
3. neděle velikonoční

Cyklus A

Lk 24,13-35





Čtení ze Skutků apoštolů.
Ve veleradě se zvedl jeden farizeus, jmenoval se Gamaliel, učitel 
Zákona, velmi vážený u všeho lidu. Poručil, aby apoštoly na chvíli 
vyvedli. Pak jim řekl: „Izraelité, dobře si rozmyslete, jak chcete s 
těmito lidmi naložit. Před nějakou dobou totiž povstal Theudas a 
říkal o sobě, že něco znamená, i přidalo se k němu na čtyři sta 
mužů. Ale byl zabit, a všichni jeho přívrženci se rozprchli a zmizeli. 
Po něm za soupisu povstal Judas z Galileje a strhl mnoho lidí za 
sebou. I on zahynul, a všichni jeho přívrženci byli rozehnáni. Proto 
vám radím: Nechte tyto lidi a pusťte je. 

Sk 5,34-42



Pochází-li totiž tento záměr nebo toto dílo od lidí, samo se 
rozpadne. Pochází-li však od Boha, nepodaří se vám ty lidi zničit. 
To by se pak o vás muselo říci, že se stavíte proti Bohu.“ Oni mu 
dali za pravdu. Zavolali tedy apoštoly - dali je zbičovat - a zakázali 
jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z 
velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří. Každý den 
učili dále v chrámě i po domech a hlásali radostnou zvěst, že Ježíš 
je Mesiáš.

Sk 5,34-42



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je mé světlo a má spása.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



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



Ještě ten den (první po sobotě) se 
ubírali dva z učedníků do vesnice 
zvané Emauzy, která je vzdálena 
od Jeruzaléma šedesát honů. 
Hovořili spolu o tom všem, co se 
stalo.



Jak tak hovořili a uvažovali, 
přiblížil se k nim sám Ježíš a 
připojil se k nim. Ale jako by jim 
cosi zadržovalo oči, takže ho 
nepoznali. Zeptal se jich: „O čem 
to cestou spolu rozmlouváte?“ 
Zastavili se celí smutní. Jeden z 
nich - jmenoval se Kleofáš - mu 
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, 
kdo se zdržuje v Jeruzalémě a 
neví, co se tam tyto dny stalo!“ 
Zeptal se jich: „A co se stalo?“



Odpověděli mu: „Jak Ježíše z 
Nazareta, který byl prorok, 
mocný činem i slovem před 
Bohem i přede vším lidem, naši 
velekněží a přední mužové 
odsoudili k smrti a ukřižovali. 
My však jsme doufali, že on je 
ten, který má vysvobodit 
Izraele. A k tomu všemu je to 
dnes třetí den, co se to stalo. 
Některé naše ženy nás sice 
rozrušily:



Byly časně ráno u hrobu, 
nenalezly jeho tělo, přišly a 
tvrdily, že měly i vidění andělů 
a ti prý říkali, že on žije. Někteří 
z našich lidí odešli k hrobu a 
shledali, že je to tak, jak ženy 
říkaly, jeho však neviděli.“ A on 
jim řekl: „Jak jste nechápaví a 
váhaví uvěřit tomu všemu, co 
mluvili proroci! Což to všechno 
nemusel Mesiáš vytrpět, a tak 
vejít do své slávy?“



Potom začal od Mojžíše, (probral 
dále) všechny proroky a vykládal 
jim, co se ve všech (částech) 
Písma na něj vztahuje. Tak došli k 
vesnici, kam měli namířeno, a on 
dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni 
na něho naléhali: „Zůstaň s námi, 
neboť se připozdívá a den se už 
nachýlil.“



Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s 
nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal 
chléb, pronesl nad ním 
požehnání, rozlámal ho a 
podával jim. (Vtom) se jim 
otevřely oči a poznali ho. On jim 
však zmizel. Tu si mezi sebou 
řekli: „Což nám nehořelo srdce, 
když k nám na cestě mluvil a 
odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu 
hodinu se vydali na cestu a vrátili 
se do Jeruzaléma. 



Tam našli pohromadě jedenáct 
(apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: 
„Pán skutečně vstal a zjevil se 
Šimonovi.“ Oni sami pak 
vypravovali, co se jim přihodilo 
na cestě a jak Ježíše poznali při 
lámání chleba.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







Žádný člověk svými slovy 
velký zázrak nevypoví.
Bohu chválu na zemi
šíří celé stvoření.





Jak se jmenoval 
jeden z učedníků, 
o kterých byla řeč 
v evangeliu?

1Dnes jsme slyšeli o 
učednících. Odkud 
kam šli? 
A. Z Jeruzaléma 
do Jericha   
B. Z Jeruzaléma 
do Betléma 
C. Z Jeruzaléma
do Emauz



Kdy poznali, že 
je to Ježíš?

2

Kolik učedníků 
šlo?



Doplň větu: "Což 
nám...................
...., když k nám  
na cestě............    
a odhaloval 
..............?

3
O čem spolu 
mluvili? 
A. Kde přenocují 
a co budou mít 
k večeři   
B. Kde je Ježíš  
C. O všem co se 
událo v Jeruzalémě



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

Pán Ježíš potkal učedníky, 
když šli do vesnice Emauzy. 
Pomůžeš jim najít cestu? 
Jaká zvířátka cestou viděli? 
Starší se mohou zamyslet, 
kde v Bibli se o těchto 
zvířatech mluví.



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

Dnes jsme slyšeli o tom, že učedníci Ježíše 
poznali při lámání chleba. Chléb je pro náš 
život velmi potřebný, bez něho je hlad. 
Proto Ježíš se nám dává pod způsobou
chleba v každé mši sv. Je potravou pro 
duchovní život. Napiš modlitbu, ve které 
vyjádříš prosbu za své kamarády, kteří se 
připravují k 1. sv. přijímání. Pokud jsi sám 
třeťák, napiš prosbu za sebe.



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

V evangeliu jsme slyšeli, že ještě v 
té hodině se vydali zpět do 
Jeruzaléma a tam vše vyprávěli 
ostatním učedníkům. Napiš co 
všechno  vypravovali, když se 
vrátili zpět a setkali se s Ježíšem 
při lámání chleba.
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