
33. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 13,24-32 



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 





Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. 

  (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel 
mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to 
Otec nařídil. A nyní tě, paní, prosím – to ti píšu ne jako 
přikázání nové, ale (jako) to, které jsme měli od začátku – 
milujme se navzájem! Láska záleží v tom, že žijeme podle 
jeho přikázání. A přikázání, jak jste slyšeli od začátku, je 
toto: Žijte v lásce! Mnoho svůdců se objevilo ve světě, 
kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle. 
Jsou to svůdci a antikristi.  

2 Jan 4-9 



  Dejte si pozor, abyste nepřišli o (plody) naší práce, ale 
abyste dostali plnou odměnu. Kdo jde dál a nezůstává v 
Kristově učení, nemá Boha. Kdo v tom učení zůstává, má 
Otce i Syna. 

2 Jan 4-9 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

        Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně 
Hospodinově. 



Odp:    Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 

Blaze těm, jejichž cesta je bez úhonná,  

kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.  

Blaze těm, kdo dbají jeho přikázání,  

hledají ho celým srdcem. 



Odp:    Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 

Prokaž dobro svému služebníku abych byl živ  

a zachovával tvé slovo.  

Otevři mé oči,  

ať pozoruji divy tvého zákona. 

 



Odp:    Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 

Celým srdcem tě hledám,  

nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů.  

Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,  

abych se neprohřešil proti tobě. 

 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

 Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, 
protože se blíží vaše vykoupení. 



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 







„Nebe i země 
pominou, ale má 
slova nepominou“ 
říká Ježíš 





předškolní a 1. třída 



Vybarvi každé políčko 
barvou podle symbolu dole. 
Pak poznáš kdo je na 
obrázku.  



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, 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. 



Bible 

1. Mámo řekni co to máš, jakou knížku v 
rukách máš, černej obal s křížkem v dlaních 
schováváš.  
Řekni proč s ní chodíš spát, chci to tajemství 
tvé znát, dospělý jsem už nemusíš se bát.  



R.:  
Zákon dnů co kolem nás, dával svět 
a dával čas, Bible skrývá to co měl 
by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, 
proč to všechno je a nač, pomáhá, 
když na dně zmírá touhy sen. 
 

 



2. Staré listy otvírám – čtu si slova, vždyť 
je znám, kdo to psal řekni mámo, kdo to 
psal.  

Ten nás musel dobře znát, život žil snad 
tisíckrát, zas ji schovej mámo každej by 
se smál.  



R.:  
Zákon dnů co kolem nás, dával svět 
a dával čas, Bible skrývá to co měl 
by nosit den. Zanechá ti v duši pláč, 
proč to všechno je a nač, pomáhá, 
když na dně zmírá touhy sen. 
 

 



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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