
5. neděle velikonoční

Cyklus A

J 10,1-10





•2. Beránek ovce 
vykoupil, / aleluja, 
aleluja, / když muka kříže 
podstoupil, / aleluja, 
aleluja.







Čtení ze Skutků apoštolů.
Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, 
kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám 
bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich 
přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, 
vyplnili tím jen to, co říkali proroci
jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by 
zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když 
dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili 
do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. 

Sk 13,26-33



On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z 
Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my 
vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim 
otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i 
psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.'„

Sk 13,26-33



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil



Odp: Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil

Já jsem ustanovil svého krále
na Siónu, na své svaté hoře!
Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,
Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil.“



Odp: Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil

„Požádej mě, a dám ti v majetek národy,
do vlastnictví končiny země.
Můžeš je roztlouci železným prutem,
jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“



Odp: Ty jsi můj syn, já dnes jsem tě zplodil

Nuže, králové, pochopte!
Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte Hospodinu,
s chvěním ho poslouchejte!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

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



Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se 
vaše srdce nechvěje! Věřte v 
Boha, věřte i ve mne. V domě 
mého Otce je mnoho příbytků. 
Kdyby nebylo, řekl bych vám, že 
odcházím vám připravit místo? A 
když odejdu a připravím vám 
místo, zase přijdu a vezmu si vás 
k sobě, abyste i vy byli tam, kde 
jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ 
Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, 
kam jdeš. Jak můžeme znát 
cestu?“ 



Ježíš mu odpověděl: „Já jsem 
cesta, pravda a život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne. 
Kdybyste znali mne, znali byste i 
mého Otce. Nyní ho už znáte a 
viděli jste ho.“Filip mu řekl: 
„Pane, ukaž nám Otce - a to nám 
stačí.“ Ježíš mu odpověděl: 
„Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a 
neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl 
Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám 
Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a 
Otec je ve mně?



Slova, která k vám mluvím, 
nemluvím sám ze sebe; to Otec, 
který ve mně přebývá, koná své 
skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci 
a Otec ve mně. Když nevěříte, 
věřte aspoň pro ty skutky. Amen, 
amen, pravím vám: Kdo věří ve 
mne, i ten bude konat skutky, 
které já konám, ba ještě větší 
bude konat, protože já odcházím 
k Otci.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste









Cesta vede odsud někam, 
ať se loudán nebo spěchám.
S Ježíšem je cesta jistá,
pro všechny je tu dost místa.



3. Se smrtí život utkal se, / aleluja,

aleluja, / v podivuhodném zápase, /

aleluja, aleluja.

4. Pán žití učinil ten div, / aleluja,

aleluja, / zemřel, a v slávě vládne živ, /

aleluja, aleluja.



5. Řekni nám, řekni, Maria, / 
aleluja, aleluja, / cos tam 
u skály spatřila, / aleluja, 
aleluja.
6. Prázdný hrob, z něhož vstal 
můj Pán, / aleluja, aleluja / 
a plátno, v němž byl omotán, / 
aleluja, aleluja.







7. Vstal Kristus, naše naděje, / 
aleluja, aleluja, / a zve nás do 
Galileje, / aleluja, aleluja.
8. Žije náš Král, chcem žíti s ním, / 
aleluja, aleluja, / slitovným Králem 
vítězným, / aleluja, aleluja.





Kdo se zeptal: 
"Pane nevíme 
kam jdeš, jak 
můžeme znát 
cestu?"

1V dnešním 
evangeliu Ježíš 
mluví o odchodu. 
Kam odchází?
A. Do kostela   
B. Ke svému otci do 
nebe   
C. Do chrámu se 
modlit k Bohu Otci



Jakou větu dnes 
v evangeliu 
pronesl Ježíš o 
sobě?

2

Jaké jméno 
apoštola zaznělo 
v evangeliu? 
A. Tomáš  
B. Petr a Jan  
C. Filip



Doplň větu: "Ať se 
vaše _ _ _ _ _ 
nechvěje. Věřte v 
_ _ _ _ , věřte i ve 
_ _ _ „

3Kam nás Ježíš zve 
podle dnešního 
evangelia?   
A. Na hostinu   
B. Ke svému otci 
do nebe    
C. Do kina na 
Anděl Páně



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

Jirka by se rád dostal do 
nebe. Jak na to ví. Správnou 
cestu mu Pán Ježíš ukázal. 
Ale kolik je jiných cest, které 
mu tu jeho kazí a vedou ke 
zlému! Pomoz Jirkovi projít 
po té správné. 



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

Každý člověk, ať si to uvědomuje nebo ne, 
touží v životě po Bohu. Každý totiž hledá 
štěstí, lásku, spokojenost… Jedna cesta k 
Bohu je jistá, a tou je sám Ježíš. On o sobě 
řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Jít za 
Ježíšem neznamená jít pohodlnou cestou 
bez námahy. Kdo se však za ním vydá a 
poznává jeho pravdu, ten… (Zbytek věty je 
tajenkou. Vyluštíš ji, když správně vydláždíš 
cestu.)



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

Jak bys reagoval na větu: "Já nejsem 
ani katolík ani evangelík a jsem 
šťasten!" Věta vyplývá z rozhovoru 
dvou kamarádů, kteří se baví o hodině 
náboženství ve škole. 

Napiš svou úvahu. Dokument zašli na 
farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při 
splnění tohoto úkolu můžeš získat 25 
bodů v celoroční soutěži.



1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / 
zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.
2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / 
aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá 
chvála, / aleluja.
3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / 
u něho za nás přimluv se, / aleluja.
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