
11. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 4,26-34 





Čtení z první knihy Královské. 

Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. 
A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: "Vyjdi ven a postav se 
na hoře před Hospodinem!" Hospodin přecházel: prudký a silný 
vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale 
Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale 
Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale 
Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. 
Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u 
vchodu do jeskyně, a hle - ozval se k němu hlas: "Co tu děláš, 
Eliáši?"   

 
1 Král 19,9a.11-16 



Čtení z první knihy Královské. 

Odpověděl: "Planu horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů, neboť 
synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, mečem 
zabili tvé proroky. Já jsem zbyl sám a činí úklady, aby mi vzali 
život." Hospodin mu pravil: "Jdi a vrať se stejnou cestou stepí do 
Damašku. Až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramejci, 
Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem, a Elizea, syna 
Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe!" 

 

1 Král 19,9a.11-16 



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. 

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, 
smiluj se nade mnou, vyslyš mě! 
Mé srdce k tobě mluví,  
má tvář tě hledá. Hospodine, hledám tvou tvář. 



Odp:          Hospodin je mé světlo a má spása. 

Neskrývej svou tvář přede mnou,  
v hněvu neodmítej svého služebníka, 
tys má pomoc, nezavrhuj mě! 



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 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 



Pán Ježíš mluvil v jednom 
z dnešních podobenství o 
stromu, v jehož větvích 
hnízdí ptáci. Dva takové 
stromy máme i na 
obrázku. Na pohled 
vypadají oba stejně, ale 
přesto je mezi nimi deset 
rozdílů. Najdeš je?  



2. třída a výše 



O jakém žacím 
nástroji se dnes 
mluví v 
evangeliu?    
A. O kose     
B. O sekačce    
C. O srpu 

1 

Co dělá zaseté 
semínko?    
A. Odpočívá a spí           
B. Klíčí a roste      
C. Čeká až ho 
někdo okope 

1. stupeň 2. stupeň 



Proč Ježíš mluví k 
lidem v 
podobenstvích?    
A. Aby lépe pochopili 
Boží slovo      
B. Aby se lépe mluvilo 
Ježíšovi     
C. Aby toho Ježíš mohl 
více říct 

2 

O jakém semínku se 
dnes mluví v 
evangeliu? 

1. stupeň 2. stupeň 



Kdo byli sv. Petr  
a Pavel? 

3 

 
 
 

Když byl Ježíš 
ukřižován, co 
vytrysklo z jeho 
srdce (boku), 
když mu voják 
probodl bok? 

1. stupeň 2. stupeň 
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