
33. neděle v mezidobí

Cyklus A

Lk 21,5-19





Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli 
znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, 
kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali 
oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo 
mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. 
Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, 
oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. 
Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč 
je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva 
srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou 
výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. 

Mdr 13,1-9



Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se 
strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti 
nejsou bez omluvy. Přece když mohli tolik poznat, že dovedli 
prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?

Mdr 13,1-9



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Všude na zemi pronikl jejich hlas.



Odp: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.



Odp: Všude na zemi pronikl jejich hlas .

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.



Zpěv před evangeliem

Aleluja, Aleluja, Aleluja

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, 
protože se blíží vaše vykoupení.



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





2. třída a výše



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Pán rozdělil služebníkům 
peníze. Přijdeš na to, který z 
nich dostal pět hřiven, který 
dvě a který jednu? 



Starali se všichni 
služebníci o 
hřivny dobře, 
pečovali o ně? 

1
Co svěřil jeden 
člověk, který se 
chystal na cesty 
služebníků?  
A. Tajemství 
B. Vládu
C. Majetek



Doplň větu: „Tam 
bude ....... a
skřípění...........

2

Kolika 
služebníkům 
hřivny svěřil? 
A. Jednomu
B. Dvěma
C. Třem



Co je to a komu 
to patří ?

3

Co je to a komu 
to patří?
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