
4. neděle postní

Cyklus C

Lk 15,1-3.11-32



Čistá studánka

R.: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše 
co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak 
studánka, jasná jak napadlý sníh. 

1. Do našich srdcí tě zvem, hřích Pane 
odhazujem. Pomoz ať čisté, čisté 
průzračné studánky, vrátí se na naši 
zem. 



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 Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Vrať se, Izraeli, k Hospodinu,
svému Bohu, neboť jsi padl pro svou nepravost.
Vezměte s sebou slova (modlitby), a obraťte se k
Hospodinu; řekněte mu: Odpusť každou nepravost a
laskavě přijmi, když ti budeme obětovat plod svých rtů.
Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme,
nebudeme již říkat: `Bohové naši!' dílu svých rukou,
poněvadž sirotek najde u tebe slitování.

Oz 14,2-10



Zhojím jejich zradu, milovat je budu velkodušně, neboť
můj hněv se od nich odvrátí. Rosou budu Izraeli, vykvete
jak lilie a jak Libanon vyžene své kořeny. Rozprostřou se
jeho ratolesti, jak oliva se bude skvít, jak Libanon bude
vonět. Vrátí se a v mém stínu budou bydlet, obilí budou
pěstovat, vyraší jak réva, budou mít věhlas jak libanonské
víno. K čemu budou Efraimu modly? Vyslyším ho, shlédnu
na něj, jsem zeleným cypřišem, ode mě je tvůj plod. Kdo
je moudrý, kéž tomu porozumí, kdo má důvtip, ať to
pozná! Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich
kráčejí, bezbožní však na nich padnou.“

Oz 14,2-10



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Plesejte Bohu, který nám pomáhá.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Slyšel jsem neznámý mně hlas:

Zbavil jsem břemena jeho šíji,

z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.

V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku,

u vody v Meribě jsem tě zkoušel.

Slyš, můj národe, chci tě napomenout,

Izraeli, kéž bys mě poslouchal!



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Nesmí být u tebe nůh jiný,

nesmíš se klanět bohu cizímu!

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,

já jsem tě vyvedl z egyptské země!



Odp: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Kéž by mě můj národ slyšel,

kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

Živil bych jej jadrnou pšenicí,

medem ze skály bych jej sytil.



Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy:/

Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo 
nebeské království.



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





Mnohdy se podobně jako tento syn vzdalujeme z domu
svého otce – když nás život naplní starostmi nebo práce,
která nemá hodnotu. Když se ženeme za něčím, co rychle
pomine, nebo když prožíváme těžké chvíle a zdá se nám,
že nemají žádný smysl. Bůh s námi i přesto jedná jako
otec, který nás čeká a je připravený přijmout nás i s tím,
co jsme pokazili nebo nezvládli a má pro nás připravené
krásné šaty a hostinu. Kéž je nám toto ujištění, že se
můžeme kdykoli vrátit a že budeme s radostí přijati,
posilou v situacích, kdy jsme – ať už z vlastní viny nebo z
viny druhých – naplnění věcmi, které nás vzdalují od
domu našeho otce.
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4. týden postní – trénujeme uši
Příběh o marnotratném synu, který jsme právě slyšeli v dnešním
evangeliu, je jeden z největších příběhů v celé bibli. Kolik lidí na světě už
ho asi slyšelo? A kolik lidí ho pochopilo? Slyšet slova ušima je jedna věc,
ale pochopit ho srdcem je věc druhá. I my slyšíme spoustu věcí. Křik
spolužáků ve třídě, hluk projíždějícího auta, melodie písniček ve
sluchátkách, šumění listí ve větru. Zamyslel ses už někdy nad tím, jak
důležité jsou tvé uši. Nenechme se ohlušit hlukem světa natolik,
abychom neslyšeli, co nám říká Pán Ježíš. Jeho hlas je tichý, ozývá se ve
tvém srdci, a to, co ti řekne, může změnit tvůj život.



předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu jsme 
slyšeli příběh o 
marnotratném synu. 
Pomoz synovi
najít cestu zpátky k otci.



2. třída a výše



1. Jaká skupina lidí přišla za Ježíšem, aby ho slyšeli? 

2. Kdo nad touto skupinou reptal? 

3. Jak říkáme podobenství, které čteme tuto neděli? 

4. Co připravil Otec pro svého mladšího syna? 





1. Otevři srdce všech národů pro volání Otce a uděl 
milost pokání.
2. Uděl zvláštní milost svého Ducha všem kněžím a 
kazatelům, aby jejich slova prorazila zatvrzelost. 
3. Nedej, abychom klesali na mysli při počátečním 
neúspěchu.
4. Posilni všechny slábnoucí ve víře, aby neopustili 
cestu lásky a milosti. 
5. Povolej nás ke spolupráci v tomto čase milosti a 
lásky. 



6. Pro trpělivost a obětavost zpovědníků zachraň 
duše před zkázou. 
7. Upevni naše rodiny v manželství a svátosti. 
8. Potěš všechny trpící a nemocné a spoj jejich 
utrpení s křížem Ježíše Krista. 
9. Dej, abychom nikdy nepřekročili přikázání lásky 
k Bohu a bližnímu. 
10. Přiveď do svého království naše zemřelé.



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.



Všichni jsme jedno tělo
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám.

1. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít 
ve vás, budete v lásce mé. :/



Všichni jsme jedno tělo
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám.

2. Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, On je 
všech králů král a brzy přijde zas. :/



Všichni jsme jedno tělo
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám.

3.  Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, 
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. :/ 



Kdo stvořil
1. Kdo stvořil /:mrkající hvězdy:/ 3x
Kdo stvořil mrkající hvězdy? Náš 
otec Bůh
2. Kdo stvořil /:vlnící se moře:/ 3x
Kdo stvořil vlnící se moře? Náš otec 
Bůh



Kdo stvořil
3. Kdo stvořil /:létající ptáky:/ 3x
Kdo stvořil létající ptáky? Náš otec 
Bůh
4.  Kdo stvořil /:tebe, jeho i mne:/ 3x
Kdo stvořil tebe, jeho i mne? Náš 
otec Bůh



Kdo stvořil

5. Kdo stvořil létající ptáky, 
vlnící se moře, létající ptáky? 
Kdo stvořil tebe, jeho i mne? 
Náš otec Bůh
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