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Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Efesanům.
Bratři! Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu 
byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle 
rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k tomu,) aby se šířila 
chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své 
naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od 
slíbeného Ducha svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou 
zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. (Duch) je zárukou, že 
nám jednou připadne dědictví. (Tak se dovrší) naše vykoupení, 
(protože si nás) Bůh získal jako svůj majetek, (abychom sloužili) ke 
chvále jeho božské velebnosti. Ef 1,11-14



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
- sluší se, aby ho dobří chválili.
- Citerou oslavujte Hospodina,
- hrajte mu na desetistrunné harfě.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.



Odp: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj 
majetek.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pan s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Marka

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



Přišla jeho matka a jeho příbuzní. 
Zůstali stát venku a dali si ho 
zavolat. Kolem sedělo plno lidí. 
Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji 
příbuzní se venku po tobě ptají!" 
Odpověděl jim: "Kdo je má matka 
a moji příbuzní?" A rozhlédl se po 
těch, kteří seděli dokola kolem 
něho, a řekl: "To je má matka a to 
jsou moji příbuzní! Každý, kdo 
plní vůli Boží, to je můj bratr i 
sestra i matka." 



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. Kolik lidí v dnešním evangeliu šlo naproti 
Ježíšovi? 10 MALOMOCNÝCH

2. Co ti lidé volali na Ježíše? "JEŽÍŠI, MISTŘE, 
SMILUJ SE NAD NÁMI!„

3. Měli bychom umět poděkovat? ANO



1. Jakými městy v dnešním evangeliu Ježíš prochází?
SAMAŘSKÉM A GALILEJÍ

2. Na co Ježíš v dnešním evangeliu dává důraz? NA 
VDĚČNOST

3. Čím končí církevní rok? SLAVNOSTI JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE



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.





DOBRO

ZLO

Přímluvci a světci

Dobrodinci a přátelé



Svatá Hedvika 
Slezská



Zásnuby Sv. Hedviky s knížetem 
Jindřichem



„Kdo činí vůli Boží, je můj bratr a sestra“
říká Ježíš





Doplň větu: 
"Každý kdo plní 
..........................
, to je můj .......... 
i .............. i 
..........................
................

1

Kdo dnes přišel 
za Ježíšem?



Kolik dětí měla 
sv. Hedvika?

2

Kde zůstali stát?



Sv. Hedvika je 
patronkou 
jakého území a 
diecéze?

3

Byla kněžnou sv. 
Hedvika?



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

V dnešním evangeliu jsme četli o 
tom, kdo je příbuzný Pána Ježíše. 
Je to ten, kdo se mu podobá svým 
chováním. I někteří lidé na obrázku 
jsou spolu příbuzní. Spoj dvojice 
lidí, kteří jsou si v něčem podobní.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Každý světec má atributy ( znaky, které 
vystihují jeho život). Najdi atributy sv. 
Hedviky, nakresli je a zkus se zamyslet 
proč právě tyto atributy má.



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

Slavíme 20 let diecéze. O co ní víš? Pokus 
se najít biskupský znak, nakresli ho, popiš 
jednotlivé symboly. Pak najdi patrony 
diecéze, odkud pocházeli. Kolik má 
děkanátů, vyjmenuj je.
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