
  

cyklus B 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Ž 37,4) 

1. čtení  (Žid 2,14-18) 

Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal 

krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu 

nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po 

celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece 

jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. 

Proto se ve všem musel připodobnit (svým) bratřím, aby se 

stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a 

věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede 

pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. 

ŽALM (Ž 24)   

Hospodin zástupů, on je král slávy! 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. 

Aleluja. 

 
Evangelium (Lk ,22-40)  

Když nadešel čas, Maria s Josefem přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu. 

Tehdy žil v Jeruzalémě Simeon, člověk spravedlivý a bohabojný. Od Ducha svatého mu 

bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, 

právě když rodiče přinesli Ježíše. Vzal do náručí a takto velebil Boha: „Pane, moje oči 

uviděly tvou spásu, světlo k slávě tvého lidu.“ Také tam byla prorokyně Anna. 

Nevycházela z domu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne i v noci. Přišla také právě 

v tu chvíli a velebila Boha. 

5. neděle v mezidobí 

Bůh je pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. (Ž 46,2b) 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



1. čtení  (Job 7,1-4.6-7) 

Job řekl: ,,Což nejsou svízele údělem člověka na zemi? Měsíce bídy a noci soužení byly mi 

přiděleny. Mé dny plynou bez naděje.“  

ŽALM (Ž 147)   

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce 

2. čtení  (1 Kor 9,16-19.22-23)  

Že hlásám evangelium, je mi uloženo jako povinnost. Odměnu 

bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Ale plním jen úkol, který mi byl 

svěřen. Udělal jsem ze sebe služebníka všech. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Pan vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. 

Aleluja. 

 
Evangelium (Mk 1,29-39)  

Ježíš vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova 

domu. Šimonova tchýně ležela v horečce. Přistoupil, vzal ji za 

ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Přinášeli k němu všechny 

nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. Vyšel ven na opuštěné místo a 

tam se modlil. Našli ho a řekli mu: ,,Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: ,,Pojďme.“ 

Procházel celou Galilejí, kázal a vyháněl zlé duchy.  

Otázky z minula 
1. Co vzkázal Mojžíš lidu od Hospodina? VZBUDÍM JIM PROROKA, JAKO JSI TY, 

VLOŽÍM SVOJE SLOVA V JEHO ÚSTA. 

2. Čemu by byl rád sv. Pavel ve svém listě ke Korintským? BUĎME BEZ STAROSTÍ. 

3. Jak zní žalm dnešní neděle? KÉŽ BYSTE DNES UPOSLECHLI JEHO HLASU! 

NEZATVRZUJTE SVÁ SRDCE! 

4. Kdo všechno byli v synagoze? Co je to synagoga? UČITELÉ ZÁKONA A POSEDLÝ 

ZLÝM DUCHEM. 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Který den Ježíš vstoupil do synagogy? V SOBOTU 

2. Kdo začal křičet v synagoze na Ježíše? B. Posedlý nečistým duchem    

3. Za týden budeme slavit Hromnice. Co budeme žehnat při mši sv.?  B. svíce               

Starší 

1. Ve kterém městě Ježíš vstoupil do synagogy?  C. v Kafarnaum 



2. Kdo řekl věty: Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží! ČLOVĚK POSEDLÝ 

NEČISTÝM DUCHEM 

3.   Co slavíme 25.1 B. Obrácení sv. Pavla, C. Konec týdne modliteb za jednotu 

křesťanů    

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co je údělem člověka na zemi podle Joba? 

_____________________________________________________________________ 

2. Co je uloženo sv. Pavlovi jako povinnost? 

_____________________________________________________________________ 

3. Koho a s kým Ježíš v dnešním evangeliu navštívil? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co právě dělal Ježíš, když ho hledali? 

_____________________________________________________________________ 

HÁDANKA 
Podívejte se na teploměry. Kolikátý z nich patří nemocné Emilce?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postní doba 2018 aneb putuji  

s Ježíšem do Jeruzaléma 
Postní doba je přípravou na Velikonoce – svátky smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše 
Krista. Vrcholem Velikonoc pro nás je dar Eucharistie. Zmrtvýchvstalý Kristus zůstává mezi 
námi živý v podobě chleba a vína. Zpřítomnění tohoto daru se stále znovu uskutečňuje při 
každé mši svaté. V letošní postní době se tedy pokusíme znovu objevit význam a důležitost 
mše svaté a připomenout si některé její části, a to v souvislosti s texty postních nedělí 
liturgického cyklu B. 

 

Abychom postní dobu prožili, tak jak má být, připravili jsme pro Vás postní putování 

s Ježíšem do Jeruzaléma. Toto putování bude na podobné bází jako v adventní 

době. Kdo získával pytlíky v adventní době je z  části připraven na toto putování;-). 

Každý, kdo se chce zúčastnit této poutě musí se přihlásit, a to tak, že si vybere 

biblickou postavu a sepíše o té postavě 10 vět. Za to dostanete suroviny;-). Výběr 

biblických postav bude k dispozici od pátku 9. 2. 2018. A to proto, aby ses už v klidu 

připravil.  Začínáme Popeleční středou 14. 2. 2018 a končíme Zmrtvýchvstáním 

Páně 1. 4. 2018. Bude vytvořena mapa, po které poputujete a budete „bojovat“ se 

Všemi, kteří Vás budou potkávat cestou;-). Příští týden dostanete další podrobné 

informace, které budete potřebovat. Těšíme se na Vás. 
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