
32. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 12,38-44 



Právě teď je chválit 

1. Právě teď je chválit Pána čas, být 
svatyní jeho svatého Ducha. Svou 
důvěru slož u něj a chválu Bohu vzdej, 
sláva Páně toto místo naplní.  

R.: Pána chval, Pána chval, Pána 
chval, Pána chval.  



Právě teď je chválit 

2.  On přebývá ve chválách svého lidu, 
má rád, když jeho jméno vzýváme. 
Svou důvěru slož u něj a začni chválit 
jej, sláva Páně toto místo naplní.  
R.: Pána chval, Pána chval, Pána 
chval, Pána chval.        
Tak Pána svého chval.  



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 Ezechiela. 

  Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod 
chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na 
východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou 
chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl 
severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující 
na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: 
„Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do 
pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím 
uzdravena.  

Ez 47,1-2.8-9.12 



  Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, 
kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se 
dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na 
jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; 
neopadne jeho listí, nepřesta-ne jeho ovoce; každý měsíc 
ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze 
svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“ 

Ez 47,1-2.8-9.12 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

       Proudy bystřin jsou k radosti Božímu 
městu, přesvatému stánku Nejvyššího. 



Odp:   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,     
   přesvatému stánku Nejvyššího. 

Bůh je naše útočiště a síla, 
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. 
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, 
i kdyby se hory řítily do hlubin moře. 



Odp:   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,     
   přesvatému stánku Nejvyššího. 

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, 
přesvatému stánku Nejvyššího. 
Bůh je v jeho středu, nepohne se, 
od časného jitra ho Bůh bude chránit. 



Odp:   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,     
   přesvatému stánku Nejvyššího. 

S námi je Hospodin zástupů, 
Bůh Jakubův je naší tvrzí. 
Pojďte, pozorujte Boží skutky, 
které učinil k úžasu země. 





Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

(Bratři!) Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi 
byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále 
na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále 
staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, 
který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste 
Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil 
Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a 
ten chrám jste vy! 

 1 Kor 3,9c-11.16-17 



Nasloucháme 2. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

 Vyvolil jsem tento dům a 
posvětil, praví Pán, aby tam 

bylo mé jméno navěky. 



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 





Chudá vdova dala „ze svého živobytí“, dala „kus 
sebe“. Ježíš ocenil její dar, protože ví, co znamená. 
Sám byl vším pro všechny, dával „kus sebe“ a pak své 
dílo dovršil, když obětoval sám sebe, zemřel a vstal z 
mrtvých. Jsme pozváni ke společnému stolu, kde nám 
Ježíš dává sám sebe ve chlebu a vínu. To je velký 
důvod k radosti a k naději, že Bůh ocení, když se 
rozdělíme s druhými, nebo se budeme s druhými sdílet 
o to, co není z našeho nadbytku, ale z nás samotných. 
I když takové dávání a sdílení se může někdy bolet, 
Bůh je vidí, zná, oceňuje a ještě nám je 
mnohonásobně vrátí.   





předškolní a 1. třída 



V dnešním evangeliu jsme 
slyšeli, jak chudá vdova 
hodila do pokladnice v 
chrámě několik mincí. 
Různé mince jsou i na 
našem obrázku. Vybarvi 
každý druh mince jinou 
barvou. (Mince můžeš také 
vystříhat a rozdělit na 
hromádky.) Kolik je na 
obrázku mincí od 
jednotlivých druhů? 



2. třída a výše 



1. Kdo je to vdova?  

2. Co zajímavého udělala vdova, že si jí Ježíš 
všiml?  

3. Čeho je chléb symbolem?  

4. Napiš datum, kdy si připomínáme sv. 
Anežku Českou a ve kterém století žila? 

 



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu.  

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí.  

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máme, já i 
děda. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



Svatý 



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. 



Vyvyšuji tebe Pane 

Vyvyšuji tebe Pane, nad tímto dnem.  

Vyvyšuji tebe Pane, nad každým člověkem. 

Vyvyšuji tebe Pane, nad vším co stvořeno 
jest.  

Vyvyšuji tebe Pane i nad svým životem.  

/:Vyvyšuji tvoje jméno, nad každé jméno:/ 



Zůstávej s námi 

Zůstávej s námi Pane, bez tebe jsme 
tak hluší, bez tebe tma je v duši a 
všechno v nás je plané. Zůstávej 
Pane s námi, v mém srdci zůstaň 
stále, pro Tebe není malé, když 
láskou přetéká mi.  
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