
  

cyklus B 

10. neděle  

v mezidobí 

Synu zhřešil jsi? Už to nedělej a pros o odpustění. (Sir 21,1) 

1. čtení  (Gn 3,9-15) 

Když Adan pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a 

řekl mu: ,,Kde jsi?“ On odpvěděl: ,,Bál jsem se, a proto jsem se 

skryl.“ Bůh řekl: ,,Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti 

zakázal jíst.“ Odpověděl: ,,Žena mi dala, a tak jsem jedl.“ Bůh 

se zeptal ženy: ,,Cos to udělala?“ Odpověděla: ,,Had mě svedl, 

a tak jsem jedla.“ Tu řekl Hospodin hadovi: ,,Protože jsi to 

udělal, buď zlořečený. Budeš se plazit po břichu a žrát prach 

po všechny dny svého života.“  

ŽALM (Ž 130)   

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. 

2. čtení  (2 Kor 4,13 – 5,1)  

Bratři! Víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás. Víme ottiž, až bude 

stržen stan, v kterém na zemi bydlíme, že nám dá Bůh obydlí jiné. Ne dům udělaný 

lidskýma rukama, ale věčný v nebi. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. 

Aleluja. 

 
Evangelium (Mk 3, 20-35)  

Učitelé zákona tvrdili o Ježíšovi: ,,Vyhnání zlé duchy 

s pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim 

v podobenstvích: ,,Jak může satan vyhánět satana? Nikdo 

přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka nespoutá. 

Teprve potom mu dům může vyloupit.“ Kolem sedělo mnoho 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 kolem něho. ,,Každý, kdo plní vůli Boží, to je 

můj bratr i sestra i matka.“ 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Který den byl sváteční u Izraelského národa? Je dvakrát napsán. SOBOTA 

2. Kde máme poklad víry podle sv. Pavla? V NÁDOBĚ HLÍNĚNÉ 

3. Co nám mluví o slově Božím zpěv před evangeliem? TVÉ SLOVO, PANE JE 

PRAVDA 

4. Co dělal Ježíš s učedníky ve sváteční den? TRHAL KLASY A UZDRAVOVAL 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Ježíš s učedníky procházel čím?  C. obilím 

2.  Co v té chvíli dělali učedníci? B. trhali klasy   

3.  Jak se jmenuje hlavní stůl v kostele? B. obětní stůl 

Starší 

1.  Kterého SZ krále dnes Ježíš v evangeliu vzpomíná?  C. Davida 

2. Která skupina se dnes pohoršuje nad počinem Ježíše a jeho učedníků?  

C. Farizeové 

3. Koho Ježíš uzdravuje v den, kdy je zakázáno pracovat? Člověk s ochrnutou rukou 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Proč se Adam skryl před Hospodinem? 

_____________________________________________________________________ 

2. Napiš větu, kterou řekla Eva, když se bránila před Hospodinem. 

_____________________________________________________________________ 

3. Co se stane, až bude stržen náš stan zde na zemi? Pomůže ti sv. Pavel ve 2. listu 

korintským. 

_____________________________________________________________________ 

4. Co tvrdili učitelé zákona o Ježíšovi? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



HÁDANKA 
Na kterém stromě je méně jablek? Ze kterého z nich jedla Eva s Adamem? Z levého 

nebo pravého? 
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