
1. neděle postní

Cyklus C

Lk 4,1-13



Ó Kriste, v tichý postní den

1. Ó Kriste, v tichý postní den / buď 
od nás od všech pozdraven / za to, 
že jsi / pro lidstva hřích / na ramena 
kříž vzal / a nijak neváhal / vydat se 
na smrt potupnou.



Pane smiluj se

Pane smiluj se 2x

Kriste smiluj se 2x

Pane smiluj se 2x





Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice
povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu
jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty
jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha.
Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se
postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?' Hle, v
postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky!
Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se
takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se
mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje?

Iz 58,1-9a



Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš
postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš)
toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované
propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb
hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš
nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí
tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá
spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin
odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”

Iz 58,1-9a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.



Odp: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, 
nepohrdneš.



Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy:/

Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán 
bude s vámi.



Před evangeliem

2. Svá srdce připravujeme / 
a s úctou přistupujeme / 
k posvátnému / slova stolu. / 
Neodmítej, Pane, / syny 
marnotratné, / přijmi nás jako 
hosty své.



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





Zlý duch Ježíšovi nabízel to, co se dá vlastnit a
použít a co by mu přineslo moc a slávu. On se
však rozhoduje pro to, co je mnohem cennější a
co nám přineslo záchranu. Jeho smrt a
vzkříšení. Je dobré volit své cesty z hlediska
dlouhodobého cíle a ne z hlediska blízkého
užitku s vírou, že nás také zavedou k něčemu,
co je mnohem cennější.



předškolní a 1. třída



Pán Ježíš naposledy odmítl 
ďáblovo pokušení na střeše 
chrámu. Jeden chrám je 
také na našem obrázku. 
Poznáš, který stín k němu 
patří? 



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.Dej, aby volání Svatého Otce po nápravě všech bludů 

slyšeli všichni vládnoucí.

2. Pomoz kněžím bránícím slabé a utlačované a 

rozmnož svůj pokoj ve světě.

3. Ve všech, kdo žijí v blahobytu, probuď odpovědnost 

za národy trpící hladem.

4. Pomoz propustit na svobodu nespravedlivě vězněné.

5. Posiluj naši vlast, aby zůstala věrna kříži a svaté 

Církvi. 



6. Obnov přerušené spojení s Kristem u všech, kdo 
ztratili víru.
7. Zbav neštěstí různých závislostí všechny, kteří 
tomuto zlozvyku podléhají. 
8. Dej, abychom ve službě Tobě nehledali svou chválu. 
9. Dej, abychom svůj kříž nesli s důvěrou ve Tvou 
pomoc.
10. Dopřej našim zemřelým, ať se věčně radují ve 
věčném domově u Tebe. 



K obětování

3. Dar chleba a vína přijmi / 
a shlédni, Pane náš vlídný, / na 
pokání, / s nímž přichází / k oltáři 
teď tvůj lid. / Rač, Pane, odpustit, / 
čím jsme tvou lásku zranili.



K obětování

4. I z nehodných úst chválu svou / 
rač přijmout, Pane, pokornou. / 
Nezamítej, / neodsuzuj / ty, kteří 
písní svou / tvou lásku otcovskou / 
vzývají a skromně slaví.



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.



K přijímání

5. Nechť svatá tvoje tajemství / nás
od vin, hříchů očistí, / poznat dají, /
že jsme tvoji, / že ty jsi přítel náš, /
k sobě nás přijímáš / a sytíš duše
hladové.



K přijímání

6. Dík tobě za čas pokání, / v němž
hříchů našich vyznání / teď
přijímáš / a podáváš / nám ruku
pomocnou, / nedáváš utonout /
těm, kterés přijal za syny.



DUCHOVNÍ FITNESS 
ANEB POSTNÍ DOBA 2019

1. týden postní – trénujeme nohy

Pán Ježíš chodil po poušti čtyřicet dní. Vydal se tam, kam ho zval
Duch Svatý. I my se často vydáváme na různá místa, někdy jsou to
místa dobrá, jindy ne. Chodíme tam, kam nás nikdo nezve, aniž
bychom naslouchali Duchu Svatému, který nás chce pozvat na
důležitá místa. Naučme se od Ježíše používat naše nohy k tomu, co
je dobré pro náš život.



Závěr – Díky postní

1. Díky ti Otče tvorstva všeho, 

díky, žes tak svět miloval. 

Díky, že Syna jediného, 

k spáse jsi nám dal. 



Závěr – Díky postní

2. Díky přesvatý Synu Boží, 

díky, že duše spasit chceš. 

Díky, že neseš trní, hloží, 

bičování též. 



Závěr – Díky postní

3. Díky, že kříž jsi těžký nesl. 

Díky, žes naše hříchy vzal. 

Díky, když pod tíhou jsi klesl, 

Že jsi znovu vstal. 
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