
26. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 16,19-31





Čtení z knihy Kazatel.

Všechno má svou dobu, každá činnost pod sluncem má 
svůj čas. Je čas k narození i čas k umírání, čas k sázení i čas 
ke sklízení zasetého. Je čas k zabíjení i čas k léčení, čas k 
boření i čas ke stavění. Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k 
nářku i čas k tanci. Je čas k házení kamenů i čas k jejich 
sbírání, čas k objímání i čas k odříkání si objetí. Je čas k 
hledání i čas k ztrácení, čas k schovávání i čas k 
odhazování. Je čas k trhání i čas k sešívání, čas k mlčení i 
čas k mluvení. 

Kaz 3,1-11



Je čas k milování i čas k nenávidění, čas k 
válce i čas k míru. Jaký užitek ze své námahy 
má člověk, který pracuje? Uvažoval jsem o 
zaměstnání, které dal Bůh lidem, aby se jím 
zabývali. Všechno činí vhodně ve svůj čas, i 
(zvěst) o věčnosti jim vložil do srdce, přece 
však nemohou proniknout dílo, které dělá Bůh 
od začátku do konce.

Kaz 3,1-11



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Veleben buď Hospodin, má Skála



Odp: Veleben buď Hospodin, má Skála

Veleben buď Hospodin, má Skála,
- on je mé milosrdenství, mé útočiště,
- má pevnost a můj zachránce,
- můj štít a můj útulek.



Odp: Veleben buď Hospodin, má Skála

Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš,
- co je smrtelník, že na něho myslíš?
- Člověk se podobá vánku,
- jeho dny stínu, který přechází.



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 farizeům: "Byl jeden 
bohatý člověk, oblékal se do 
šarlatu a kmentu a každý den 
pořádal skvělou hostinu.



U jeho dveří léhal jeden žebrák -
jmenoval se Lazar - plný vředů a 
rád by utišil hlad aspoň z toho, co 
padalo z boháčova stolu; a (ještě 
k tomu) přicházeli psi a lízali mu 
vředy.



Žebrák umřel a andělé ho odnesli 
do Abrahámova náručí.



Pak umřel i boháč a byl pohřben. 
V pekle v mukách zdvihl oči a 
viděl zdálky Abraháma a v jeho 
náručí Lazara



A zvolal: `Otče Abraháme, slituj 
se nade mnou a pošli Lazara, ať 
omočí aspoň koneček prstu ve 
vodě a ovlaží mi jazyk, protože 
zakouším muka v tomto 
plamenu.'



Abrahám však odpověděl: 
`Synu, uvědom si, že ty ses 
měl dobře už zaživa, Lazar 
naproti tomu špatně. A nyní 
se tu on raduje, a ty zakoušíš 
muka. A k tomu ke všemu 
zeje mezi námi a vámi veliká 
propast, takže nikdo nemůže 
přejít odtud k vám, i kdyby 
chtěl, ani se dostat od vás k 
nám.'



(Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, 
pošli ho do mého otcovského domu. 
Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, 
aby se také oni nedostali do tohoto 
místa muk.' Abrahám odpověděl: 
`Mají Mojžíše a Proroky, ať je 
uposlechnou!' On však odporoval: 
`Ne, otče Abraháme! Ale když k nim 
někdo přijde z mrtvých, pak se 
obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže 
neposlouchají Mojžíše a Proroky, 
nedají se přesvědčit, ani kdyby vstal 
někdo z mrtvých.'"



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. O jakých dvou postavách se dnes mluví v 
evangeliu? O PÁNOVI A SPRÁVCI

2. Mluvilo se také o bohatství? ANO

3. Jaké lidi měl Ježíš rád bohaté nebo chudé? 
BOHATÉ I CHUDÉ



1. Doplň větu: .......  neumím, .......... se stydím. 
KOPAT NEUMÍM, ŽEBRAT SE STYDÍM.

2. Jak zněla věta, kterou nás Ježíš varuje o dvojí 
službě? NEMŮŽETE SLOUŽIT BOHU I MAMONU.

3. Kdy a které dny se modlíme při mši sv. Věřím? PO 
PROMLUVĚ (KÁZÁNÍ), V NEDĚLI, VE 
SLAVNOSTECH



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. 











Znáš nějakého 
proroka?

1

Ježíš dnes 
porovnává dvě 
postavy. Jak se 
jmenovaly? 



Napiš jména SZ 
osob, které Ježíš 
dnes vzpomíná v 
evangeliu. 

2

Jaký byl rozdíl 
mezi nimi? 



Školní rok začíná 
1.9. Podzim 
začíná 23.9. Kdy 
začíná církevní 
rok?

3

Kdo z nich přišel 
do pekla?



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

Před chvílí jsme si říkali, že si máme 
všímat těch, kteří něco potřebují. 
Bětuška je smutná. Namaluj kolem 
ní, čím bys jí mohl potěšit.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Ježíš jednou vyprávěl 
podobenství o boháči a Lazarovi. 
Pochopit tento příběh není tak 
jednoduché, jak by se na první 
pohled zdálo. Když správně 
doplníš chybějící písmena v textu 
a dopíšeš je podle čísel do 
tajenky, dozvíš se, co nám chtěl 
Ježíš podobenstvím říct.
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