
24. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 8,27-25 



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. 

 



Pane smiluj se 

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x 



Sláva na výsostech Bohu 

Sláva na Výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi 
mír. Vzdáváme Ti díky, pro Tvou velkou slávu, 
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče 
všemohoucí. Ty, který snímáš hříchy všeho 
světa, přijmi naše prosby, smiluj se, Pane, 
smiluj se nad námi. Jenom Ty jsi svatý, jenom 
Ty jsi Pán, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve 
slávě Boha Otce Amen. Amen. Amen. 





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. 
 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na 
tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe 
přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý 
jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad 
každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí 
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a 
každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je 
Pán. 

 
Flp 2,6-11 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

    Nezapomínejte na Boží skutky 



Odp:         Nezapomínejte na Boží skutky. 

Slyš, můj lide, mé naučení, 
nastav uši slovům mých úst! 
Otevřu k průpovědi svá ústa, 
vyložím tajemné události z pradávných dob 



Odp:         Nezapomínejte na Boží skutky. 

Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, 
obraceli se a sháněli se po Bohu. 
Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, 
že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. 



Odp:         Nezapomínejte na Boží skutky. 

Lísali se k němu ústy, 
ale svým jazykem mu lhali, 
neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné 
a nebyli věrni jeho smlouvě. 



Odp:         Nezapomínejte na Boží skutky. 

On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, 
často potlačoval svůj hněv 
a nedal zcela vzplát své nevoli. 



Aleluja, aleluja, aleluja 

Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 



Nasloucháme Evangeliu 
• K: Pán s vámi. 

• L: I s Tebou 

• K: Slova svatého evangelia podle Marka 

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na: 
- Čele 
- Ústech 
- Hrudi 
 





Nasloucháme Evangeliu 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Chvála Tobě Kriste 





    S člověkem jsou spojeny důležité a nedůležité 
skutečnosti, a i když se ty nedůležité změní, nezmění se 
to, co je důležité. Obětní stůl je znamením Krista, a to, že 
není nazdobený, mu neubírá na významu. Když lidé 
přemýšleli o tom, kým je Ježíš a co je na něm důležité, sám 
jim odpověděl, že bude muset mnoho trpět, že bude zabit, 
ale po třech dnech vstane z mrtvých. Z tohoto ujištění, že 
je Božím Synem, který se z velké lásky k nám dal zabít, ale 
potřech dnech vstal z mrtvých, aby nás zachránil od všeho 
zla i od zla smrti, můžeme čerpat naději a útěchu i ve 
chvílích, kdy neumíme sami rozeznat, co je důležité a co 
není.  



předškolní a 1. třída 



Poslechni si příběh, jak jeden tatínek 
dokázal nemyslet jen na sebe. 
Tatínek vyhrál v loterii 
spoustu peněz. Co s nimi 
udělá? Mohl by jet k moři. V 
kostele ale mluvil pan farář 
o tom, jak se za nás Pán 
Ježíš obětoval. Už ví co 
udělá. Dá peníze lidem, 
kteří je potřebují víc než on 
a místo k moři vyrazí s 
dětmi třeba na romantický 
hrad.  
Dokážeš podle příběhu 
správně seřadit obrázky? 



2. třída a výše 



1. Napiš název města, které leželo u vesnic, kam 
Ježíš se svými učedníky vyšel.  

2. Jak učedníci odpověděli na Ježíšovu otázku: „Za 
koho mě lidé pokládají?“, kterou jim během cesty 
položil 

3. Napiš alespoň 5 věcí, které jsou v životě člověka 
důležité.  

4. Zamysli se nad Ježíšovou větou: „Kdo chce jít za 
mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a 
následuje mě!“ Můžeš nakreslit i obrázek 



Přijmi Pane  
 1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb, přijmi, Pane, z 

našich vinic víno, z našich polí chléb, z našich 
vinic víno, chléb a víno- spásy znamení.   

Přijmi, Pane ze svých polí chléb, přijmi, Pane, ze 
svých vinic víno,ze svých polí chléb, ze svých vinic 
víno, ať nás tvojí mocí promění. 
 

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/ 

 



Přijmi Pane  
 2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, 

Pane,  díky, vždyť jen pro tvůj kříž jsme ti, Bože, 
blíž, díky, že nám sebe nabízíš. 

Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli otce 
svého,z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin,každý 
člověk je teď Boží syn. 
 

R: Ty jsi, Pane, /: sám pravý vinný kmen.  
plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti. :/ 

 



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.  



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. 
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