
5. neděle velikonoční

Cyklus C

Jan 13,31-33a.34-35



Hosana

1. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na 
nebi. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 



Hosana

2. Sláva, sláva, sláva všech králů králi. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 



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 ze Skutků apoštolů.

Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, 
kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám 
bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich 
přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, 
vyplnili tím jen to, co říkali proroci
jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by 
zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když 
dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili 
do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní 
zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti 
jsou nyní před lidem jeho svědky. 

Sk 13,26-33



A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal 
našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. 
Tak je i psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes 
zplodil.'„

Sk 13,26-33



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Já jsem ustanovil svého krále

na Siónu, na své svaté hoře!

Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,

Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

„Požádej mě, a dám ti v majetek národy,

do vlastnictví končiny země.

Můžeš je roztlouci železným prutem,

jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Nuže, králové, pochopte!

Dejte si říci, vladaři země!

V bázni se podrobte Hospodinu,

s chvěním ho poslouchejte!



Aleluja, aleluja, aleluja :/

Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, 
nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.



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





„… podle toho všichni poznají, že jste moji 
učedníci…“

Poznávací znamení křesťanů: 

podle Ježíšova vzoru





předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu jsme 
slyšeli, že se máme mít rádi. 
Podívej se na obrázek a
ukaž, kteří lidé se podle 
toho chovají.



2. třída a výše



1. Který z učedníků odešel, když Ježíš  promlouval k 
učedníkům?

2. Jaké nové přikázání nám dal Ježíš? 

3. Podle čeho nás lidé poznají, že jsme Ježíšovi 
učedníci? 

4. Kdy si připomínáme světce sv. Jana 
Nepomuckého? Proč byl mučen a pak do které řeky 
vhozen? 





1. Prosme za církev. Kéž přes všechnu svou  slabost 
vydává věrohodné svědectví o Boží lásce.
2. Prosme za křesťany. Kéž jsou jejich srdce naplněna 
radostí evangelia. 
3. Prosme za ty, na jejichž rozhodování závisejí lidské 
životy. Kéž se neuzavírají Duchu moudrosti a rady. 
4. Prosme za ty, na které doléhá těžké utrpení. Kéž se 
jejich smutek obrátí v radost. 
5. Prosme za ty, za něž neseme odpovědnost. Kéž je 
provází Boží požehnání. 



6. Dej, aby rodiče dovedli svým dětem předávat ducha 
obětavosti ke službě druhým.  
7. Dej poznat státníkům, že ke štěstí národa nestačí jen 
hmotný blahobyt.
8. Dej vytrvat všem, kteří se rozhodli věnovat svůj život 
Tobě, a pomoz jim překonat všechny překážky. 
9. Prosíme za děti, které se připravují k 1. svatému  
přijímání a jejich rodiče, aby setkání s tebou v eucharistii 
bylo posilou a pomocí v jejich dalším životě. 
10. Sestoupil jsi mezi mrtvé a otevřel jim bránu života. 
Otevři věčné království i našim zemřelým. 



Obětování: 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, 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.



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.



K přijímání:  Otče chválím

/:Otče chválím jméno Tvé 
posvěcené, Tvé jméno chválím, ať 
je navěky vyvýšené.:/
/:Haleluja, jen Tobě zní dík chvály 
mé.:/



Hosana

3.  Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane 
náš. :/ 

R.: Jméno slavíme tvé, (haleluja), 
chválí tě srdce mé (haleluja), vyvýšen 
buď o Bože náš, Hosanna Bohu na 
nebi. 
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