
2. neděle postní

Cyklus C

Lk 9,28b-36



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



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 knihy proroka Ezechiela.

Toto praví Hospodin, Bůh: „Jestliže se zločinec odvrátí od svých
hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat
podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře. Nebude se
vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro
svou spravedlnost, kterou činí. Mám snad zalíbení v zločincově smrti
– praví Pán, Hospodin – anebo spíše (chci), aby změnil své chování a
byl živ? Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a bude-li jednat
ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek,
který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou nevěrnost, které se
dopustil, pro hřích, který spáchal. Říkáte: `Pán nejedná správně!'
Slyšte tedy, izraelský dome!

Ez 18,21-28



Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše? Jestliže
spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře,
zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec
odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a
spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil
od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.“

Ez 18,21-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

U Hospodina je slitování, 

hojné u něho je vykoupení.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,

Pane, vyslyš můj hlas!

Tvůj sluch ať je nakloněn

k mé snažné prosbě!



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,

Pane, kdo obstojí?

Ale u tebe je odpuštění,

abychom ti mohli v úctě sloužit.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Doufám v Hospodina,

duše má doufá v jeho slovo,

má duše čeká na Pána

více než stráže na svítání.



Odp: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Více než stráže na svítání

ať čeká Izrael na Hospodina.

Neboť u Hospodina je slitování,

hojné je u něho vykoupení.

On vykoupí Izraele

ze všech jeho provinění.



Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy:/

Odvrhněte od sebe všechny své zvrácenosti, 
praví Pán, a obnovte své srdce a svého 

ducha.



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
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2. týden postní – trénujeme jazyk
Jazyk je důležitý sval v lidském těle. Díky němu můžeme mluvit tak, že
nám každý rozumí. Můžeme říct druhému něco pěkného a udělat mu
tak radost, můžeme také zpívat nebo křičet. Jsou však chvíle, kdy je lépe
držet jazyk za zuby, to znamená, že naše slova by mohla někomu ublížit
nebo by nemusela být správně pochopena. Proto je dobré trénovat náš
jazyk, stejně jako to udělali učedníci v dnešním evangeliu. I když viděli
něco velkého, s čím se chtěli podělit s ostatními, dokázali zachovat
mlčení a nikomu nic neříct. Naučme se tak jako oni ovládat svůj jazyk a
používat ho ve správný čas.



předškolní a 1. třída



Oba obrázky k dnešnímu 
evangeliu vypadají na první 
pohled stejně. Když se ale 
podíváš lépe, určitě mezi 
nimi najdeš deset rozdílů. 



2. třída a výše



1. Kdo z těchto apoštolů nebyl s Ježíšem na 
hoře. Petr, Jan, Matouš.

2. Kdo s Ježíšem rozmlouval a o čem? 

3. Co poté chtěl udělat Petr? 

4. V evangeliu se píše: „Padla na ně bázeň.“ Co 
znamená slovo „bázeň“?





1.Žehnej své Církvi, která ústy papeže volá národy na cestu 

pokoje a smíření.

2.  Utvrď ve věrnosti všechny biskupy, kněze a řeholníky, ať 

vedou v síle Ducha Svatého všechen lid k plnění Božích 

přikázání. 

3. Přiveď k přátelství a odpuštění všechny, kteří žijí v hněvu a 

nenávisti.

4. Dej nám spravedlivé soudce, kteří poslouchají hlas svého 

svědomí. 

5. Ujmi se všech slabých a bezbranných a chraň je před 

bezprávím.



6. Ježíši tichý a pokorný, buď silou a útěchou všem nevinně 
tupených.
7. Pomoz nám, abychom všechny utrpěné křivdy z lásky 
k Tobě ze srdce odpustili. 
8. Dej nám sílu bojovat proti závislostem různého druhu, 
manželské nevěrnosti a zabíjení nenarozených dětí. 
9. Požehnej diecéznímu setkání mladých naší diecéze ve 
Frýdku a posiluj ty, kteří setkání připravují. 
10.Dopřej umírajícím milost, aby v hodině smrti prosili za 
odpuštění Tebe i své okolí. 



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máma, já i 
děda.

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



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.



Díky za Tvůj kříž

1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám 
vydal cele do rukou.
Ó, Pane náš, ó, Pane náš. Naše skutky zlé, tys' nám 
odpustil, přikryl krví svou, na vše zapoměl. Děkuji, 
děkuji.

R.:  Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále 
poznávám, že Ty miluješ nás,
hlubokou radostí, těšíš srdce mé, ale největší je 
to, že mohu znát Tvou radost z nás.



Díky za Tvůj kříž

2. Pro mé nemoci trpěls Pane můj, abys vzal náš 
strach, lásku vyléváš. Ó, Pane můj, ó, Pane můj.
Skončil úkol tvůj, tvé je vítězství, teď nám dáváš 
růst, z vody živé pít. Děkuji, děkuji.

R.:  Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě 
rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás,
hlubokou radostí, těšíš srdce mé, ale největší je 
to, že mohu znát Tvou radost z nás.



Dnes jdu k Tobě Pane můj. 

3. K Ježíši se přibližme ruce zvedněme a 
chvalme ho:/ 2x 

K Ježíši se přibližme ruce zvedněme a 
oslavujme ho. Chvalme ho, oslavujme ho. 
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