
12. neděle v mezidobí  
(A) 

 

  13. neděle v mezidobí 
(A) 

   
 
 

Vzhledem k tomu, 
že následují 

velké školní prázdniny, 
pokračujeme 

až nedělí, 
která připadá 

na začátek září. 

 
 

  23. neděle v mezidobí 
(A) 

 
Kde jsou dva nebo tři  

Nebojte se! Máte větší cenu 
než všichni vrabci.

  Kdo ztratí svůj život 
pro mne, nalezne ho.

     shromážděni v mém jménu, 
tam jsem já uprostřed nich. 

          

          

24. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  25. neděle v mezidobí 
(A) 

  26. neděle v mezidobí 
(A) 

  27. neděle v mezidobí 
(A) 

 
Kámen, 

Odpouštějme, 
protože Bůh odpouští nám. 

  Nezáviďme druhým, 
Bůh má rád všechny lidi.

  Po slovech 
mají následovat i činy.

  který stavitelé zavrhli, 
stal se kvádrem nárožním. 



Ježíš je uprostřed nás 
(Mt 18,15-20) 

 
Pane Ježíši, 

děkujeme ti za to, 
že jsi všude tam, kde se lidé 

sejdou v tvém jménu. 
Dej, ať dokážeme 

šířit radost a pokoj. 
Ať se s druhými lidmi 

shodneme na dobré věci. 
Prosíme tě také za kněze, 

kterým jsi dal moc 
„svazovat a rozvazovat“. 

Amen. 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Brát svůj kříž 
(Mt 10,37-42) 

 
Pane Ježíši, 

ty jsi ochotně přijal svůj kříž, 
abys nás zachránil. 

Jsi pro nás vzorem trpělivosti 
a lásky. 

Víme, že těžkostem 
se v životě nevyhneme, 

ale ty nám je pomáháš nést. 
Použij, Pane, 

všechny naše kříže, 
pro naši spásu a spásu světa. 

Amen. 
 

  Nebojte se … 
(Mt 10,26-33) 

 
Pane Ježíši, 

ty říkáš, že máme 
v Božích očích velkou cenu 

a slibuješ odměnu těm, 
kdo se k tobě statečně přiznají. 
Pomoz nám, ať máme odvahu 

žít podle tvých přikázání, 
i kdyby se nám za to měli 

druzí posmívat. 
Ať tě svým chováním 

nikdy nezapřeme. 
Amen.  

 

          

          

Stát na pevném základě 
(Mt 21,33-43) 

 
Pane Ježíši, 

děkuji ti, že sis mne vyvolil, 
že jsem se křtem 

stal Božím dítětem, 
že mohu poznávat tvou lásku 

a tvé učení, 
a že smím počítat s tvou pomocí. 

Buď pevným základem 
mého života, 

ať se od tebe nevzdálím 
 a přináším dobré ovoce. 

Amen. 

  Dodržet slovo 
(Mt 21,28-32) 

 
Pane Ježíši, 

jak často se podobáme 
druhému synu 

z tvého podobenství, 
který ochotně slíbil, že pomůže, 

 ale pak nešel. 
Pomoz nám, 

abychom se věrněji snažili 
plnit svá předsevzetí. 

Ať to, co říkáme, 
je v souladu s tím, co děláme. 

Amen. 

  Závidíš, že jsem dobrý? 
(Mt 20,1-16a) 

 
Pane Ježíši, 

často máme sklon 
srovnávat se s druhými lidmi 

a závidíme jim. 
Jsme schopni prokazovat dobro 

těm, které máme rádi, 
nebo kteří nám aspoň poděkují. 

Ty, Pane, jsi však nekonečně dobrý
ke všem, i k těm, 

kteří si to vůbec nezaslouží. 
Dej i nám přející srdce! 

Amen. 

  Odpuštění 
(Mt 18,21-35) 

 
Pane Ježíši, 

nikdo nemůže říct, 
že je bez hříchu. 

Každý den nám velkoryse 
odpouštíš naše provinění. 
Kéž i my dokážeme být 

vůči druhým plni pochopení, 
lásky a opravdového odpuštění. 

Ať se usmíří 
v našich rodinách 

všechny pokažené vztahy. 
Amen. 

 
 


