
cyklus A/B 

24. neděle v 

mezidobí 

Odpouštějte si. (Kol 3,13a) 

1. čtení  (Sir 27,33-28,9 (řec. 27,30-28,7)) 

Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy 
budou odpuštěny, když budeš prosit. Vzpomeň na přikázání a přestaň nevražit na 
bližního, (vzpomeň) na smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu! 

Žalm (Ž 103) 

Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.  

2. čtení  (Řím 14, 7-9) 

Bratři! Žádný z nás nežije ani neumírá sám sobě. Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.  

Zpěv před evangeliem 
Aleluja. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán; milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 
Aleluja. 
 

 

Evangelium (Mt 18,21-35) 

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit bratru, když se proti 

mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Odpověděl: ,,Třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské 

království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. Přivedli 

mu dlužníka, neměl čím zaplatit. Služebník na kolenou prosil: ,,Měj se mnou strpení a 

všechno ti zaplatím.“ Pán se nad služebníkem smiloval a dluh mu odpustil. Sotva ten 

služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů, který mu byl dlužen. Křičel: `Zaplať, co 

jsi dlužen!' Druh před ním padl na kolena a prosil. On však ho dal zavřít. Tu si ho pán 

zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Neměl ses i ty smilovat nad svým druhem, jako 

jsem se smiloval já nad tebou?'  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Dnešní neděli čteme 1. čtení z proroka Ezechiela. Napiš jeho zkratku. Ez 33,7-9 

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

který zpíváme v neděli mezi čteními? STARÝ ZÁKON 

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

4. Když druhého milujeme, co tím plníme? BOŽÍ ZÁKON 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Napiš čísla, která dnes zazněla v evangeliu. 2,3, 

2. Co je to modlitba? A. ROZHOVOR S NEBESKÝM OTCEM     

3. Co děláme při slovech: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého? ZNAMENÍ KŘÍŽE 

Starší 

1. Co máš udělat, když tvůj bratr zhřeší proti tobě? POKARÁT HO 

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

mém............... . 

3.   Co je to a k čemu se používá?   AMBON 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co jsou ohavnosti podle 1. čtení z knihy Sírachovec? 

____________________________________________________________________ 

2. Napiš vlastnosti Hospodina. Pomůže ti žalm dnešní neděle. 

_____________________________________________________________________ 

3. Co znamená zkratka "Řím" v Bibli? 

_____________________________________________________________________ 

4. Jak nazval Pán služebníka, který se neuměl slitovat nad svým druhem 

(poddaným)? 

_____________________________________________________________________ 

                                  HÁDANKA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla stavby cesty do Božího království 

Za co obdržíš kamínky (body): 

1. Odpovíš-li správně na opakovací otázky v pátek (3×1 = 3 kamínky).  
Pokud odpovídáš z nedělního pracovního listu, tak za správnou odpověď dostaneš 
1 kamínek (4×1 = 4 kamínky) + hádanka také 1 kamínek. 

2. Za účast na nedělní mší sv. 1 kamínek. (průběžně proběhne kontrola sešitků) 

3. Za účast na páteční mší sv. 1 kamínek. 

4. Získáš-li 10 kamínků dostaneš 1 dlažební kostku. Za určitý počet dlažebních kostek 
uvedených v tabulce, získáš odznak dělníka. 

 Odznak dělníka Počet dlažebních kostek 

 
Lopatář 1 

  

 
Kolečkář 4 

  

 
Zedník 8 

  

 
Mistr 14 

  

 
Stavbyvedoucí 21 

  

 
Manažer 29 

  

 

Dlažebními kostkami tvoříme společně celá farnost cestu do Božího království.  

Mapa je umístěna ve farním kostele v Hnojníku. 
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