
6. neděle velikonoční

Cyklus A

J 14,15-21





Čtení ze Skutků apoštolů.
Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze 
svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a 
Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a 
Silu - vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: 
„Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, 
Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás 
někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, 
ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy 
nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme 
je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, 
kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. Sk 15,22-31



A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. 
Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné 
další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co 
bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a 
smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte 
zdrávi.“ Tak je tedy vyprovodili a oni šli do Antiochie. Tam 
shromáždili obec a odevzdali jim list. Když ho přečetli, velmi se 
zaradovali nad jeho povzbudivým obsahem.

Sk 15,22-31



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budu tě chválit mezi národy, Pane!



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé 
srdce;
budu zpívat a hrát.
Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo,
chci vzbudit jitřenku.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Budu tě chválit mezi národy, Pane,
budu tě oslavovat mezi pohany,
protože tvá milost je veliká až k nebi,
tvá věrnost až do oblak.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,
nad celou zemí nechť je tvá sláva!



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: 
„Jestliže mě milujete, budete 
zachovávat má přikázání. A já 
budu prosit Otce, a dá vám jiného 
Přímluvce, aby s vámi zůstal 
navždy: Ducha pravdy. Svět ho 
nemůže přijmout, protože ho 
nevidí a nezná. Vy ho znáte, 
neboť přebývá u vás a bude ve 
vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) 
k vám přijdu. Ještě krátký čas, a 
svět mě už neuvidí, ale vy mě zas 
uvidíte, protože já jsem živ a také 
vy budete živi. 



V onen den poznáte, že já jsem ve 
svém Otci a vy ve mně jako já ve 
vás. Kdo má moje přikázání a 
zachovává je, ten mě miluje, a 
kdo mě miluje, toho bude milovat 
můj Otec a také já ho budu 
milovat a dám se mu poznat.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste











Vidím ve dne, v noci, 
proto bych chtěl vidět víc.
Mít oči lva, milý brachu,
zbavil bych se všeho strachu.





Kdo řekl větu: 
Pán můj a Bůh 
můj?

1
Ježíš v dnešním 
evangeliu slibuje, 
že nám pošle: 
A. hodně peněz   
B. Ducha pravdy   
C. dopis, ve 
kterém budou 
další pokyny



Doplň větu: 
Jestliže mě 
milujete, budete _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  má 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2Ježíš také slibuje, 
že nás: 
A. nechá o 
samotě   
B. nenechá 
sirotky   
C. naučí chytat 
ryby



Když vzkříšený 
Ježíš přišel přes 
zavřené dveře 
mezi apoštoly, 
jak je pozdravil?

3
Na kolikátý den 
Ježíš odešel do 
nebe ke svému 
Otci?   
A. 50    
B. 30     
C. 40



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

Pán Ježíš chce, abychom si dělali radost. Co by asi 
udělalo radost postavičkám na obrázku? 

Domaluj obrázek: ptáčkovi na stromě budku, babičce 
kytičky na záhonek a záclony do oken, klukovi s 
brašnou kamaráda, holčičce žebřík, aby mohla sundat 
kočičku ze stromu bráškům v rohu druhé lízátko 
sluníčku paprsky, aby na všechny pěkně svítilo.

Můžeš přimalovat také sebe, jak děláš druhým radost.



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

V Bibli nacházíme různé druhy 
rostlin a stromů. Přečti si 
následující otázky. Na připravené 
řádky pak doplň správné názvy 
stromů a rostlin. Jako nápovědu 
využij biblické citace nebo 
obrázky. 

Pozor: obrázků je více než otázek!



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

Láska, o které Ježíš mluví, není pouhý cit, 
nýbrž čin. Je však něčím větším než jen 
plněním povinností. Ježíš slibuje Ducha 
Svatého, zosobněnou Boží lásku. Napiš 
nebo nakresli, jak si takovou lásku, o které 
Ježíš mluví představuješ nebo možná už i 
naplňuješ? Napiš svou úvahu. Dokument 
zašli na farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při 
splnění tohoto úkolu můžeš získat 30 bodů 
v celoroční soutěži.
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