
25. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 16,1-13





Čtení z prvního listu svatého apoštola 
Pavla Korinťanům.
Bratři! Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom 
mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? 
Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, nevstal ani Kristus! 
A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je 
vaše víra. Pak ovšem my vypadáme jako lživí svědci o 
Bohu: je-li totiž pravda, že mrtví vůbec nevstávají, proti 
Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil, ale on ho nevzkřísil. 
Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. 

1 Kor 15,12-20



A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, 
protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou 
ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li 
naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme 
nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých 
vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.

1 Kor 15,12-20



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Až procitnu, Hospodine, nasytím se
pohledem na tebe.



Odp: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem 
na tebe.

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
- všimni si mého nářku,
- popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!



Odp: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem 
na tebe.

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
- popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
- Ukaž mi svou zvláštní milost
- ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny,
- kdo se utíkají k tvé pravici.



Odp: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem 
na tebe.

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
- do stínu svých perutí mě ukryj,
- ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
- až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.



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



Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl 
jeden bohatý člověk a ten měl 
správce, kterého obvinili, že prý 
zpronevěřuje jeho majetek.
Zavolal ho a řekl mu: `Co to o 
tobě slyším? Slož účty ze svého 
správcovství! Správcem už dál být 
nemůžeš.'



Správce si řekl: `Co si počnu, 
když mě můj pán zbavuje 
správcovství? Kopat neumím, 
žebrat se stydím. Už vím, co 
udělám, aby mě (lidé) přijali k 
sobě do domu, až budu zbaven 
správcovství.'



Zavolal si dlužníky svého pána, 
každého zvlášť, a zeptal se 
prvního: `Kolik jsi mému pánovi 
dlužen?' Odpověděl: `Sto věder 
oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj 
úpis, honem si sedni a napiš 
padesát.'



Pak se zeptal druhého: `Kolik ty 
jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto 
korců pšenice.' Řekl mu: `Tady 
máš svůj úpis a napiš osmdesát.'



Pán pochválil nepoctivého 
správce, že jednal prozíravě. 
Synové tohoto světa jsou totiž k 
sobě navzájem prozíravější než 
synové světla. A já vám říkám: 
Získávejte si přátele z 
nespravedlivého mamonu, 
abyste - až ho nebude - byli 
přijati do příbytků věčných. Kdo 
je věrný v maličkosti, je věrný i 
ve velké věci, a kdo je v 
maličkosti nepoctivý, je 
nepoctivý i ve velké věci. 



Jestliže jste tedy nebyli věrní v 
nespravedlivém mamonu, kdo 
vám svěří pravé (bohatství)? 
Jestliže jste nebyli věrní v 
cizím, kdo vám dá, co je vaše? 
Žádný služebník nemůže 
sloužit dvěma pánům. Buď 
jednoho bude zanedbávat a 
druhého milovat, nebo se 
bude prvního držet a druhým 
pohrdne. Nemůžete sloužit 
Bohu i mamonu." 



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. Dnes jsme slyšeli několik příběhů. O čem byl 
první? O PASTÝŘI A ZTRACENÉ OVCI

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

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



1. V dnešním evangeliu farizeové a učitelé Zákona 
reptali na Ježíše. Co jich pohoršovalo? ŽE PŘIJÍMÁ 
HŘÍŠNÍKY A JÍ S NIMI.

2. Kolik příběhů jsme dnes slyšeli v evangeliu? TŘI

3. Co znamená slovo, zvolání, zpěv ALELUJA? 
CHVALTE PÁNA



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?







„KDO JE VĚRNÝ V 
MALIČKOSTI, JE VĚRNÝ 

TAKÉ VE VELKÉM“





Doplň větu: .......  
neumím, .......... 
se stydím. 

1

O jakých dvou 
postavách se 
dnes mluví v 
evangeliu?



Jak zněla věta, 
kterou nás Ježíš 
varuje o dvojí 
službě?

2

Mluvilo se také o 
bohatství?



Kdy a které dny 
se modlíme při 
mši sv. Věřím?

3

Jaké lidi měl Ježíš 
rád bohaté nebo 
chudé?



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

Dnes jsme si povídali o poctivosti. I 
Kačenka chce být poctivá, ale dnes se 
jí to moc nedařilo. Podívej se na věci 
kolem ní a pověz, co mohla udělat 
lépe, když: zalévala květiny, psala 
domácí úkol, zametala podlahu, 
prostírala na stůl, rovnala knížky do 
police, sklidila umyté hrnečky, 
chystala si tašku do školy, oblékala 
se, umývala se.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Jedna malá farnost se rozhodla společně se 
vyfotografovat. Každý, kdo  ve farnosti 
vykonával nějakou službu, přišel na 
fotografování i s tím, co ke své službě 
potřebuje. Prohlédni si obrázek a najdi osm 
postav, které mají ve farnosti 
nějaký úkol. Dole na řádky napiš, jak se 
jejich funkce nazývají. Víš, co mají tito lidé 
na starosti? Jak sloužíš ve farnosti ty?



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

Dnes slavíme památku sv. Ludmily. Pokus 
se vytvořit mozaiku sv. Ludmily např. z 
luštěnin, kamínků nebo něčeho co tě 
napadne. 
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