
8. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 6,39-46



Dnes jdu k tobě Pane můj

1. Dnes jdu k tobě Pane můj, tak jak 
ty mě zveš a chválím tě.:/ Dnes 
jdu k tobě Pane můj, tak jak ty 
mě zveš a vzývám jméno tvé, 
chválím tě, vzývám jméno Tvé.



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. 



Kyrie eleison
Kyrie eleison 3x

Christe eleison 3x

Kyrie eleison 3x





Začátek knihy Sirachovcovy

Přívětivé slovo získává přátele a zdvořilý jazyk přitahuje mnoho pozdravů. Měj
mnoho přátel, ale za důvěrníka si vyvol jen jednoho z tisíce. Získáš-li přítele,
získej ho zkouškou a nevěnuj mu hned svou důvěru. Neboť leckdo je přítelem,
když se mu to hodí, ale v době soužení nevytrvá. Mnohý přítel se totiž mění v
nepřítele a k tvé hanbě odhalí, oč se přel s tebou. Mnohý přítel sedí s tebou u
stolu, ale nevytrvá v době soužení. Ve tvém štěstí bude jako tvé druhé já, ale ve
tvém neštěstí tě opustí. Když to půjde s tebou z kopce, obrátí se proti tobě a
skryje se před tebou. Vzdaluj se od svých nepřátel a dej si pozor na své přátele.
Věrný přítel je mocná ochrana, kdo ho najde, našel poklad. Věrný přítel není k
zaplacení, nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je balzám pro život, najdou ho
ti, kdo se bojí Pána. Kdo se bojí Pána, je stálý ve svém přátelství, neboť jaký je
on, takový je i jeho přítel.

Sir 6,5-17



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Veleben jsi, Hospodine,

nauč mě svým příkazům!

Z tvých příkazů se budu těšit,

nezapomenu na tvá slova.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Otevři mé oči,

ať pozoruji divy tvého zákona.

Pouč mě o smyslu svých nařízení,

a budu rozjímat o svých divech.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Pouč mě , ať zachovávám tvůj zákon

a chráním ho celým srdcem.

Voď mě po stezce svých předpisů,

neboť v ní mám zalíbení.



O Srdce Páně   - kancionál č. 715
Před evangeliem

3. Tvé Srdce zákon lásky světu 
hlásá, / v němžto je život, naše 
věčná spása; [: v duši ať mocně hlas 
nám jeho zní, / zápalem lásky srdce 
naplní. :]



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





Může slepý vést slepého?
Není žák nad učitele.
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve 
vlastním oku nepozoruješ?
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase 
špatný strom, který dává dobré ovoce.
Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny.
Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého 
srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa 
mluví to, čím (přetéká) srdce.



předškolní a 1. třída



Ve středu 6. března je 
Popeleční středa. Do té 
doby prožíváme tzv. 
masopust. Období 
karnevalů a plesů. Jistě jsi 
byl/a na nějakém karnevale. 
Dokresli kamarádům či sobě 
masku. 



2. třída a výše



1. Co znamená oslovení: „Pokrytče!“?

2. Co si máme z oka vyndat, abychom lépe 
viděli?

3. Je tato věta správná? „Dobrý strom dává 
špatné ovoce a špatný strom dává dobré 
ovoce.“

4. Co je to masopust a kdy končí? 





1. Bože, vůdce svého lidu, smiluj se nad kněžími své církve a 
posiluj je v neúnavné a neohrožené službě. 
2. Bože králi všech lidí, smiluj se nad vládci celého světa a 
pomáhej jim v jejich úsilí o ochranu všech pravých hodnot.
3. Bože nebeský lékaři, smiluj se nad všemi, kdo se starají o 
tělesné i duchovní blaho svých bližních.
4. Bože, ty chceš, aby nezahynul ani jediný z tvých maličkých. 
Chraň děti a mládež před vším zlým. 
5. Bože prosíme tě za všechny kdo, klopýtají při hledání pravé 
víry. Ať přijdou k tobě skrze Ježíše, tvého jediného Syna. 



6. Bože prosíme tě za naše společenství. Ať ti slouží 

s rozhodností a odvahou. 

7. Bože zastánce všech ubohých a opuštěných, smiluj se nad 

zklamanými lidmi a dej jim novou chuť do života. 

8. Bože, prosíme tě za diecézní setkání mládeže naší diecéze. 

Dej, aby mladí lidé skrze tato setkání měli blíž nejen k sobě, 

ale i k Bohu. 

9. Bože prosíme tě za ty, kdo jsou zaslepeni nenávistí. Ať i oni 

pochopí tvou lásku a milosrdenství. 

10. Bože cíli všech, kdo v tebe doufají, smiluj se nad našimi 

zemřelými a uveď je do svého věčného života. 



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, Svatý Pán, Bůh 
zástupů. / Nebe i země jsou plny tvé 
slávy. / Hosana na výsostech. / 
Požehnaný, jenž přichází ve jménu 
Páně. / Hosana na výsostech.



Beránku Boží…
Beránku Boží, / který snímáš hříchy 
světa, / smiluj se nad námi. / 
Beránku Boží, / který snímáš hříchy 
světa, / smiluj se nad námi. / 
Beránku Boží, / který snímáš hříchy 
světa, / daruj nám pokoj.



Kancionál č. 715 – přijímání 

6. Klaňme se v úctě Kristu, svému
Pánu, / na zem se snížil
z nadhvězdných stanů [: za naše
hříchy v bolu umíral, / na oltář kříže
Srdce svoje dal. :]



Kancionál č. 715 – přijímání 

7. Vítej nám, Kriste, Spasiteli
světa; / ze Srdce tvého naděje nám
vzkvétá, [: nebeská milost z něho
pramení, / všem lidem nese pokoj,
smíření. :]



Kancionál č. 715 – přijímání 

8. Do Srdce svého skryj nás, božský
Pane, / ať archou spásy věrným
tvým se stane; [: církvi své dopřej
mír a svobodu, / otčinu chraň
a žehnej národu. :]



Požehnání – kancionál č. 704

1. Chvalte ústa, vznešeného / těla 
Páně tajemství, / chvalte předrahou 
krev jeho, / kterou z milosrdenství, / 
zrozen z lůna panenského, / prolil 
Král všech království.



Zasvěcení Srdci Ježíšovu – kancionál č. 066

•K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, 
pokorně klečící před tvým oltářem:
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

•K Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému 
Srdci.

•K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními 
pohrdli a odmítli tě;
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je 
všechny na své svaté Srdce.



•K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy 
neopustili,
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do 
otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

•K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné 
názory a rozkol;
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl jeden 
ovčín a jeden pastýř.

•K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům 
mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. – Jemu 
buď čest a chvála navěky. Amen.



Požehnání – kancionál č. 704

2. Nám byl dán a nám se zrodil / 
z Panny neporušené, / jako poutník 
světem chodil, / sil zde zrno pravdy 
své, / skvělým řádem vyvrcholil / 
svoje žití pozemské



Požehnání – kancionál č. 704

3. Na poslední večer k stolu / 
s bratřími když zasedal, / beránka 
by s nimi spolu / podle zvyku 
pojídal, / dvanácteru apoštolů / za 
pokrm sám sebe dal.



Požehnání – kancionál č. 704

4. Slovo v těle slovu dává / moc 
chléb v tělo proměnit, / z vína Boží 
Krev se stává. / I když Pán je 
smyslům skryt, / stačí sama víra 
pravá / srdce čisté přesvědčit.



Požehnání – kancionál č. 704

5. Před Svátostí touto slavnou / 
v úctě skloňme kolena, / 
bohoslužbu starodávnou / nahraď 
nová, vznešená, / doplň smysly, 
které slábnou, / víra s láskou 
spojená.



Požehnání – kancionál č. 704

6. Otci, Synu bez ustání / chvála 
nadšená ať zní, / sláva, pocta, 
díkůvzdání / naše chvály provází. / 
Duchu též ať vše se klaní, / který 
z obou vychází.
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