
30. neděle v mezidobí 

Cyklus C

Lk 18,9-14





Čtení z listu svatého apoštola Pavla 
Efesanům.
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem 
hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně 
pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se 
snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. 
Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen 
jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, 
jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade 
všemi, proniká všecky a je ve všech.

Ef 1,1-6



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine!



Odp: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo ho obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.



Odp: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine!

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.



Odp: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine!

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

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



Některým lidem, kteří si na sobě 
zakládali, že jsou spravedliví, a 
ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto 
podobenství: "Dva lidé šli do chrámu, 
aby se modlili; jeden byl farizeus a 
druhý celník. Farizeus se postavil a 
modlil se v duchu takto: `Bože, děkuji 
ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, 
podvodníci, cizoložníci nebo i jako 
tamhle ten celník. Postím se dvakrát 
za týden, odvádím desátky ze všech 
svých příjmů.' Celník však zůstal stát 
vzadu a neodvažoval se ani 
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v 
prsa a říkal: `Bože, buď milostiv mně 
hříšnému.'



Říkám vám: Celník se vrátil 
domů ospravedlněn, ne však 
farizeus. Neboť každý, kdo se 
povyšuje, bude ponížen, a 
kdo se ponižuje, bude 
povýšen."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





1. Kdo dnes přišel za Ježíšem? JEŽÍŠOVA 
MATKA A JEHO PŘIBUZNÍ

2. Kde zůstali stát? VENKU

3. Byla kněžnou sv. Hedvika? ANO



1. Doplň větu: "Každý kdo plní ................., to je můj 
.......... i ........ i .................. KAŽDÝ KDO PLNÍ VŮLÍ 
BOŽÍ, TO JE MŮJ BRATR I SESTRA I MATKA

2. Kolik dětí měla sv. Hedvika? 6

3. Sv. Hedvika je patronkou jakého území a diecéze? 
SLEZSKA, OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE



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.





Kdo se 
povyšuje, 
bude 
ponížen. 





Jak nazýváme 
dnešní 
podobenství?

1

Ježíš dnes 
porovnává dvě 
osoby. Které to 
byly?



Kdo řekl: 
"Postím se 
dvakrát za 
týden, odvádím 
desátky ze všech 
svých příjmů."

2

Kam právě šly?



Jak se modlíme 
růženec?

3

Co si tuto neděli 
budeme 
připomínat?



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

Na obrázcích je vidět, co se stalo v 
dnešním evangeliu – jak se farizeus 
a celník modlili v chrámě. Najdeš 
mezi obrázky 13 rozdílů?



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Farizeus a celník – to nejsou jen
postavy z Ježíšova podobenství.
Podobně se chováme k bohu i
lidem často i my. Pročti si věty,
které jsou pod obrázkem a
podtrhni červeně ty, které by řekl
současný člověk – farizeus, a
zeleně ty, které by vyslovil člověk
podobný biblickému celníkovi.



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

Najdi si v bibli Mariin Chvalozpěv 
"Magnifikat"(Lk 1,46-55). Přečti si 
několikrát tento úryvek, pokus se 
zamyslet nad rozdílem mezi chválou 
farizea a Marie. Rozdíly si zapiš.
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