
29. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 10,35-40 



Děti v Africe 
 1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj 

lavice, neznají noty. :/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
 



Děti v Africe 
 2. Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, 

sáně jim tahají sobi a losy. :/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
 



Pane smiluj se 
 





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. 

 Bratři! Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme 
k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše 
působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k 
tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, 
kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze 
něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha 
svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o 
své spáse, a když jste v něho uvěřili.  

Ef 1,11-14 



 
 
 (Duch) je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. (Tak 
se dovrší) naše vykoupení, (protože si nás) Bůh získal jako 
svůj majetek, (abychom sloužili) ke chvále jeho božské 
velebnosti. 

 

Ef 1,11-14 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

       Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek. 



Odp:   Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, 
sluší se, aby ho dobří chválili. 
Citerou oslavujte Hospodina, 
hrajte mu na desetistrunné harfě. 



Odp:   Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

Neboť Hospodinovo slovo je správné, 
spolehlivé je celé jeho dílo. 
Miluje spravedlnost a právo, 
země je plná Hospodinovy milosti. 



Odp:   Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, 
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. 
Z nebe shlíží Hospodin, 
vidí všechny smrtelníky. 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

Ať spočine na nás, Pane, tvé 
milosrdenství, jak doufáme v 

tebe. 



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 





Modlitba 

Oběť 

Služba 

Tvořivost 





předškolní a 1. třída 



V dnešním evangeliu 
jsme slyšeli, že ten kdo 
chce být důležitý, má 
hlavně sloužit ostatním. 
Můžeme to vidět třeba u 
rodičů. V levém sloupci 
jsou obrázky věcí, které 
nám rodiče zajišťují. 
Každou věc spoj s 
nástrojem, či pomůckou, 
která je k dané činnosti 
potřeba. 



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?   

 





1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu.  

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci. 

Přinášíme dary 



2. Přinášíme sebe, 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. 



Všichni jsme jedno tělo 
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám. 
 

1. Když jíte tělo mé a pijete mou krev, budu žít 
ve vás, budete v lásce mé. :/ 



Všichni jsme jedno tělo 
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám. 
 

2. Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, On je 
všech králů král a brzy přijde zas. :/ 



Všichni jsme jedno tělo 
R.:  Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, 
nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil 
nás Ježíš, On dal život nám. 
 

3.  Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, 
jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší. :/  



Děti v Africe 
 3. Děti New Yorku, když mají školu, 

svačí na dvorku sendvič a kolu :/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
 



Děti v Africe 
 4. Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští 

papriku a ananasy :/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
 



Děti v Africe 
 5.  Děti  ze Sydney při tělocviku, 

skáčou s klokany v trenkách a v triku:/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
 



Děti v Africe 
 6. Děti v Japonsku maj šikmý oči, 

pouští si draky a Tamagoči.:/ 

R.: Ale když se sejdou v  neděli, tak se 
veselí: Haleluja, Hosana tancujem, 
Ježíše Pána milujem! :/ 
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