
28. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 10,17-30 



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

nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana 
aleluja), 
chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), 
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu 
na nebi! 
 



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

Králi!...:/ 
Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), 
chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), 
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu 
na nebi! 
 
 



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

Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), 
chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), 
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu 
na nebi! 
 
 
 



Pane smiluj se 
 





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. 

  Bratři! Dobře rozumějte: ti, kdo jednají na základě víry, to 
jsou (pravé) Abrahámovy děti. Písmo totiž už předvídalo, 
že Bůh uzná pohany za spravedlivé, když uvěří, a proto už 
předem Abrahámovi ohlásilo radostnou zvěst: `Skrze tebe 
dojdou požehnání všecky národy.' Proto ti, kdo jednají na 
základě víry, docházejí požehnání s Abrahámem, který 
uvěřil. Ti však, kdo se opírají o skutky Zákona, jsou všichni 
pod kletbou.  

Gal 3,7-14 



 
 
  Stojí přece (v Písmu): `Proklet je každý, kdo vytrvale 
neplní všechno, co je psáno v knize Zákona'. Je tedy 
zřejmé, že ze Zákona nebývá od Boha nikdo 
ospravedlněn, protože `spravedlivý bude žít z víry'. Zákon 
však nemá na zřeteli víru, ale (tam platí): `Kdo (ty 
předpisy) bude plnit, najde v nich život.' Kristus nás 
vykoupil z té kletby Zákona tím, že ono prokletí vzal na 
sebe za nás. Stojí totiž v Písmu: `Proklet je každý, kdo visí 
na dřevě.' Tak se pohanům dostává skrze Ježíše Krista 
požehnání, které bylo slíbeno Abrahámovi, a my vírou 
dostáváme ten slíbený (dar): Ducha (svatého). 

 
Gal 3,7-14 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

      Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 



Odp:   Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 

Oslavím Hospodina celým srdcem 
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění. 
Veliká jsou Hospodinova díla, 
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují. 



Odp:   Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 

Velebnost a vznešenost je jeho dílo 
a jeho spravedlnost zůstává navěky. 
Památku ustanovil na své divy, 
Hospodin je milosrdný a dobrotivý. 



Odp:   Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. 

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, 
neustále bude pamatovat na svou smlouvu. 
Své mocné činy ukázal svému lidu, 
když jim dal majetek pohanů. 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

Blahoslavení chudí v duchu, neboť 
jejich je nebeské království 



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 





Můžeme mít na zemi hodně pokladů, 
dokonce jeden druhému můžeme být 
pokladem. Pro poklad v nebi – pro věčný 
život – však stojí za to se těchto 
„pozemských“ pokladů vzdát. I když si náš 
poklad v nebi umíme jen těžko představit, 
tyto „pozemské“ poklady nám mohou 
pomoci pochopit, jaký asi je, a přiblížit jeho 
velikost a vzácnost. 



předškolní a 1. třída 



V dnešním evangeliu se 
Pán Ježíš zmínil o 
velbloudovi. Náš 
obrázek velblouda je ale 
rozbitý. Složíš ho 
dohromady?  



2. třída a výše 



1. Co scházelo člověku, který přišel za 
Ježíšem s otázkou: co mám dělat, abych 
dostal život věčný?  

2. Splnil úkol, který mu Ježíš uložil?  

3. O jaké otázce učedníci mezi sebou 
diskutovali? 

4. Jak odpovídá na celou situaci Petr?   

 



 

Přinášíme dary 



2. Přinášíme se, Pane, smích a někdy slzy, 
Neseme Ti vše, co máme, co těší i mrzí.  

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máme, já i 
děda. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



Svatý 



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.  



Máš v duši píseň 

1. Máš v duší píseň andělských zvonů, 
máš v duši bolest těch nejkrásnějších 
tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, 
máš v sobě naději pro ty, kdo se souží. 
Ref: Maria, s Tebou, Maria, království 
lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria 
království lásky se otvírá. 



Máš v duši píseň 

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš 
v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš 
v sobě lásku pro ty, kdo Tě hledají, máš v 
sobě lásku pro ty, kdo Tě volají.  
Ref: Maria, s Tebou, Maria, království 
lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria 
království lásky se otvírá. 



Máš v duši píseň 

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, 
žehnej každé písni, ve strunách mých 
zůstaň, kytice veršů nejkrásnějších květů, 
patří tobě, Maria, Božímu světu.  
Ref: Maria, s Tebou, Maria, království 
lásky se otvírá, Maria, s Tebou, Maria 
království lásky se otvírá. 
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