
25. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 9,30-37 



Rybáři lidí 
 

1. S Petrem a Ondřejem, Janem a Jakubem, 
chceš mít i z nás rybáře lidí. Sítě nám podáváš 
do světa posíláš, chceš aby byl rybolov bohatý, 
bohatý.  
 

R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat 
chcem. :/ 



Rybáři lidí  
 

2. Chceš v našich srdcích žít a mezi námi být, na 
lidskou nenávist odpovídat láskou. Na sebe 
spoléhat nemůže žádný z nás, proto nám 
Ducha dej a jím nás provázej, provázej.  
 

R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat 
chcem. :/ 
 



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. 
 

  (Bratři!) Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte 
způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: 
buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte 
se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat 
jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je 
ono ta-jemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno 
vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden 
Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který 
je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.  

•  
Ef 4,1-7.11-13 



 
 

  Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové 
míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za 
apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, 
jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby 
připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo 
tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě 
ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k 
onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.   

 Ef 4,1-7.11-13 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



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 země jejich slova. 



Aleluja, aleluja, aleluja 

Chválíme tě, Bože, náš Pane, a 
velebíme tě spolu se slavným 
sborem tvých apoštolů. 



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 







    Ježíš věděl, že ptát se patří k životu, protože 
otázka může přinést odpověď, vysvětlení, nebo 
také přímé vyjasnění vztahů a nedorozumění 
mezi lidmi. Ptát se znamená nebýt spokojený, 
hledat, zajímat se, vyjít vstříc problému nebo 
druhému člověku a být na cestě. Nebojme se 
ptát po smyslu toho, co prožíváme, s nadějí, že 
se nám jednou i tato složitá otázka po smyslu 
našeho života tváří v tvář Bohu objasní.   



Rádio  

NEBESKÝ JERUZALÉM 



předškolní a 1. třída 



Dnes jsme slyšeli, že kdo 
chce být velký, má se 
snažit být malý. Velkých 
zvířátek na obrázku si 
všimneme snadno. 
Zvládneš ale najít ke 
každému velkému 
zvířátku několik malých? 
Kolik je na obrázku 
malých zajíčků, sov, 
vlaštovek, štěňat, koťat, 
jehňat a hříbat?  



2. třída a výše 



1. Ježíš procházel Galilejí a poučoval učedníky. 
O čem to bylo?  

2. Napiš jména archandělů. Jaké mají úkoly? 

3. Jak odpověděli učedníci Ježíšovi na otázku: 
„O čem jste cestou rozmlouvali?“ 

4. Galilea je území. Napiš dvě města, která do 
něho patří.  



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. 



Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen 
1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší 
hlas můj každý den, ó Ježíš, mne v mém pádu 
pozvedá ó Ježíš krásné jméno má.  
 

2. Ježíš chválu vzdává srdce mé, Ježíš stále 
stejný, včera, dnes. Ó Ježíš zemřel též za hříchy 
mé, ó Ježíš nejkrásnější z jmen.  



Ježíš nejkrásnější ze všech jmen 

3. Ježíš přijde brzy jako král, Ježíš přines 
lásku na zem k nám. Ó Ježíš jemu chválu 
zazpívám, ó Ježíš krásné jméno má.  



Rybáři lidí 

3. Díky za Slovo tvé, za svaté dary tvé, jež v 
církvi podáváš všem zdarma s láskou. Dík, že i v 
bolestech můžem tě nalézat, vstoupil si do 
každé, i tam se s námi setkáváš.  
 

R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat 
chcem. :/ 



Rybáři lidí 
 

4. Dík, že tě každý den v svém bližním 
potkávám, že i ten nejmenší k tobě je bránou. 
Díky, že chceš i mne nádhernou cestou vést, 
dík, Pane nejdražší, dík tobě vzdávám, Pane 
můj.  

R: Aleluja, aleluja, s tebou svět dobývat 
chcem. :/ 
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