
24. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 15,1-32





Čtení z prvního listu svatého apoštola 
Pavla Korinťanům.
Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi 
uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu 
bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to 
však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi 
byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, 
a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium 
poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe 
služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. Pro všechny 
jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. 

1 Kor 9,16-19.22b-27



Čtení z prvního listu svatého apoštola 
Pavla Korinťanům.
A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl (v 
dobrech) evangelia. Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni 
(závodníci) běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste 
jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává 
ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, 
ale my věnec nepomíjející! Já tedy také běžím o závod, ale ne jen 
tak bez cíle, i já zápasím pěstí, ale ne tak jako bych jen bil do 
vzduchu. Držím však svoje tělo v tuhé kázni a podrobuji si ho, aby 
se snad nestalo, že bych kázal druhým, a sám byl přitom zavržen.

1 Kor 9,16-19.22b-27



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů.



Odp: Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo
- s jásotem tíhnou k živému Bohu.



Odp: Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů

I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!



Odp: Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
- půjde se silou stále větší.



Odp: Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů

Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít:
- Hospodin popřává milost a slávu,
- neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.



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



Do Ježíšovy blízkosti přicházeli 
samí celníci a hříšníci, aby ho 
slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona 
mezi sebou reptali: "Přijímá 
hříšníky a jí s nimi!" Pověděl jim 
tedy toto podobenství: "Kdo z vás, 
když má sto ovcí a jednu z nich 
ztratí, nenechá těch 
devětadevadesát v pustině a 
nepůjde za tou ztracenou, dokud ji 
nenajde?



A když ji najde, s radostí si ji vloží 
na ramena. Až přijde domů, svolá 
své přátele i sousedy a řekne jim: 
Radujte se se mnou, protože 
jsem našel svou ztracenou ovci.' 
Říkám vám, že právě tak bude v 
nebi větší radost nad jedním 
hříšníkem, který se obrátí, než 
nad devětadevadesáti 
spravedlivými, kteří obrácení 
nepotřebují.



Nebo která žena, když má deset 
stříbrných mincí a jednu z nich 
ztratí, nerozsvítí svítilnu, 
nevymete dům a nehledá 
pečlivě, dokud ji nenajde?



A když ji najde, svolá své 
přítelkyně i sousedky a řekne jim: 
`Radujte se se mnou, protože 
jsem našla stříbrnou minci, 
kterou jsem ztratila.' Právě tak, 
říkám vám, mají radost Boží 
andělé nad jedním hříšníkem, 
který se obrátil."



Dále řekl:
"Jeden člověk měl dva syny. 

Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej 
mi z majetku podíl, který na mě 
připadá.' On tedy rozdělil 
majetek mezi ně.



Netrvalo dlouho a 
mladší syn sebral 
všechno, odešel do 
daleké země a tam svůj 
majetek rozmařilým 
životem promarnil.



Když všechno utratil, 
nastal v té zemi velký 
hlad, a on začal mít nouzi. 
Šel a uchytil se u jednoho 
hospodáře v té zemi. Ten 
ho poslal na pole pást 
vepře. Rád by utišil hlad 
lusky, které žrali vepři, ale 
nikdo mu je nedal.



Tu šel do sebe a řekl: 'Kolik 
nádeníků mého otce má 
nadbytek chleba, a já tady 
hynu hladem! Vstanu a půjdu 
k svému otci a řeknu mu: 
Otče, zhřešil jsem proti Bohu 
i proti tobě. Už nejsem 
hoden, abych se nazýval 
tvým synem. Vezmi mě jako 
jednoho ze svých nádeníků!' 
Vstal a šel k svému otci.



Když byl ještě daleko, otec 
ho uviděl a pohnut soucitem 
přiběhl, objal ho a políbil. 
Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil 
jsem proti Bohu i proti tobě. 
Už nejsem hoden, abych se 
nazýval tvým synem.'



Ale otec nařídil 
služebníkům: 'Honem 
přineste nejlepší šaty a 
oblečte ho, dejte mu na ruku 
prsten a obuv na nohy! 
Přiveďte vykrmené tele a 
zabijte ho! A hodujme a 
veselme se, protože tento 
můj syn byl mrtev, a zase 
žije, byl ztracen, a je zas 
nalezen!' A začali se veselit.



Jeho starší syn byl právě na 
poli. Když se vracel a byl už 
blízko domu, uslyšel hudbu a 
tanec. Zavolal si jednoho ze 
služebníků a ptal se ho, co to 
znamená. On mu odpověděl: 
'Tvůj bratr se vrátil a tvůj 
otec dal zabít vykrmené tele, 
že se mu vrátil zdravý.' Tu se 
( starší syn ) rozzlobil a 
nechtěl jít dovnitř.



Jeho otec vyšel a domlouval 
mu. Ale on otci odpověděl: 
'Hle, tolik let už ti sloužím a 
nikdy jsem žádný tvůj příkaz 
nepřestoupil. A mně jsi nikdy 
nedal ani kůzle, abych se 
poveselil se svými přáteli. 
Když ale přišel tenhle tvůj 
syn, který prohýřil tvůj 
majetek s nevěstkami, dals 
pro něj zabít vykrmené 
tele!'



Otec mu odpověděl: 
'Dítě, ty jsi pořád se mnou 
a všechno, co je moje, je i 
tvoje. Ale máme proč se 
veselit a radovat, protože 
tento tvůj bratr byl mrtev, 
a zase žije, byl ztracen, a 
je zase nalezen.' "



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. V dnešním evangeliu jsme četli o tom, že za Pánem 
Ježíšem chodilo mnoho lidí. Co myslíš, proč jich bylo 
tolik? CHTĚLI HO VIDĚT, SETKAT SE S NÍM, BYLI 
ZVĚDAVÍ, POTŘEBOVALI POMOC…….

2. Chtěli se všichni lidé chovat tak, jak Ježíš říkal? NE

3. Na které místo máme dát Pána Ježíše? NA PRVNÍ



1. Kolik máme evangelií a ze kterého jsme dnes 
slyšeli úryvek?  4 EVANGELIA, Z LUKÁŠE

2. Napiš odpověď dnešního žalmu. 
ÚSTA SPRAVEDLIVÉHO MLUVÍ MOUDŘE

3. V obětním průvodu neseme chléb a víno. Čeho 
jsou symbolem?  CHLÉB = PRÁCE, DENNÍ 
STAROSTI A NÁMAHA, SNAHY
VÍNO = RADOST, VZTAH K BOHU A LIDEM



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.





„RADOST Z OBRÁCENÍ“





V dnešním 
evangeliu 
farizeové a 
učitelé Zákona 
reptali na Ježíše. 
Co jich 
pohoršovalo?

1

Dnes jsme slyšeli 
několik příběhů. 
O čem byl první?



Kolik příběhů 
jsme dnes slyšeli 
v evangeliu?

2

Ježíš mluví také 
příběh o otci. 
Kolik měl otec 
synů?



Co znamená 
slovo, zvolání, 
zpěv ALELUJA?

3

V příběhu o ženě 
Ježíš vypráví, že 
něco ztratila. Co 
to bylo?



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

Pastýř hledá 
ztracenou ovečku. 
Pomoz mu najít 
správnou cestu.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Církev, a tedy i farnost, má být domem, kde je 
každý vítán, kde člověk cítí, že ho druzí přijímají 
i s jeho chybami, kde najde útěchu, povzbuzení 
i odpovědi na svoje otázky. Poskládej správně 
jednotlivé kameny a vznikne symbolický 
obrázek jedné farnosti. Zažíváš ve své farnosti 
něco z toho, co je napsáno na kamenech? 
Pokus se o tom něco napsat třeba na druhou 
stranu vytvořeného kostela.



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

Prožíváme Rok milosrdenství. Ve farním 
kostele je banner s obrazem dnešního 
evangelia. Zadívej se na něj a najdi 
staršího bratra. Pokus se napsat co si 
myslí. Jaký má postoj ke svému bratrovi? 
Je v právu nebo ne?



Použitá literatura:
• KAŇA, Jiří. Mše svatá: misálek. Vyd. 3. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2001, 31 s. 

ISBN 80-901943-4-6.

• [online]. [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: http://www.kanan.cz/

© Římskokatolická farnost Hnojník
září 2016

www.farnost-hnojnik.cz


