
27. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 10,2-16 



Má sílo 
 

Má sílo, k Tobě vzhlížím, 

má sílo Tobě zpívám,  

neboť ty Bože jsi útočiště mé.  

Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště 
mé.  



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 Job 
 

  Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Dával 
jsi někdy rozkazy jitru, ukázal zoře místo, na němž má 
stát, aby uchopila okraje země a z ní vytřásla zločince? 
(Ona) mění zemi jak hlínu pod pečetí, jak oděv ji barví. 
Bere se hříšníkům jejich světlo, láme se rozpřáhlé rámě. 
Pronikl jsi až k pramenům moře, v jeho hlubinách jsi 
kráčel? Otevřely se ti brány smrti, uzřel jsi brány temnot? 
Díval ses na zemské dálavy?  

Job 38,1.12-21; 40,3-5 



 
 
  Pověz, znáš to všechno? Kde je cesta k příbytku světla, 
kdepak je místo temnot, abys je přenesl do jejich území 
nebo jim ukázal cestu tam, kde bydlí? Ty to víš, vždyť 
tenkrát ses narodil, tvých dnů je veliký počet!“ Job tedy 
odpověděl Hospodinu a řekl: „Ach, jsem příliš malý, co ti 
mám odpovědět? Na ústa si kladu ruku. Řekl jsem jedno 
slovo? Už nebudu pokračovat. Řekl jsem dvě? Nic už 
nepřipojím.“  

 

 
Job 38,1.12-21; 40,3-5 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

     Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 



Odp:   Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, 
ty víš, když sedám i když vstávám. 
Poznáváš mé myšlenky již zdálky; 
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, 
všímáš si všech mých cest. 



Odp:   Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem, 
kam až utéci před tvou tváří? 
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam, 
i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi! 



Odp:   Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 

I kdybych si připjal křídla jitřenky 
a spočinul na nejzazším moři, 
i tam mě povede tvá ruka 
a uchopí mě tvá pravice. 



Odp:   Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. 

Tys přece stvořil mé ledví, 
utkal jsi mě v lůně mé matky. 
Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, 
úžasná jsou tvoje díla. 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

Nezatvrzujte dnes svá srdce,  

ale slyšte hlas Hospodinův. 



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 







Podobně jako mají děti, místo v náruči svých 
rodičů, máme my všichni vez ohledu na věk 
místo u Boha. Člověk patří Bohu a Bůh mí tak 
velikou náruč, že se do ní všichni vejdeme. 
Můžeme se radovat z této naděje a čerpat z ní 
zejména v situacích, kdy se setkáme s lidskou 
tvrdostí, která zakazuje, brání a odděluje 
člověka od člověka. V souvislosti s objímající 
Boží láskou je smutná a malicherná.  



předškolní a 1. třída 



Děti na obrázku chtějí jít 
za Pánem Ježíšem. 
Pomůžeš každému z nich 
najít cestu?  



2. třída a výše 



1. Kdo přinášel děti k Ježíšovi? Komu se to  
moc nelíbilo? 

2. Jak se zachoval v této chvíli Ježíš?  

3. Pokus se napsat co si mysleli ti, kteří 
přinášeli děti k Ježíšovi?  

4. Věděl/a/ bys, ve které svátosti bere kněz 
dítě do náruče a klade na ně ruce? Pokud 
nevíš, zeptej se rodičů nebo prarodičů.  

 



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. 



Je stále přítomná  

Je stále přítomná Tvoje sláva, 

radostně zpíváme o Tvém díle,  

písnička ať zvoní v každé chvíle,  

já tě chválím Pane můj, jak jenom umím. 



Tady u tvých nohou 

Tady u Tvých nohou Pane můj Ty víš, 

sedávám tak rád.  

Tady u Tvých nohou Pane můj, Ty víš, 

rád ti naslouchám.  
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