
23. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 18,15-20





Čtení z knihy proroka Micheáše.

Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi 
judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, 
jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí 
až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí 
k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve 
velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat 
míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak 
bude pokojem.“

Mich 5,1-4a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Radostí zajásám v Pánu.



Odp: Radostí zajásám v Pánu.

Důvěřuji v tvé slitování,
pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce.



Odp: Radostí zajásám v Pánu.

Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem,
opěvovat budu jméno nejvyššího Boha.



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







Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a 
pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi 
získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 
`každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je 
však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani 
církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: 
Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co 
rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: 
Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o 
ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou 
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich.“

Mt 18,15-20





KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



2. třída a výše



Co máš udělat, 
když tvůj bratr 
zhřeší proti 
tobě?

1

Napiš čísla, která 
dnes zazněla v 
evangeliu.



Dokonči větu: 
Neboť, kde jsou 
dva nebo tři 
shromážděni ve 
jménu 
mém............... .

2

Co je to modlitba? 
A. rozhovor s 
nebeským Otcem    
B. automat na 
přání   
C. rozhovor s rodiči 
a kamarádem



Co je to a k čemu 
se používá?

3

Co děláme při 
slovech: 
Ve jménu Otce i 
Syna i Ducha 
svatého?
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