
3. neděle velikonoční

Cyklus C

Jan 21, 1 - 19



Vyvolil si apoštoly – kancionál č. 827

1. Vyvolil si apoštoly / z lidských synů 
Boží syn / v díle spásy k slavné roli: / 
pomáhat svět zbavit vin. / I nás voláš, 
Jezu Kriste, / abychom ti věrně, čistě / 
životem svým sloužili, / s tebou jít se 
snažili



Pane smiluj se
Pane smiluj se 2x

Kriste smiluj se 2x

Pane smiluj se 2x



Sláva na výsostech Bohu

A na zemi pokoj lidem, dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti.
Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro 
tvou velikou slávu. Pane a Bože, 
nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. 
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. 
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.



Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se 
nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, 
přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po 
pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť 
ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty 
jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se 
Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.



Žalm 

Odpověď:

Všude na zemi pronikl jejich hlas.



Odp: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě

a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

Den dni o tom podává zprávu,

noc noci sděluje poučení.



Odp: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Není to slovo a nejsou to řeči,

jejichž hlas by nebylo slyšet.

Do celé země vychází jejich hlahol,

až na konec světa jejich slova.



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán; 
Filipe, kdo viděl mne, viděl Otce. 



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





Pán Ježíš má pro každého z nás úkol: nabízí nám 
spolupráci na velkém Božím díle. 

„Máš mě rád? Máš mě opravdu rád?“  

Pak zvládneš i ty největší úkoly. 



předškolní a 1. třída



Když Pán Ježíš řekl Petrovi: 
„Pas moje ovce,“ myslel 
tím, že se má starat o 
ostatní lidi.
My ale máme na obrázku 
opravdové ovečky a dva 
pastýře. Označ každou 
ovečku
barvou, podle toho, 
kterému pastýři patří.



2. třída a výše



1. Co šel dělat Petr spolu s učedníky? Jak se jim 
práce dařila? 

2. Kde stál Ježíš? Co po nich žádal? 

3.S kým pak Ježíš po snídani rozmlouval? 

4. Jak zněla Ježíšova otázka a kolikrát se na ni 
zeptal?   





1. Pomáhej Církvi stále lépe tě poznávat.
2. Dávej biskupům a kněžím schopnost tvé učení 
co nejvěrněji vysvětlovat.
3. Pomáhej překonávat nevěru světa skutky, 
které vycházejí z víry.
4. Zachraň život světa na prosby věřících.
5. Dej poznat všem státníkům, že Církev je 
nejlepším spolupracovníkem ve starostech o 
dobro lidí. 



6. Učiň nás vnímavými, abychom Tvé slovo 
poslouchali a podle něho také žili. 
7. Učiň ať tvé slovo je světlem těm, kdo ve svém 
životě tápou.
8. Ukaž sílu víry na životě těch, kdo v tebe pevně 
věří. 
9. Veď nás povinnostmi všedních dnů ke svatosti.
10. Naplň naše zemřelé věčnou radostí proto, že 
zde žili věrně podlé tvého evangelia. 



Vyvolil si apoštoly – kancionál č. 827

2. Slovo Boží uslyšeli, / símě pravdy 
odvěké; / s horlivostí pak je seli / v lány 
světa daleké. / I nám v jasném Božím 
hlase / světlo pravdy rozžíhá se; / 
chcem je v sobě uchovat / a dál světu 
zvěstovat.



Vyvolil si apoštoly – kancionál č. 827

3. Co jste byli, čím jste žili, / dílo své 
i domovy / pro Krista jste opustili, / 
k jeho službě hotovi. / Stonásob vám 
všechno vrátil / nekonečnou mzdou, jíž 
splatil / dělníkům své vinice / k slávě 
Boží Trojice.



Svatý

Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh 
zástupů. / Nebe i země jsou plny tvé 
slávy. / Hosana na výsostech. / 
Požehnaný, jenž přichází ve jménu 
Páně. / Hosana na výsostech



Beránku Boží…

Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, / smiluj se nad námi. / Beránku 
Boží, který snímáš hříchy světa, / 
smiluj se nad námi. / Beránku Boží, 
který snímáš hříchy světa, / daruj nám 
pokoj.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711

1. Kde jsi Jezu, spáso má? / K tobě mysl 
zvedám. / Pověz, kde jsi, lásko má? / Já 
tě všude hledám. / Bez tebe se srdce 
souží, / jen po tobě stále touží. / Přijď 
jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém 
srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě 
mám, / učiň si v mém srdci chrám.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
2. Kde ty nejsi, Bože můj, / vidím samou 
žalost, / bez tebe, Ježíši můj, / není pro 
mne radost. / Tvá vzdálenost duši tíží, / 
stále hledím k tvému kříži. / Přijď jen 
k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / 
učiň si v mém srdci chrám.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
3. Vesel se, ó duše má, / již tvůj Pán 
přichází, / Ježíš, radost, síla tvá, / při 
každé nesnázi. / Vítej, nekonečná 
Kráso, / vítej, má jediná Spáso, / Přijď jen 
k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / 
učiň si v mém srdci chrám.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
4. Posil víru, naději, / k lásce své mě 
vzbuzuj, / ať tě mám rád vroucněji, / 
vždyť jsi Pán a Bůh můj. / Na všech 
cestách této země, / milostivě shlížej ke 
mně, / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň 
si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, 
rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
5. Sešli svého anděla, / aby bez ustání / 
duši, tělo chránil zla, / vedl mě k pokání, / 
abych nerozhněval tebe, / neztratil na 
věky nebe. / Přijď jen k nám, rád tě 
mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď 
jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém 
srdci chrám.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
6. Chraň od hříchu v každý čas, / utvrzuj 
mě v ctnosti, / Pane, dej ať vždy tvůj 
hlas / slyším s ochotností. / Uděl mi své 
požehnání, / ať vytrvám do skonání. / 
Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si 
v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád 
tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.



Kde jsi Jezu – kancionál č. 711
7. Než v hodině poslední / srdce bít 
ustane, / z bídy mé mě pozvedni / 
k důvěře, můj Pane. / Vytrhni mě z moci 
ďábla, / aby duše neoslábla. / Přijď jen 
k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci 
chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / 
učiň si v mém srdci chrám.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

1. Chvalte ústa, vznešeného / těla Páně 
tajemství, / chvalte předrahou krev 
jeho, / kterou z milosrdenství, / zrozen 
z lůna panenského, / prolil Král všech 
království.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

2. Nám byl dán a nám se zrodil / 
z Panny neporušené, / jako poutník 
světem chodil, / sil zde zrno pravdy 
své, / skvělým řádem vyvrcholil / svoje 
žití pozemské.



Litanie a zasvěcení – kancionál č. 065 a č. 066
•K Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, 
pokorně klečící před tvým oltářem:
L jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

•K Abychom se s tebou ještě vroucnějí mohli spojit,
L proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje 
tvému Srdci.

•K Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými 
přikázáními pohrdli a odmítli tě;
L smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, – a přitáhni je 
všechny na své svaté Srdce.



•K Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy 
neopustili,
L ale i marnotratných synů, – aby se vrátili brzo do 
otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

•K Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné 
názory a rozkol;
L povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, – aby byl 
jeden ovčín a jeden pastýř.

•K Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům 
mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:
L Sláva božskému Srdci, – které nám přineslo spásu. –
Jemu buď čest a chvála navěky. Amen. 



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

3. Na poslední večer k stolu / s bratřími 
když zasedal, / beránka by s nimi 
spolu / podle zvyku pojídal, / 
dvanácteru apoštolů / za pokrm sám 
sebe dal.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

4. Slovo v těle slovu dává / moc chléb 
v tělo proměnit, / z vína Boží Krev se 
stává. / I když Pán je smyslům skryt, / 
stačí sama víra pravá / srdce čisté 
přesvědčit.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

5. Před Svátostí touto slavnou / v úctě 
skloňme kolena, / bohoslužbu 
starodávnou / nahraď nová, vznešená, / 
doplň smysly, které slábnou, / víra 
s láskou spojená.



K požehnání – Chvalte ústa – kancionál č. 704

6. Otci, Synu bez ustání / chvála 
nadšená ať zní, / sláva, pocta, 
díkůvzdání / naše chvály provází. / 
Duchu též ať vše se klaní, / který z obou 
vychází. / Amen.
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