
cyklus A/B 

25. neděle v 

mezidobí 

Jednejte spravedlivě. (Iz 56,1) 

1. čtení  (Iz 55,6-9) 

Ať přestane bezbožník hřešit, ať (změní) své 

smýšlení, ať se obrátí k Hospodinu a on se 

nad ním smiluje.  

  

Žalm (Ž 103) 

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají.  

2. čtení  (Řím 14, 7-9) 

Bratři! Nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – 

a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je 

zase nutnější, abych zůstal ještě naživu.  

 

Zpěv před evangeliem 
Aleluja. 
Otevři, Pane, naše srdce,  
abychom naslouchali slovům tvého Syna.  
Aleluja. 
 
Evangelium (Mt 20,1-16a) 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské 

království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána 

najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár 

na den. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí 

nečinně, řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co 

bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří odpoledne 

vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Kolem pěti našel jiné. Když nastal večer, řekl pán: 

`Vyplatím mzdu.' Ti, co nastoupili kolem pěti odpoledne, dostali po denáru. Když přišli 

první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Reptali proti hospodáři. On 

odpověděl: ‚Chci i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Anebo závidíš, že jsem dobrý?'“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Co jsou ohavnosti podle 1. čtení z knihy Sírachovec? POMSTA A HNĚV 

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

MILOSRDNÝ, MILOSTIVÝ, SHOVÍVAVÝ A NADMÍRU DOBROTIVÝ 

3. Co znamená zkratka "Řím" v Bibli? LIST ŘÍMANŮM 

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

(poddaným)? SLUŽEBNÍKU NIČEMNÝ 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Stačí odpustit jen tomu koho mám rád? NE 

2. Kdo se ptal Ježíše, kolikrát má odpustit svému bratrovi? C. Petr    

3. Do čeho namáčíme prsty, když vcházíme do kostela a děláme znamení kříže? 

DO KROPENKY 

Starší 

1. Co znamená, když Ježíš dnes odpovídá, že máme odpustit až 77x? MÁME STÁLE 

ODPOUŠTĚT 

2. V jaké modlitbě denně prosíme o odpuštění hříchů? OTČE NÁŠ… 

3.   Co děláme při slovech .... je to má vina, má veliká vina..... . BIJEME SE V PRSA 

(POKLÁDÁME RUKU NA HRUĎ) 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co znamená obrátit se k Hospodinu, aby se nad námi smiloval? 

____________________________________________________________________ 

2. Kdy nám bude Hospodin blízko?  

_____________________________________________________________________ 

3. Po čem touží sv. Pavel ve druhém čtení v listu Filipanům? 

_____________________________________________________________________ 

4. Kdo reptal proti Hospodáři?  

_____________________________________________________________________ 



                                  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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