
Křtu Páně 
(A) 

 

  2. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  3. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  4. neděle v mezidobí 
(A) 

 
To je můj milovaný Syn, 

v něm mám zalíbení.
  Hle, Beránek Boží, 

který snímá hříchy světa!
  Pojďte za mnou 

a udělám z vás rybáře lidí.
  Blahoslavení = šťastní 

jsou, kdo spoléhají na Boha. 
          

          

5. neděle v mezidobí 
(A) 

 
 

  1. neděle postní 
(A) 

 

  2. neděle postní 
(A) 

 

  3. neděle postní 
(A) 

 

Vy jste sůl země; 
vy jste světlo světa!

  Ježíš pokušení 
nepodlehl.

  Ježíš vzal tři apoštoly 
a byl před nimi proměněn.

  Ježíš je pramen, 
který nikdy nevyschne! 



Blahoslavenství 
(Mt 5,1-12a) 

 
Pane Ježíši, 

ty neslibuješ úspěch 
a bohatství, ale říkáš, 

že blahoslavení, tj. šťastní, 
jsou chudí, plačící, hladovějící, 

žízniví, pronásledovaní … 
Pomoz mi, 

abych nespoléhal na svou sílu, 
ale každý den počítal 

s tvou pomocí. 
Pak i já budu blahoslavený. 

Amen. 

  Ježíš volá k následování 
(Mt 4,12-23) 

 
Pane Ježíši, 

tys povolal apoštoly, 
aby šli za tebou 

a stali se rybáři lidí. 
I mne povoláváš, 

abych svým životem 
svědčil o tvé dobrotě. 

Pomoz mi, 
abych to dělal tak ochotně, 

jako apoštolové, 
a nikdy tě neopustil. 

Amen. 
 

  Jan Křtitel ukazuje na Ježíše:
Hle, Beránek Boží! 

(Jan 1,29-34) 

Pane Ježíši, 
v jsme evangeliu slyšeli 
od Jana Křtitele, kdo jsi: 

Beránek Boží, 
který je ochoten obětovat se 

pro druhé. 
Děkuji ti za to, 

žes nás zachránil 
a nepřestáváš nás mít rád, 
i když si to nezasloužíme.. 

Amen. 
 

  Jsme Boží děti 
(Mt 3,13-17) 

 
Pane Ježíši, 

při tvém křtu v Jordánu 
se z nebe ozval Boží hlas: 
„To je můj milovaný Syn, 

v něm mám zalíbení.“ 
I já jsem se při křtu stal 

milovaným Božím dítětem. 
Děkuji ti za to a prosím, 
abych na to nezapomínal 

a aby to bylo vidět 
na mém životě. 

Amen.  
 

          

          

Ježíš a Samaritánka 
(Jan 4,5-42) 

 
Pane Ježíši, 

všichni se divili, 
že mluvíš se ženou, 

a ještě k tomu se Samaritánkou! 
Pro Tebe má však každý člověk 

velkou hodnotu. 
Ať i já si dokážu všímat 
každého a nezapomínám, 

že přátelství s tebou 
je jako živá voda 

pro moji duši. 
Amen. 

  Ježíšovo proměnění 
(Mt 17,1-9) 

 
Pane Ježíši, 

když ses šel modlit na horu, 
vzal jsi s sebou 

Petra, Jakuba a Jana 
– své nejbližší. 

Zažili tam tvé proměnění 
a muselo to být tak krásné, 

že se jim vůbec nechtělo vracet. 
I já chci být 

v tvé blízkosti 
a stále víc tě poznávat. 

Amen. 

  Pokušení na poušti 
(Mt 4,1-11) 

 
Pane Ježíši, ty jsi byl 

opravdovým člověkem 
jako my, 

neminulo tě ani pokušení. 
Sílu překonat ho 

jsi získal v modlitbě na poušti. 
Pane, nauč mne modlit se 

vytrvale a věrně, 
abych se dokázal 
vyhýbat hříchu 

a překonávat pokušení. 
Amen. 

  Máme být solí a světlem 
(Mt 5,13-16) 

 
Pane Ježíši, 

v evangeliu jsme slyšeli, 
že máme být solí země 

a světlem světa. 
Sůl dodává chuť 

a světlo svítí ve tmě. 
Pomoz mi, abych byl 

skromný a nenápadný jako sůl 
a aby moje myšlenky, 

slova i skutky 
byly plné tvého světla. 

Amen. 

 
 


