
3. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 1,1-4;4-14-21



Učedníci

1. Ježíš vyvolil si dvanáct učedníků a říkal nebojte 
se farizejských zvyků. 

/:Pravda je jediná a ten, kdo ji zná pravou 
láskou oplývá:/

2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondřeje, Tomáše, 
Matouše, Jana, Bartoloměje. 

/:Jakuba Alfeova, Judu Jakubova, Jidáše také 
Šimona:/



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. 



Sláva na výsostech Bohu

Jenom Ty jsi svatý, jenom Ty jsi Pán, 

Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, 

ve slávě Boha Otce. 

Amen. Amen. Amen.





Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid. Narodil jsem se v Tarsu v Kilíkii, ale 
vyrostl jsem tady v tom městě, a přesně jsem byl vychován, jak to žádá 
otcovský zákon, ve škole u Gamaliela. Moje horlivost pro Boha byla veliká, 
jak je tomu u vás dodneška. Proto jsem pronásledoval toto učení až na 
smrt: dával jsem spoutat a do vězení zavírat muže i ženy. To mi může 
dosvědčit i velkněz a celá rada starších. Od nich jsem také dostal listy pro 
bratry v Damašku a odebral se (tam), abych i odtamtud přivedl svázané 
(křesťany) do Jeruzaléma k potrestání. Když jsem byl na cestě a už se blížil 
k Damašku – bylo to kolem poledne – náhle mě z nebe obklopilo oslnivé 
světlo. Padl jsem na zem a uslyšel, že ke mně mluví nějaký hlas: `Šavle, 
Šavle, proč mě pronásleduješ?' Já jsem odpověděl: `Kdo jsi, Pane?'

Sk 22,3-16



A on mi řekl: `Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 
Muži, kteří byli se mnou, viděli sice světlo, ale hlas toho, který ke 
mně mluvil, neslyšeli. Zeptal jsem se: `Pane, co mám dělat?' Pán 
mi odpověděl: `Vstaň a jdi do Damašku! Tam ti bude řečeno 
všechno, co máš vykonat.‚ Protože jsem od jasu toho světla nic 
neviděl, vedli mě moji průvodci za ruku, a tak jsem přišel do 
Damašku. Tam mě navštívil jistý Ananiáš, muž zbožný podle 
Zákona, který měl nejlepší pověst u všech tamějších židů. Přišel 
ke mně a řekl mi: `Bratře Šavle, ať zase vidíš!' A v tom okamžiku 
jsem opět nabyl zraku a uviděl ho. On pak řekl: `Bůh našich otců 
tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého 
a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o 
tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň, vzývej jeho 
jméno, dej se pokřtít a očistit od svých hříchů.'” Sk 22,3-16



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.



Odp: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,

oslavujte ho, všechny národy.



Odp: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství

a Hospodinova věrnost trvá navěky.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli 
užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví 

Pán.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

• 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



POSLAL MĚ, ABYCH

•přinesl chudým radostnou zvěst, 

•vyhlásil zajatým propuštění a slepým 
navrácení zraku, 

•propustil zdeptané na svobodu



Dnes jsme si říkali, že se 
máme snažit lépe vidět vše 
kolem nás. V lese na
obrázku je spousta zvířátek, 
některá jsou vidět na první 
pohled, jiná musíš
trochu hledat. Zkus je 
všechna najít a správně 
pojmenovat! 



2. třída a výše



1. Který den v týdnu a kam šel Ježíš, aby předčítal 
z Písma? 

2. Z jaké knihy předčítal? 

3. Ježíš končí větou: „Dnes se ………, které jste právě 
slyšeli.“ 

4. Jaký svátek si připomínáme  25. ledna?



Přijmi Pane

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 
našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých 
vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/





1. Povzbuzuj církev v horlivém hlásání tvé pravdy. 

2.  Přiveď zbloudilé biskupy a kněze na cestu obrácení. 

3. Upevňuj kajícím smýšlením kněze ve věrné a ochotné 

službě tobě i lidem. 

4. Dej mocně zaznít výzvám církve za odstranění zla ve světě. 

5. Dej, ať vlády respektují misijní poslání církve. 



6.   Pomáhej pokřtěným v každodenní nápravě a posvěcení 

sebe.  

7.   Poskytuj hříšníkům příležitost setkávat se s tebou ve 

svátosti smíření.

8.   V naší farní rodině proměň lhostejné, vlažné přiveď 

k opravdovosti a horlivé upevni v dobrém, abychom se ti líbili. 

9.   Ať v síle Ducha Svatého vytváříme jednotu mezi sebou, 

v rodinách a dalších společenstvích. 

10. Odměň zemřelé za jejich věrnost tobě. 



Přijmi Pane

1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 
našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno, ze svých polí chléb, ze svých 
vinic víno, ať nás tvojí mocí promění.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



Přijmi Pane

2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, 
Pane, díky, vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, 
blíž, díky, že nám sebe nabízíš.

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce 
svého,z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,každý
člověk je teď Boží syn.

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/



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.



Ježíš, Ježíš je Pán

Ježíš, Ježíš je Pán. Jediná, jediná cesta 

k životu, k pravdě, k vítězství. Jediná 
naděje. 

Kéž na mně sestoupí, tvé milosrdenství, 
kéž na mě sestoupí i tvá spása. 

Nikdy nezbavuj má ústa pravdy. 

Já dál už toužím jít  jen cestou Tvou. 



Učedníci

3. A spolu nerozlučně zemí procházeli a pro 
každého vlídné slovo, pomoc měli.  

/: Co je žal a hřích, co zas radost a smích, 
všechny učil v podobenstvích:/

4. A proto z celé země lidé přicházeli a písně 
chvály ze srdce mu rádi pěli. 

/:Protože každý ví, on je uzdravení pro nové 
pokolení:/
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