
10. neděle v mezidobí

Cyklus B

Mk 3,20-35



Jsme děti Tvé, jsme děti ….

Jsme děti Tvé, jsme děti království,

ve jménu Ježíš máme vítězství.

Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, 

ve světle Tvém je krásné žít. 

Aleluja, Aleluja.



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 knihy proroka Ozeáše.

Toto praví Hospodin: „Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval 
jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Já jsem Efraima učil 
chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o 
ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k 
nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k 
němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i 
soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu 
Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, 
a nevzplanu hněvem.“

Oz 11,1.3-4.8c-9



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budete vážit vodu s radostí z pramenů 
spásy.



Odp: Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.

Hle, Bůh je má spása!
Bez obavy mohu doufat.
Hospodin je má síla a statečnost,
stal se mou spásou.
Budete vážit vodu s radostí
z pramenů spásy.



Odp: Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.

Oslavujte Hospodina a vzývejte jeho jméno!
Hlásejte mezi národy jeho díla,
zvěstujte vznešenost jeho jména!



Odp: Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy.

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
ať je to známé po celé zemi!
Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu,
neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři! Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, 
byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné 
Kristovo bohatství a jasně ukázat (všem), jak se (uskutečňuje) ono 
tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, 
nyní se však skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost 
knížatům a mocnostem v nebi. Tak od věčnosti určil, že to vykoná 
skrze našeho Pána Krista Ježíše. Protože jsme s ním spojeni, 
smíme s důvěrou a volně přistupovat (k Bohu), když věříme (v 
Krista). 

Ef 3,8-12.14-19



Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všecky 
rody na nebi i na zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté božské 
slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, 
aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a 
upevněni v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané –
celou tu šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku 
přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích (darů).

Ef 3,8-12.14-19



Nasloucháme 2. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



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



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Péťa prožil rušný den. 
Mnohokrát se musel 
rozhodovat, jak se má 
zachovat. Podívej se na 
obrázky a zakroužkuj 
všechny, na nichž se 
nechal vést Pánem 
Ježíšem a škrtni ty, kde 
mu radil ďábel.



2. třída a výše



Doplň větu: "Jak 
může satan, 
vyhánět.........?

1
Jaké hříchy 
nebudou 
odpuštěny?   
A. proti rodičům   
B. Proti Duchu 
svatému   
C. proti úctě k 
životu

1. stupeň 2. stupeň



Je-li království v sobě 
rozdvojeno, takové 
království 
......................

2

Kdo za Ježíšem přišel 
a čekal venku na 
něho?  
A. Učedníci   
B. Jeho matka a 
příbuzní  
C. Farizeové

1. stupeň 2. stupeň



Jak se lidově říká 
slavnosti Těla a 
Krve Páně?

3
Jakou barvu má 
liturgické 
mezidobí?    
A. Modrou 
B. červenou 
C. zelenou 
D. bílou

1. stupeň 2. stupeň



Požehnaný jsi, Bože, navěky 

Požehnaný jsi, Bože, navěky, z Tvé ruky 
všechno máme. Požehnaný jsi, Bože, veliký 

1. Chléb Ti zde přinášíme. 

2. Víno Ti přinášíme. 

3. Dary Ti přinášíme.



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.



Zpívej haleluja…

Zpívej haleluja, zpívej haleluja, zpívej 
haleluja spasení mé je

Ježíš. Koupil mne svojí krví, drahou 
nevinnou krví, koupil mne

Svojí krví Ježíš, Ježíš Ámen.



Zpívej haleluja…

Jásej haleluja, jásej haleluja, jásej, smíření 
dal mi Ježíš.
Zmíral za moje viny, On sám, tolik 
nevinný,
zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš. Amen, 
amen.



Zpívej haleluja…

Tančím, haleluja, tančím haleluja, tančím, 
vzkříšení dal mi Ježíš.
Přijde, On mi to slíbil, přijde, vždyť mi to 
slíbil, přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš. 
Amen, amen.



Zpívej haleluja…

Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu, 
hrajte k oslavě
jména Ježíš. Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na 
cimbál, kytaru,
hrajte, vítězem stal se Ježíš, Ježíš, Amen, amen.
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