
30. neděle v mezidobí 

Cyklus B 

Mk 10,46-52 



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 
 





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. 

 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 tajemné) 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 4,1-6 



Nasloucháme 1. čtení 

• K: Slyšeli jsme slovo Boží. 

• L: Bohu díky. 



Žalm  

Odpověď: 

 

       To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine! 



Odp:   To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, 
svět i ti, kdo ho obývají. 
Neboť on jej založil nad moři, 
upevnil ho nad proudy vod. 



Odp:   To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, 
kdo smí stát na jeho svatém místě? 
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, 
jehož duše nebaží po marnosti. 



Odp:   To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 

Ten přijme požehnání od Hospodina, 
odměnu od Boha, svého spasitele. 
To je pokolení těch, kdo po něm touží, 
kdo hledají tvář Jakubova Boha. 



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/ 

Velebím tě, Otče, Pane nebe a 
země, že jsi tajemství Božího 
království odhalil maličkým. 



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 







předškolní a 1. třída 



Slepý Bartimaios, hledá 
cestu k Pánu Ježíši. 
Pomůžeš mu,  
aby se vyhnul všem 
nebezpečím?  



2. třída a výše 



1. Napiš jméno žebráka, který seděl u cesty. 

2. Co začal křičet, když uslyšel Ježíše 
v zástupu? 

3. Ježíš slepého uzdravil. Co mu pomohlo, aby 
byl uzdraven? 

4. Po uzdravení slepý žebrák šel za Ježíšem. 
Zamysli se, jak pokračoval jeho život dál? 

 



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. 



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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