
6. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 5,1-11



Slunce Kristovy lásky

Slunce Kristovy lásky, ať ozáří nás,

oheň Svatého Ducha ať zapálí nás.

Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,

ve kterém se Jeho milost oslavovat má.



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 první knihy Mojžíšovy.
Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která
Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl (skutečně)
Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena
odpověděla hadovi: „Smíme jíst z ovoce každého
stromu v zahradě, jen z ovoce stromu, který je
uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se
ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had nato ženě:
„Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho
jedli, otevřou se vaše oči a budete jako Bůh poznávat
dobro i zlo.“

Gn 3,1-8



Žena viděla, že (ovoce) stromu je chutné k jídlu, vábné
na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z
něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a
jedl. Tu se jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou
nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry. Když
slyšeli hlas Hospodina Boha, který se procházel v
zahradě při denním vánku, skryl se člověk a jeho žena
před Hospodinem Bohem mezi stromy v zahradě.

Gn 3,1-8



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze 
záchrany.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,

jehož hřích je přikryt.

Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,

v jehož duši není klamu.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,

svou nepravost jsem nezatajil.

Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své 
ničemnosti.“

A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Proto se bude k tobě modlit každý zbožný

v čas tísně. Až budou dorážet přívaly vod,

k němu nedosáhnou.

Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí,

zahrneš mě radostí ze záchrany.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Otevři, Pane, naše srdce, abychom 
naslouchali slovům tvého Syna.



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



Pán Ježíš nám dal 
blahoslavenství, abychom 
věděli, co máme dělat, aby 
z nás měl radost. Na 
obrázku
je pět lidí, kteří dělají dobré 
skutky. Najdeš je? 



2. třída a výše



1. Kolikrát se dnes v evangeliu vyskytuje 
slovo „Blahoslavení“ a „Běda“? 

2. Komu dnes v evangeliu říká Ježíš 
„Běda“?

3. Kolikátou neděli v mezidobí prožíváme? 

4. Za co dostaneme v nebi velkou odměnu?





1. Prosíme tě za Církev: obnov ve všech pokřtěných ducha 
vytrvalosti a vrať jim radost z víry. 

2. Prosíme tě za biskupy a kněze: pomáhej jim učit lidi tvým 

cestám a hříšné obracet k tobě.

3. Prosíme tě za všechny lidi: uč je žít věrně podle jejich 

svědomí, aby mohli poznávat tebe samého.

4. Prosíme tě za rodiče: ať své děti svědomitě vychovávají ke 

vztahu k Bohu i bližním

5. Prosíme tě za mládež: aby odvážně odpovídala na Boží 

volání ke kněžství a řeholnímu životu.



6. Prosíme tě za farnosti, které nemají kněze: ať jsou pevní ve 
víře, naději a lásce. 
7. Prosíme tě za politiky a státníky: aby vždy dokázali hájit 
dobro, pravdu a spravedlnost. 
8. Prosíme tě za hříšníky: očisti je od jejich hříchů a stvoř 
v nich čisté srdce.
9. Prosíme tě za nemocné: prozařuj hodiny jejich úzkosti a 
utrpení nadějí na oslavení. 
10. Prosíme tě za umírající: dej jim poznat velikost svého 
milosrdenství. 



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.



Čistá jak studánka

R.: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše co
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka,
jasná jak napadlý sníh.

1. Do našich srdcí tě zvem, hřích Pane
odhazujem. Pomoz ať čisté, čisté, průzračné
studánky vrátí se na naši zem.



Čistá jak studánka

R.: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše co
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka,
jasná jak napadlý sníh.

2. Láska to je tvoje zbraň, tou děti Ježíši chraň.
Ať jejich duše jsou jak voňavé zahrady, ne jako
zemdlená pláň.



Čistá jak studánka

R.: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše co
setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka,
jasná jak napadlý sníh.

3. Ježíši dej nám svou zbroj, když ďábel začíná
boj. I každé drobné, drobné, drobounké zranění
prosíme rychle nám zhoj.



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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