
32. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 25,1-13





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré 
vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře 
schopni jeden druhého napomenout. Přece však jsem vám psal 
trochu směleji, abych vám (některé věci) připamatoval, a to pro 
milost, která mi byla dána od Boha: abych byl služebníkem Krista 
Ježíše mezi pohany. Kážu proto Boží evangelium, jako bych konal 
posvátný úkon, aby se tak pohané stali milou obětí, posvěcenou 
od Ducha svatého. Mám se tedy čím chlubit skrze Ježíše Krista v 
tom, co se týká Božího díla. Neodvážím se mluvit o ničem jiném 
než o tom, co Kristus skrze mne vykonal, aby byli pohané 
přivedeni k ochotnému přijetí víry, slovem i skutkem, silou 
znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. Řím 15,14-21



Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia od Jeruzaléma a v širém 
okruhu až po Ilýrii. Snažím se totiž o to a kladu si za čest, že 
nekážu evangelium tam, kde jméno Kristovo je už známo. Nechci 
stavět na cizích základech, neboť stojí v Písmu: `Ti, kdo o něm 
nebyli poučeni, uvidí, ti, kdo (o něm) neslyšeli, porozumějí.'

Řím 15,14-21



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin zjevil svou spásu před zraky 
pohanů.



Odp: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.



Odp: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.



Odp: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

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















Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Svatba – ženich, družičky (panny)

Kdy nás Pán pozval do nebeského 
království? 

Paškál – křestní svíce – lampa

Olej - Dobré skutky, modlitby, svátosti



UDRŽUJ 
V POŘÁDKU 

LAMPU SVÉ DUŠE



2. třída a výše



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Dnes jsme četli podobenství o 
družičkách, které měly 
provázet ženicha na svatbu. 
Poznáš, které měly v lampách 
dost oleje a které ne?



Co se stalo 
uprostřed noci? 

1

Kolik panen si 
vzalo lampy?  
A. 15
B.10
C. 5



O co prosily 
pošetilé panny ty 
prozíravé? 

2

Co zapomněly 
pošetilé panny? 
A. vodu
B. olej
C. petrolej



Kterou neděli 
budeme slavit?

21. v mezidobí
31. v mezidobí
32. v mezidobí

3

Co navštěvujeme 
na začátku 
listopadu? 
Zvláště 1. a 2. 11.
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