
32. neděle v mezidobí 

Cyklus C

Lk 20,27-38





Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Filipanům.
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí 
podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám 
se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. 
Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by 
se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme 
svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána 
Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby 
jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit 
všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, 
tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!

Flp 3,17 - 4,1



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.



Odp: Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
"Do domu Hospodinova půjdeme!"
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!



Odp: Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Jeruzalém vystavěný jako město,

spojené v jeden celek.

Tam vystupují kmeny, 

kmeny Hospodinovy. 



Odp: Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, 
kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali 
se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás 
ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, 
který měl manželku, ale byl bezdětný, 
ať si tu manželku vezme jeho bratr a 
zplodí svému bratru potomka.' Bylo 
tedy sedm bratrů. První se oženil a 
zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a 
třetí a stejně tak (všech) sedm, 
nezanechali však děti a zemřeli. 
Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z 
nich bude tedy ta žena náležet při 
vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku 
všech sedm!"



Ježíš jim řekl: "Lidé tohoto světa se 
žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni 
za hodné dosáhnout onoho světa a 
vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit 
ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, 
jsou totiž rovni andělům a jsou syny 
Božími, neboť mají účast na vzkříšení. 
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil 
i Mojžíš ve (vyprávění o hořícím) keři, 
když nazývá Pána `Bohem 
Abrahámovým, Bohem Izákovým a 
Bohem Jakubovým'. On přece není 
Bohem mrtvých, ale živých, neboť 
všichni žijí pro něho."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





JE TŘEBA HRÁT POCTIVĚ, CHCE-LI 
ČLOVĚK VYHRÁT SVŮJ ŽIVOT





Jaká je hlavní 
myšlenka 
dnešního 
evangelia?

1

Co navštěvujeme 
často 
v listopadových 
dnech?



Doplň větu: 
Věřím v Ducha 
Svatého, svatou 
................... 
obecnou, 
společenství.......
........, 
odpuštění……..
a ............ věčný.

2

Kolik manželů 
měla žena 
v dnešním 
evangeliu?



Čí hrob je 
prázdný a nikdo 
v něm neleží?

3

Kam půjde naše 
duše, až jednou 
zemřeme?



Úkol týdne za 3 body (4-7 let) – místo 
otázek:

Dnes jsme si povídali o tom, že 
máme druhým dělat radost. Na 
obrázku je rodina s babičkou. Ke 
každému z lidí patří některé věci 
pod obrázkem, s jejichž pomocí 
udělá druhým radost. Spoj věci s 
lidmi, ke kterým patří. Pomoci ti 
mohou otázky pod obrázkem.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):
Papírovou roličku od toaletního papíru 
polepíme krepovým nebo jiným barevným 
papírem. Z bílého papíru vystřihneme pruh 
„kapajícího vosku“ a přilepíme jej na horní okraj 
svíce. Z vnitřní strany roličky nalepíme 
plamínek vystřižený ze žlutého nebo červeného 
papíru. Stěny svíce polepíme kartičkami s 
modlitbou a s podmínkami pro získání 
plnomocných odpustků. Kartičky 
s textem jsou ve velikosti 1:1, plamínek také, 
pruh „vosku“ prodlužte podle šíře dané roličky.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

Zamysli se, jak vypadá nebe o 1. listopadu, 
kdy slavíme Slavnost Všech svatých. 
Můžeš nakreslit, napsat, nebo symbolicky 
označit.
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