
3. neděle postní

Cyklus C

Lk 13, 1 - 9



Právě teď je chválit

1. Právě teď je chválit Pána čas, být 
svatyní jeho svatého Ducha. Svou 
důvěru slož u něj a chválu Bohu vzdej, 
sláva Páně toto místo naplní. 

R.: Pána chval, Pána chval, Pána 
chval, Pána chval. 



Právě teď je chválit

2. On přebývá ve chválách svého lidu, 
má rád, když jeho jméno vzýváme. 
Svou důvěru slož u něj a začni chválit 
jej, sláva Páně toto místo naplní. 
R.: Pána chval, Pána chval, Pána 
chval, Pána chval.       
Tak Pána svého chval. 



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.

Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu narodil ve stáří;
dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje víc
než všechny své syny, nenáviděli ho a nechtěli s ním ani laskavě promluvit.
Jednou šli bratři pást ovce svého otce k Sichemu; Izrael řekl Josefovi: „Tvoji
bratři šli pást k Sichemu, pojď, pošlu tě k nim.“ Josef tedy šel za svými bratry a
našel je v Dotanu. Viděli ho z dálky, a dříve než k nim došel, lstivě se smluvili, že
ho zabijí. Řekli si mezi sebou: „Tamhle přichází ten snílek. Nuže pojďme,
zabijme ho a hoďme ho do nějaké cisterny a řekněme, že ho sežrala dravá
šelma, a uvidíme, k čemu budou jeho sny.“ Ruben to slyšel a poněvadž ho chtěl
z jejich rukou vysvobodit, řekl: „Nezabíjejme ho!“ A dodal: „Neprolévejte krev,
hoďte ho do této cisterny, která je tady na stepi, ale nevkládejme na něj ruku!“
Chtěl ho z jejich rukou vysvobodit a vrátit jeho otci.

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Když tedy přišel Josef ke svým bratřím, svlékli ho z jeho suknice,
kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla
prázdná, nebyla v ní voda. Sedli si, aby se najedli. Když zdvihli oči,
podívali se – a hle, karavana Izmaelitů přicházela z Gileadu. Jejich
velbloudi nesli dragantovou gumu, balzám a vonnou pryskyřici.
Chtěli to dopravit do Egypta. Juda řekl svým bratřím: „Jaký užitek
budeme mít z toho, že svého bratra zabijeme, i když zahladíme
stopy po jeho krvi. Nuže, prodejme ho Izmaelitům, ať na něm není
naše ruka, vždyť je to náš tělesný bratr.“ Bratři ho poslechli. Když
kolem přecházeli obchodníci z Midjanu, (bratři) rychle Josefa z
cisterny vytáhli a prodali Izmaelitům za dvacet stříbrných, a ti ho
přivedli do Egypta. Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Král poslal, a osvobodil ho,

vládce národů ho propustil.

Ustanovil ho pánem svého domu

a vládcem veškerého svého majetku.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Sevřeli pouty jeho nohy,

do želez jeho hrdlo,

dokud se nesplnil jeho výrok,

Hospodinovo slovo jej ověřilo.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Král poslal, a osvobodil ho,

vládce národů ho propustil.

Ustanovil ho pánem svého domu

a vládcem veškerého svého majetku.



Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy:/

Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna; každý, kdo v něho 

věří, má věčný život.



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









Každý z nás máme do jisté míry účast na společné
vině. V jistém smyslu máme – i když jsme bez viny –
podíl na provinění druhých lidí už jen tím, že jsme
podobně jako oni lidé. Evangelium nám dnes
připomíná, že z úhlu pohledu této solidarity není ani
tak podstatné rozlišování toho, kdo z nás je větší
hříšník, ale obrácení se k Bohu, který je podobně jako
majitel vinice milosrdný, trpělivý a dává nám i přes
tuto naši „neužitečnost“ dar života. S tímto
pokorným vědomím vlastní hříšnosti za něj můžeme
být vděční a o to víc se z něj můžeme radovat.
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3. týden postní – trénujeme ruce
Jistě si vzpomeneme na nějaký obrázek, výrobek nebo dárek, který jsme
udělali a dali si na něm záležet. Vložili jsme do něj všechnu svou snahu a
naše ruce se opravdu nadřely. Ano, je to tak. Neradi vyhazujeme něco,
nad čím jsme strávili hodně času. Proto, se nemůžeme divit ani vinaři z
dnešního evangelia, který měl soucit s fíkovníkem, se kterým měl tolik
práce, a který ne a ne mít plody. Tento vinař byl dokonce ochotný, jít do
další námahy znovu. I když neměl zaručený výsledek, nedbal úsilí pro
jeho záchranu. Naučme se to i my. Všechno totiž, kde přidáme ruku k
dílu, se může stát požehnáním pro druhé. A kdo ví, třeba i naše práce
ponese ovoce.



předškolní a 1. třída



Dnes jsme v evangeliu 
slyšeli o stromu, který 
nenesl ovoce. Jiné stromy 
ho ale mají dostatek. 
Poznáš jaké ovoce je na 
obrázku? Každý plod 
obtáhni tužkou a vybarvi.



2. třída a výše



1. Co spadlo na lidi v Siloe a zabilo je to? 

2. Jaký strom měl jeden člověk zasazen na své 
vinici? 

3. Co přišel hledat na tom stromě? 

4. Pro co se nakonec ten člověk rozhodl? 





1. Tvá církev, Pane se snaží o spásu všech lidí. Dej, 
aby ani své pronásledovatele nevyjímala. 
2. Rozmnož řady kněží, aby mohli sloužit lidem 
v jejich duchovních potřebách. 
3.Pomoz napravit pohoršení, která dali Božímu lidu 
kněží, když opustili Tvou službu. 
4. Dopřej odčinit křivdy, abychom žili v lásce a 
pokoji. 
5. Dej, aby rodičům ležela na srdci především 
starost o dobrou výchovu dětí. 



6. Dej nemocným útěchu a spoj jejich utrpení s umučením 
Ježíše Krista a učiň je tak účastnými na spáse celého světa. 
7. Pro chudobu Ježíše pomoz, abychom si nenaříkali na 
své nedostatky a dovedli vždy a za vše děkovat. 
8. Dej poznat mladým lidem velikost Tvé veliké lásky a 
žehnej přípravám diecézního setkání mladých ve Frýdku. 
9. Ochraňuj nás všechny, abychom Ti sloužili ke cti a 
chvále. 
10. Trpělivým nesením kříže, těžkostí a povinností našeho 
povolání otevři nám i našim bližním bránu do nebe. 



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.



Až na kříž 

1.Neklid, smutek, bolest dobře znám, často bývám 
opuštěn a sám. 

Ty to všechno, Pane, dobře víš, a proto mně nabízíš 
Svůj kříž.

R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž 
je nás všech nadějí.

Až na kříž já půjdu z lásky k vám, ten kříž můj 
život promění.



Až na kříž 

2. O svém hříchu proti Tobě vím, zbavit se ho stále 
neumím. 

Zdá se mně, že klesám stále níž, a proto mně 
nabízíš Svůj kříž.

R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž 
je nás všech nadějí.

Až na kříž já půjdu z lásky k vám, ten kříž můj 
život promění.



Až na kříž 

3. Čekám, Pane, že mi sílu dáš, Ty však říkáš: 
Sílu v kříži máš, jenom křížem život naplníš, a 
proto ti nabízím Svůj kříž.

R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten 
kříž je nás všech nadějí.

Až na kříž já půjdu z lásky k vám, ten kříž můj 
život promění.



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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