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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 knihy Moudrosti.

Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto: „Číhejme na
spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim
skutkům, vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám
provinění proti mravům. Chlubí se, že zná Boha, nazývá se
dítětem Páně. Je výčitkou našemu smýšlení, i dívat se na
něho je k nesnesení. Vždyť jeho život se nepodobá jiným,
jeho chování je přemrštěné! Za zpotvořené nás považuje,
styku s námi se vyhýbá jak nečistotě, blahoslaví konec
spravedlivých a chlubí se, že má za otce Boha.

Mdr 2,1a.12-22



Podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s 
ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a 
vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a 
trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o 
jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde 
ochranu, jak říká.“ Tak smýšlejí, ale klamou se, protože je 
oslepila jejich zloba, neznají Boží tajemství, nedoufají v 
odměnu zbožnosti a nevěří v odplatu čistých duší.

Mdr 2,1a.12-22



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,

aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,

vysvobodil je z každé jejich tísně.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,

na duchu zlomené zachraňuje.

Spravedlivý mívá mnoho soužení,

Hospodin však ho ze všech vyprostí.



Odp: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.

Chrání všechny jeho kosti,

ani jedna z nich nebude zlomena.

Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,

nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.



Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy:/

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého 
slova, které vychází z Božích úst.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

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





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Nikdo z nás není bez hříchu a nikdo z nás nemá
oprávnění posuzovat druhé. Bůh s námi přesto jedná
podobně, jako Ježíš jednal s lidmi v této situaci. Toho,
kdo je vědom své hříšnosti a lituje svého jednání,
neodsuzuje, a ty, kteří si nárokují posuzování druhých,
vede k vědomí vlastní hříšnosti, aby sami dokázali být
velkorysí vůči druhým. Kéž je nám toto Boží nakládání
s hříšným člověkem posilou ve chvílích, když budeme
litovat svého jednání, které už nebude v lidských silách
vzít zpět, nebo když budeme, třeba i nespravedlivě
odsuzováni druhými lidmi.
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5. týden postní – trénujeme záda
Už jste někdy zažili, že by se k vám někdo otočil zády? To znamená, že
byste spoléhali na jeho pomoc a on se na vás vykašlal? Občas se nám to
stává a většinou tehdy, když to nejméně čekáme. Co se ale stalo ženě z
dnešního evangelia, bylo velmi nečekané. Možná, že ani nedoufala, že
by jí Ježíš pomohl, třeba si myslela, že se k ní otočí zády jako všichni
ostatní. Ale Ježíš takový není. Nepomáhá jen, když to čekáme, ale i když
to nečekáme, protože pomáhá vždy. Kéž bychom se i my naučili k
nikomu se neobracet zády, když potřebuje naši pomoc.



předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu nám 
Pán Ježíš ukazuje, že každý 
máme své chyby. Nemáme 
se proto zlobit na ty,
kteří udělali něco špatně, 
ani se posmívat těm, kteří 
něco popletli.
Poraď lidem na obrázku, 
co dělají špatně.



2. třída a výše



1. Kde se Ježíš brzy ráno objevil? 

2. Kdo k němu přivedl cizoložnici? 

3. Co mluvil Mojžíšův zákon o cizoložnicích?  

4. Jak se k ní zachoval Ježíš? 





1. Učiň, ať láska Svatého Ducha vede naše srdce i ústa, abychom 
vždy setrvali ve Tvé spravedlnosti a chvále. 

2. Žehnej Svatému otci, aby i nadále bez bázně mluvil ke všem ve 
jménu Ježíše Krista. 

3. Dej sílu a vytrvalost všem, kteří jsou zesměšňováni pro víru. 

4. Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k eucharistickému 
stolu a dávej jim dary Svatého Ducha.

5. Pomoz všem, kteří brání pronásledované a utlačované.



6. Povolej ke svému stolu všechny nerozhodné a bázlivé.

7. Prosme za odpuštění hříchů celé naší farnosti. 

8. Nedej, abychom se kdy styděli za svou víru. 

9. Provázej svým duchem všechny mladé lidi naší diecéze, kteří 
v těchto dnech prožívají společné setkání ve Frýdku. 

10. Pamatuj na všechny, kdo nás předešli ve smrti. 



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.



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.



Adorace

Nyní pokloňme se před Králem, 
padněme před naším Stvořitelem:/ 
Vždyť on je náš Bůh a my jsme 
ovce pastvin Jeho, stádem jenž on 
sám vodí, rukou svou Bůh nás 
vodí.



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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