
23. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 14,25-33





Čtení z prvního listu svatého apoštola 
Pavla Korinťanům.
Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a 
správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, 
požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na 
tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od 
nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. 
Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem 
ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte 
předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které 
jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl 
kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.

1 Kor 4,1-5



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ústa spravedlivého mluví moudře



Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře

Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.



Hospodinu svěř svůj osud,
- v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
- Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
- tvému právu jak polednímu jasu.

Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře



Chraň se zlého a čiň dobré,
- a přežiješ věky,
- neboť Hospodin miluje spravedlnost,
- neopouštíš svoje zbožné.
- Zločinci však zajdou,
- potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře



Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.

Odp: Ústa spravedlivého mluví moudře



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pan s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

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



Ježíše cestou doprovázely velké 
zástupy. Obrátil se k nim a řekl: 
"Když někdo přichází ke mně a 
neklade svého otce, svou matku, 
ženu, děti, bratry a sestry - ano i 
sám sebe - až na druhé místo, 
nemůže být mým učedníkem. Kdo 
nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. 



Když někdo z vás chce stavět 
věž, nesedne si napřed a 
nespočítá náklady, jestli má dost 
na dokončení stavby? Kdyby 
totiž položil základy a nestačil ji 
dokončit, vysmáli by se mu 
všichni, kdo by to viděli, a říkali 
by: `Tenhle člověk se pustil do 
stavby, ale nemohl ji dokončit.'



Nebo když má některý král 
vytáhnout proti jinému králi, aby 
s ním vedl válku, nesedne si 
napřed a neuvažuje, jestli se 
může s deseti tisíci (vojáků) utkat 
s tím, kdo proti němu táhne s 
dvaceti tisíci? Jestliže na to 
nestačí, vyšle posly, dokud je ten 
druhý (král) ještě daleko, a žádá 
o podmínky míru. Tak ani žádný z 
vás, kdo se nezřekne všeho, co 
má, nemůže být mým 
učedníkem."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Ve vztahu k Pánu Ježíši nechci nikdy 
zkrachovat.





Kolik máme 
evangelií a ze 
kterého jsme 
dnes slyšeli 
úryvek? 

1V dnešním 
evangeliu jsme 
četli o tom, že za 
Pánem Ježíšem 
chodilo mnoho 
lidí. Co myslíš, 
proč jich 
bylo tolik?



Napiš odpověď 
dnešního žalmu.

2

Chtěli se všichni 
lidé chovat tak, 
jak Ježíš říkal?



V obětním 
průvodu neseme 
chléb a víno. 
Čeho jsou 
symbolem?

3

Na které místo 
máme dát Pána 
Ježíše?



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

Dnes jsme mluvili o tom, že 
Pána Ježíše máme mít na 
prvním místě. Podívej se na 
obrázky a z každé dvojice 
zakroužkuj tu činnost, ze 
které by měl Pán Ježíš větší 
radost



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Vypiš si činnosti, které denně děláš. Pak 
si je seřaď podle důležitosti. Tím si 
vytvoříš žebříček hodnot. Zkus se 
zamyslet jestli ti to vyšlo podle dnešního 
evangelia. Některé činnosti můžeš i 
nakreslit.



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

Přečti si znovu evangelium 23. neděle a 
najdi v něm větu, kde Ježíš mluví o tom, 
kdy nemůžeme být jeho učedníky. Ke větě 
dopiš souřadnice a nakresli obrázek.
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