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Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme 
očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo 
a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého 
měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali 
časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném 
oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané 
znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. 
Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který 
jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí 
obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu 
ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a 
zasadili do nich dveře. 1 Mak 4,36-37.52-59



V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. 
Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny 
posvěcení oltáře slavili s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas 
po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.

1 Mak 4,36-37.52-59



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ty, Hospodine, vládneš nade vším.



Odp: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Veleben buď, Hospodine,
Bože Izraele, našeho otce,
od věků na věky.



Odp: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
nádhera, lesk i vznešenost,
neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.



Odp: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
od tebe je bohatství a velebnost.



Odp: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Ty vládneš nade vším,
v tvé ruce je síla a moc,
z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.



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



Jaký úkol nám v dnešním 
evangeliu dal Pán Ježíš? 
Odpověď se dozvíš, když složíš 
správně celý obrázek. 
Písmenka pak čti ve sloupcích 
odshora dolů.



Doplň větu: 
"cokoli jste 
udělali pro 
jednoho z těchto 
mých 
nejposlednějších 
......., mě jste 
.........

1

Co dnes v 
evangeliu oddělil 
pastýř? 
A. Vlky od ovcí   
B. Kozly od beranů  
C. Ovce od kozlů



Pryč ode mě, vy 
zlořečení, do 
věčného ohně, 
který je 
připraven od 
ďábla a jeho 
anděly. O kom 
zde Ježíš mluví?

2
Kam půjdou ti, 
které Syn člověka 
postaví po pravici?   
A. Do Božího 
království   
B. Do věčného 
zvržení   
C. Dostanou šanci 
se očistit



Co je to a komu 
to patří?

3

Co je to a kde se 
to používá?
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