
cyklus A/B 

23. neděle v 

mezidobí 

Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte. (Kol 3,16) 

1. čtení  (Ez 33,7-9) 

Toto praví Hospodin: „Ustanovil jsem tě strážným. Když 

uslyšíš z mých úst slovo, napomeň lid mým jménem, aby 

se odvrátil od svého chování“ 

Žalm (Ž 95) 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: ,,Nezatvrzujte svá 

srdce“  

2. čtení  (Řím 13, 8-10) 

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Kdo druhého miluje, splnil 
zákon. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je láska. 

Zpěv před evangeliem 
Aleluja. 
Bůh nás pověřil kázáním o usmíření. 
Aleluja. 
 

Evangelium (Mt 18,15-20) 

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. Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 

uprostřed nich.“  

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Dnešní neděli čteme 1. čtení z proroka Ezechiela. Napiš jeho zkratku. 

_____________________________________________________________________ 

2. Bible se dělí na dvě části Starý a Nový zákon. Do které části bys zařadil/a žalm, 

který zpíváme v neděli mezi čteními? 

_____________________________________________________________________ 

3. Druhé čtení je adresováno římským občanům. Kdo tento list napsal? 

_____________________________________________________________________ 

4. Když druhého milujeme, co tím plníme? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÁDANKA 
Prohlédněte si tři obrázky. Jen na jednom z nich je ukázáno napomínání bližních 

v souladu s přikázáním lásky. Na kterém? 
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Máš už 5 let? Přijď a zapoj se mezi 

ministranty. Je nás málo a 

potřebujeme tvou pomoc při 

oltáři.  Vezmi si ze zákristie 

přihlášku, vyplň ji s rodiči a 

odevzdej ji v zákristii. Od 8. září 

2017 začínáme s bodováním, máš 

příležitost to nezmeškat.  

16. září 2017 je první 

ministrantská schůzka! Letos nás 

provede sv. Václav, náš patron 

ministrantů. 

Neboj se a přijď mezi nás!  

http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik


 


