
28. neděle v mezidobí

Cyklus C

Lk 17,11-19





Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Galaťanům
Bratři! Dobře rozumějte: ti, kdo jednají na základě víry, to 
jsou (pravé) Abrahámovy děti. Písmo totiž už předvídalo, 
že Bůh uzná pohany za spravedlivé, když uvěří, a proto už 
předem Abrahámovi ohlásilo radostnou zvěst: `Skrze 
tebe dojdou požehnání všecky národy.' Proto ti, kdo 
jednají na základě víry, docházejí požehnání s 
Abrahámem, který uvěřil. Ti však, kdo se opírají o skutky 
Zákona, jsou všichni pod kletbou. 

Gal 3,7-14



Stojí přece (v Písmu): `Proklet je každý, kdo vytrvale neplní 
všechno, co je psáno v knize Zákona'. Je tedy zřejmé, že ze 
Zákona nebývá od Boha nikdo ospravedlněn, protože 
`spravedlivý bude žít z víry'. Zákon však nemá na zřeteli 
víru, ale (tam platí): `Kdo (ty předpisy) bude plnit, najde v 
nich život.' Kristus nás vykoupil z té kletby Zákona tím, že 
ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v Písmu: 
`Proklet je každý, kdo visí na dřevě.' Tak se pohanům 
dostává skrze Ježíše Krista požehnání, které bylo slíbeno 
Abrahámovi, a my vírou dostáváme ten slíbený (dar): 
Ducha (svatého).

Gal 3,7-14



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin pamatuje věčně na svou smlouvu



Odp: Hospodin pamatuje věčně na svou smlouvu

Oslavím Hospodina celým srdcem
- ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
- Veliká jsou Hospodinova díla,
- ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.



Odp: Hospodin pamatuje věčně na svou smlouvu

Velebnost a vznešenost je jeho dílo
- a jeho spravedlnost zůstává navěky.
- Památku ustanovil na své divy,
- Hospodin je milosrdný a dobrotivý.



Odp: Hospodin pamatuje věčně na svou smlouvu

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
- neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
- Své mocné činy ukázal svému lidu,
- když jim dal majetek pohanů.



Žalm 

Odpověď:

Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila 
Syna věčného Otce.



Odp: Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce.

Velebí má duše Pána
- a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
- že shlédl na svou nepatrnou služebnici. 
- hle od této chvíle mě budou blahoslavit všechna 
pokolení.



Odp: Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce.

Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 

-jeho jméno je svaté

-A jeho milosrdenství od pokolení do pokolení 

- k těm, kdo se ho bojí.



Odp: Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce.

Prokázal sílu svým ramenem, 
-rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
- Mocné svrhl z trůnu a ponížené povýšil, 
- hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s 
prázdnou.



Odp: Blahoslavená jsi Panno Maria, žes nosila Syna 
věčného Otce.

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své 
milosrdenství,

- jak slíbil našim otcům, Abrahámovi a jeho potomkům 
navěky.



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



Na cestě do Jeruzaléma 
procházel Ježíš Samařskem a 
Galilejí. Když přicházel do jedné 
vesnice, šlo mu naproti deset 
malomocných. Zůstali stát 
opodál a volali: "Ježíši, Mistře, 
smiluj se nad námi!"



Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a 
ukažte se kněžím." A jak 
odcházeli, byli očištěni.



Když jeden z nich zpozoroval, že 
je uzdraven, vrátil se, mocným 
hlasem velebil Boha, padl mu k 
nohám tváří až k zemi a děkoval 
mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to 
řekl: "Nebylo jich očištěno deset? 
Kde je těch devět? Nikdo z nich 
se nenašel, aby se vrátil a vzdal 
Bohu chválu, než tento cizinec?" 
A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra 
tě zachránila."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. Ježíš dnes porovnává dvě postavy. Jak se 
jmenovaly? BOHÁČ A LAZAR

2. Jaký byl rozdíl mezi nimi? BOHÁČ BYL 
BOHATÝ, LAZAR BYL CHUDÝ

3. Kdo z nich přišel do pekla? BOHÁČ



1. O kom dnes Pán Ježíš vypráví příběh v evangeliu? O 
PÁNOVI A JEHO SLUŽEBNÍKOVI

2. Jak se jmenuje služebník, který pomáhá knězi při 
mši sv.? MINISTRANT

3. Jak se jmenuji liturgické předměty, které se nosí při 
přinášení darů? OBĚTNÍ MISKA A KONVIČKY



1. Znáš nějakého proroka? MOJŽÍŠ, IZAIÁŠ, ELIÁŠ, 
ÁMOS, JEREMIÁŠ, JAN KŘTITEL

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

3. Školní rok začíná 1.9. Podzim začíná 23.9. Kdy 
začíná církevní rok? 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (Letos 
27. 11. 2016)



1.O co prosili apoštolové Pána Ježíše v dnešním 
evangeliu? AŤ JIM DÁ VÍCE VÍRY

2.Napiš jména všech 12 apoštolů. PETR, JAN, JAKUB, 
MATOUŠ, FILIP, ŠIMON, TADEÁŠ, JAKUB ALFEŮV, 
JIDÁŠ (POZDĚJI MATĚJ), TOMÁŠ, JUDA, 
BARTOLOMĚJ 

3.Všichni Ježíšovi učedníci zemřeli mučednickou smrtí až 
na jednoho. Jak se jmenoval? A jakou liturgickou barvou 
ho oslavujeme ve mši sv.? JAN, BÍLÁ LITURGICKÁ 
BARVA



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 (4-7 let) – místo 
otázek:

V dnešním evangeliu jsme slyšeli 
příběh o služebníkovi a jeho 
pánovi. Podívej se na obrázek a 
poraď služebníkovi, co má 
nachystat na stůl. Správné věci 
zakroužkuj.



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. 



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Každý člověk má v životě 
svoje povinnosti. Podívej se 
na rodinku Novákových a 
nakresli, co má asi na starosti 
maminka, co tatínek, jaké 
povinnosti má Lída a jaké 
Kuba! 



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

Představ si, že jsi nyní spisovatel. Tvým 
úkolem je přepsat podobenství z evangelia 
do dnešního jazyka. V textu je celá řada 
symbolických obrazů, které v dnešní době už 
nejsou aktuální (např. šarlat a kment). Jaké 
pojmy by pro vyjádření luxusu použil dnešní 
člověk?



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

Svátek sv. Václava slaví křesťané 28. září. 
Pro občany České republiky je tento den 
státním svátkem. Zobrazení nebo sochu 
sv. Václava poznáš podle praporu orlice. 
Zapoj svoji fantazii a zkus vyrobit prapor 
sv. Václava.









Jakými městy v 
dnešním 
evangeliu Ježíš 
prochází?

1

Kolik lidí v 
dnešním 
evangeliu šlo 
naproti Ježíšovi?



Na co Ježíš v 
dnešním 
evangeliu dává 
důraz?

2

Co ti lidé volali na 
Ježíše?



Čím končí 
církevní rok?

3

Měli bychom 
umět poděkovat?



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

Na obrázku dole je vidět uzdravený 
člověk, jak děkuje Pánu Ježíši. Kam 
se ale podělo ostatních devět 
uzdravených? Najdi je a řekni, co 
dělají.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):
Největším darem, který nám Ježíš 
zanechal a který máme díky kněžím, 
je eucharistie. V ní přijímáme Ježíše 
samotného a učíme se, aby také náš 
život byl darem. K eucharistii máme 
velkou úctu, vždyť v proměněné 
hostii je sám Ježíš. K vystavení hostie 
slouží jeden krásný posvátný 
předmět, jehož název se dozvíš z 
tajenky. Pak ho můžeš namalovat.



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

Sv. František z Assisi je příkladem 
vděčnosti za všechno. Pevným bodem 
vděčnosti se stal kříž, který nazýváme ,, 
františkánský“. Pokud nevíš jak vypadá, 
můžeš jako detektiv si ho najít, nakreslit a 
popsat co na něm vidíš.
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