
23. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 7,31-37 



Dnes jdu k Tobě, Pane můj 

1.Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne 
zveš, a chválím Tě. :/ 
Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne 
zveš, a vzývám jméno Tvé, chválím Tě, 
vzývám jméno Tvé. 



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 prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a 
správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, 
požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na 
tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od 
nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. 
Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem 
ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte 
předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které 
jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl 
kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu. 

1 Kor 4,1-5 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

        Ústa spravedlivého mluví moudře. 



Odp:         Ústa spravedlivého mluví moudře. 

Doufej v Hospodina a čiň dobro, 
pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. 
Raduj se v Hospodinu 
a dá ti, po čem touží tvé srdce. 



Odp:         Ústa spravedlivého mluví moudře. 

Hospodinu svěř svůj osud, 
v něho důvěřuj, on sám bude jednat. 
Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, 
tvému právu jak polednímu jasu. 



Odp:         Ústa spravedlivého mluví moudře. 

Chraň se zlého a čiň dobré, 
a přežiješ věky, 
neboť Hospodin miluje spravedlnost, 
neopouštší svoje zbožné. 
Zločinci však zajdou, 
potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno. 



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 







předškolní a 1. třída 



Pán Ježíš v dnešním 
evangeliu uzdravil 
hluchoněmého člověka. 
Lidé na obrázku mluví i 
slyší dobře, přesto ale s 
nimi není něco v pořádku. 
Poznáš co potřebují 
uzdravit? Zakroužkuj. 



2. třída a výše 



•1. Koho v dnešním evangeliu přivedli k Ježíšovi? 
Co po Ježíšovi žádali? 

•2. Když Ježíš k tomu člověku přistoupil, pohlédl k 
nebi a vyslovil jedno slovo. Jaké? Co znamená? 

•3. Co po svém činu Ježíš přikázal lidem, kteří viděli 
jeho skutky? 

•4. Zkus se vcítit do člověka, kterého přivedli k 
Ježíšovi a napiš co prožíval? 



Požehnaný jsi Bože… 
Požehnaný jsi, Bože, navěky, s 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. 



Dnes jdu k Tobě, Pane můj 

2.Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, 
víc chvalme ho! :/ 
Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc 
oslavujme ho, Chvalme ho, oslavujme ho. 



Dnes jdu k Tobě, Pane můj 

3.K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a 
chvalme ho. :/ k Ježíši se přibližme, ruce 
zvedněme a oslavujme ho chvalme ho, 
oslavujme ho. 
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