Šalomouna
B. Saula 
C. Davida

1

Ježíš s učedníky 
procházel čím?  
A. sadem 
B. třešňovou alejí   
C. obilím

1. stupeň 2. stupeň



Která skupina se dnes 
pohoršuje nad 
počinem Ježíše a jeho 
učedníků?    
A. Saduceové  
B. Samařané
C. Farizeové

2

Co v té chvíli dělali 
učedníci?  
A. trhali třešně   
B. trhali klasy   
C. odpočívali pod 
stromy

1. stupeň 2. stupeň



Koho Ježíš 
uzdravuje v den, 
kdy je zakázáno 
pracovat?

3
Jak se jmenuje 
hlavní stůl v 
kostele?    
A. abak   
B. obětní stůl   
C. Boží stůl

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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