
2. neděle v mezidobí

Cyklus C

Jan 2,1-12



Máš v duši píseň
1. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši 

bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě 
sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro 
ty, kdo se souží.

Ref:

Maria, s Tebou, Maria, království lásky se 
otvírá, Maria, s Tebou, Maria království 
lásky se otvírá.



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 ze Skutků apoštolů.

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do
Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko
Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A
když přišli (zase do města), vystoupili do hořejší
místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip
a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon
Horlivec a Juda, Jakubův (bratr). Ti všichni
jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami,
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

Sk 1,12-14



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila 
Syna věčného Otce



Odp: Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce

Velebí má duše Pana

a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,

že shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit

všechna pokolení.



Odp: Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce

Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.



Odp: Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce

Prokázal sílu svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci pyšně smýšlejí.

Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.



Odp: Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim otcům,

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno 

od Pána.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Na svatbě v Káni Galilejské proměňuje
Ježíš obyčejnou vodu ve slavnostní víno.
Tak můžeme prožívat i ty nejvšednější
dny svého života s důvěrou, že Ježíš je
dokáže proměnit, podobně jako proměnil
obyčejnou vodu ve víno, nebo jako za
chvíli promění obyčejný chléb v sám sebe.



předškolní a 1. třída



Dnes jme slyšeli příběh o 
tom, jak Pán Ježíš proměnil 
na svatbě v Káně vodu ve 
víno. Tento
příběh je také na našich 
obrázcích, jen jsou trochu 
zpřeházené. Vystříhej je a 
seřaď tak, jak
jdou za sebou. Pak podle 
nich můžeš celý příběh 
znovu převyprávět.



2. třída a výše



1. Jak se jmenovalo město, kde se konala 
svatba?

2. Kolik tam stálo džbánů, které byly určeny 
k očišťování? 

3. Kdo si všiml jako první, že chybí víno? 

4. Kolikátý to už byl zázrak, který Ježíš 
vykonal? 



Neseme Pane chléb a víno,

Neseme celý život náš. 

Neseme Pane chléb a víno,

A hledáme tvou tvář. Tvou tvář. Tvou 
svatou tvář.

Neseme Pane chléb a víno



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.



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

1. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít 
ve vás, budete v lásce mé. :/



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

2. Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, On je 
všech králů král a brzy přijde zas. :/



Všichni jsme jedno tělo

R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás 
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno 
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

3.  Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, 
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. :/ 



Máš v duši píseň
2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě 
naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku 
pro ty, kdo Tě hledají, máš v sobě lásku pro ty, 
kdo Tě volají. 

Ref: Maria, s Tebou, Maria, království lásky 
se otvírá, Maria, s Tebou, Maria království 
lásky se otvírá.



Máš v duši píseň
3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej 
každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice 
veršů nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, 
Božímu světu. 

Ref: Maria, s Tebou, Maria, království 
lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria 
království lásky se otvírá.
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