
2. neděle velikonoční

Cyklus A

J 20,19-31





Čtení ze Skutků apoštolů.
Zatímco (po uzdravení chromého) Petr a Jan mluvili k lidu, přišli na 
ně kněží, velitel chrámové stráže a saduceové. Nelibě nesli, že učí 
lid a hlásají, že v Ježíšovi je vzkříšení z mrtvých. Proto je dali 
zatknout a uvěznit do příštího dne, neboť už byl večer. Ale mnoho 
z těch, kdo tu řeč uslyšeli, přijalo víru, takže počet mužů stoupl asi 
na pět tisíc. Druhý den se shromáždili v Jeruzalémě židovští přední 
mužové, starší a učitelé Zákona. Byl tam i velekněz Annáš, Kaifáš, 
Jan, Alexandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu. Dali je 
předvést a začali je vyslýchat: „Čí mocí anebo čím jménem jste to 
udělali?“

Sk 4,1-12



Tu jim Petr, naplněn Duchem svatým, odpověděl: „Přední mužové 
v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku 
na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy 
všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista 
Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z 
mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten 
'kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr 
nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem 
dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

Sk 4,1-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem 
nárožním.

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem 
nárožním.

Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem 
nárožním.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Obklopil mě smrtící příboj,
přepadly mě záhubné přívaly,
ovinula mě osidla podsvětí,
ohrozily mě léčky smrti.



Odp: Miluji tě, Hospodine, má sílo.

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu jsem volal o pomoc:
Ze své svatyně slyšel můj hlas,
mé volání proniklo k jeho sluchu.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

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



Navečer prvního dne v týdnu 
přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. 
Ze strachu před židy měli dveře 
zavřeny.



Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“



Po těch slovech jim ukázal ruce a 
bok.



Když učedníci viděli Pána, 
zaradovali se. Znovu jim řekl: 
„Pokoj vám! Jako Otec poslal 
mne, tak i já posílám vás.“ Po 
těch slovech na ně dechl a řekl 
jim: „Přijměte Ducha svatého! 
Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou.“



Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný 
Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš 
přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 
„Viděli jsme Pána!“ On jim však 
odpověděl: „Dokud neuvidím na 
jeho rukou jizvy po hřebech a 
nevložím svůj prst na místo 
hřebů a nevložím svou ruku do 
jeho boku, neuvěřím.“



Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř 
a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými 
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem 
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni 
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď 
nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš 
mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil 
jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a 
(přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před 
svými učedníky ještě mnoho jiných 
zázraků, ale o těch v této knize není 
řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste 
věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s 
vírou abyste měli život v jeho jménu.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







Kdo je smutný, nevytuší,
že už smích na dveře buší. 
Věř, že slovo poslední
má dobrý Bůh v každém dni.





Proč a před kým 
byli učedníci 
shromážděni za 
zavřenými 
dveřmi?

1

Jak pozdravil 
Ježíš učedníky po 
zmrtvýchvstání? 
A. Dobrý večer B. 
Chvála Kristu C. 
Pokoj Vám!



Jaká slova Ježíš 
pronesl, když na 
ně dechl?

2

Co Ježíš ukázal 
učedníkům, když 
je navštívil?



Co odpověděl 
učedník, který 
nevěřil, že Ježíš 
navštívil ostatní 
učedníky?

3

Jak se jmenoval 
učedník, který 
nebyl s nimi, když 
přišel Ježíš za 
nimi?



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

Dnes jsme v evangeliu četli, 
že Pán Ježíš prošel zavřenými 
dveřmi. Na obrázku je 
mnoho různých dveří. Najdeš 
troje stejné?



Úkol týdne za 3 body pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ:

2. neděle velikonoční je také nedělí 
Božího milosrdenství. V příloze máš 
obrázek Božího milosrdenství, tvým 
úkolem bude si ho vybarvit a během 
vybarvování přemýšlet, v čem Ježíši 
důvěřuješ, jakou máš důvěru v Ježíše. 
Můžeš i poprosit rodiče, aby ti s 
úvahou pomohli, pokud si nevíš rady 
nebo neumíš psát.
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