
5. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 5,1-11



Hospodin kraluje

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se 
Hospodin, mocí se opásal. 

Pevně je založen svět, nic jím neotřese. Tvůj trůn 
pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. 

/:Zvedají řeky Hospodine, zvedají řeky svůj 
hlas, zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj 
hlas. ./



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 listu Židům.
Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na
pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly,
aniž to tušili. Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s
nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život.
Manželství ať je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněné,
neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky. V jednání ať vás
neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť (Bůh) sám slíbil:
`Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!' Proto
můžeme s důvěrou říkat: `Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co
mi může udělat člověk?' Pamatujte na své představené, kteří vám
hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte
jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.

Žid 13,1-8



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je mé světlo a má spása.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

před kým bych se třásl?



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

I když se proti mně utáboří vojsko,

nevyděsí se mé srdce,

když proti mně vypukne válka,

jsem pln důvěry.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,

v úkrytu svého stanu mě schová,

na skálu zdvihne.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodine, hledám tvou tvář.

Neskrývej svou tvář přede mnou,

v hněvu neodmítej svého služebníka!

Tys má pomoc, nezavrhuj mě!



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Blahoslavení, kteří slovo Páně 
uchovávají v dobrém a upřímném srdci a 

s vytrvalostí přinášejí užitek.



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





„Zajeď na hlubinu a spusť sítě“

Ježíš „dává návod“ pro velké věci našeho života



předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu jsme 
četli, jak Pán Ježíš pomohl 
Petrovi a dalším rybářům 
chytit plné sítě ryb.
Takové ryby jsou i na našem 
obrázku. Najdi dvojice 
stejných ryb a zakroužkuj je 
vždy stejnou barvou. 



2. třída a výše



1. Co dělali rybáři, když Ježíš spatřil u břehu 
jejich lodě? 

2. Co dělal Ježíš, když se posadil na loď?

3. Co měli rybáři za problém?

4. Koho je sv. Jan Bosko patronem, jak se 
jmenovala jeho maminka? 





1. Za církev prosíme, aby byla světlem pro všechny, kdo žijí 
v temnotách zoufalství a duchovní prázdnoty.
2. Prosíme za ty, kteří se ti zasvětili, aby ti sloužili 
nerozděleným srdcem a prožívali radost ze svého 
sebedarování.
3. Prosíme za vlády národů, aby rozvážně uplatňovaly 
spravedlnost a vedly lidstvo k životu v pokoji.
4. Dej,  prosíme, ať si křesťanští rodiče najdou čas na modlitbu 
se svými dětmi. 
5. Prosíme za nevyléčitelně nemocné, aby nalézali ve svém 
okolí dostatek lásky a porozumění. 



6. Prosíme za poškozené a zraněné, těmi, kdo propadli 
jakékoliv závislosti, aby nalezli sílu a ochotu odpustit. 
7. Prosíme za všechny lidi, kteří ztrácejí sílu k životu, aby 
nalezli novou naději v Kristu.
8. Prosíme za ty, kdo odmítají výzvy k obrácení, aby byli 
zahrnuti Božím milosrdenstvím. 
9. Prosíme za naši úctu k Eucharistii, abychom v ní nacházeli 
sílu a požehnání. 
10. Prosíme za zemřelé přátele a dobrodince, aby měli účast 
na věčné slávě ve tvém království. 



Dobrořeč duše má 

/: Dobrořeč duše má Hospodinu, a celé nitro mé 
jeho svatému jménu. :/

A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti 
všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí 
uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje svou milostí a 
slitováním. 



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.



Ty jsi jediný Bůh 

Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a
nebude více, nikdo jako jsi ty. Ty máš největší
moc, Ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude
více nikdo jako jsi ty.

Jsi největší ve své síle a největší ve své moci.
Hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém
milování. Svatý ve všech svých skutcích,
moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi ty.



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. 
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