
cyklus A/B 

26. neděle v 

mezidobí 

Navraťte se. Napravet své cesty a své skutky. (Jer 18,11b) 

1. čtení  (Ez 18,25-28) 

Toto praví Hospodin: ,,Jestliže spravedlivý opustí svou 

spravedlnost, zemře pro nepravost, které se dopustil. 

Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, 

které spáchal jistě bude živ.“  

Žalm (Ž 25) 

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.  

2. čtení  (Řím 14, 7-9) 

Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného 

povzbuzení, dovršte mou radost tím, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete 

svorní a jednomyslní. Ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Mějte v 

sobě smýšlení, jaké měl Ježíš.  

Zpěv před evangeliem 
Aleluja. 

Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou.  
Aleluja. 
 
Evangelium (Mt 21,28-32) 

Ježíš řekl lidu: „Co soudíte o tomto: Jeden člověk měl dva 

syny. Prvnímu řekl: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' 

Odpověděl: `Mně se nechce', ale potom toho litoval, a 

přece šel. Druhému řekl totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane,' 

ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ 

Odpověděli: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím 

vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího 

království. Přišel Jan, ukázal správnou cestu, ale neuvěřili 

jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, 

a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

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

HŘEŠIT, ZMĚNIT SMÝŠLENÍ, OBRÁTIT SE K HOSPODINU 

2. Kdy nám bude Hospodin blízko? KDYŽ HO BUDEME VZÝVAT 

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

S KRISTEM 

4.  Kdo reptal proti Hospodáři? TI CO PŘIŠLI PRVNÍ NA VINICI 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Kde měli dělníci pracovat? C. Na vinici  

2. Jakou odměnu za odvedenou práci Hospodář slíbil dělníkům?  B. 1 denár 

3. O čem se píše v této knize? BOŽÍ SLOVO 

Starší 

1. Když správce vyplácel mzdu komu vyplatil jako první? TĚM, KTEŘÍ PŘIŠLI 

POSLEDNÍ 

2. Dokonči větu: Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Tak budou 

poslední prvními a první posledními.  

3.   Popiš co je to a k čemu slouží? SVATOSTÁNEK – UCHOVÁVA SE V NĚM 
EUCHARISTIE 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co se stane spravedlivému, který opustí svou spravedlnost? Viz 1. čtení 

____________________________________________________________________ 

2.  Čím dovršíme radost, podle sv. Pavla v listu Filipanům? 

_____________________________________________________________________ 

3. Kdo nás předejde do Božího království? 

_____________________________________________________________________ 

4. Koho dnes Ježíš v evangeliu porovnává?   

_____________________________________________________________________ 



                                  HÁDANKA 
Ježíš v evangeliu pochválil syna hospodáře. Pamatujete si za co? Za to, že: 

 

 

Modlitba k Archandělovi Michaelovi 

Svatý Michaeli, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
braň nás v boji proti _ _ _ _ _ 
a úkladům _ _ _ _ _ _ _ _. Kníže 
nebeského vojska, svrhni _ _ _ _ _ _ _ 
mocí do pekelné propasti _ _ _ _ _ _ 
a _ _ _   _ _ _ _ _ , kteří usilují o zkázu 
duší. 

 

 

 

 

Doplň chybějící slova. 

Nápověda: Kancionál č. 022 

 

 

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Začali jsme nový školní rok a s ním i ministrantské 

schůzky. Letos nás ministranty provede sv. Václav. 

Každý ministrant, který se přihlásil přihláškou, se 

stal členem praporu nebeského vojska. Více 

informací nalezneš na nástěnce vzadu ve farním 

kostele nebo na webových stránkách v sekci 

ministranti. Vždy po ministrantské schůzce vyjde 

povídání o sv. Václavu, který se s mistranty probírá. 

Dnes uvedeme stručný životopis sv. Václava a jeho 

atributy. Příště nás bude čekat téma ,,Sv. Václav se 

narodil ve Stochově u Libušína“ 

Stručný životopis 
Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Tak jako matka jeho 
otce Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu 
než jeho vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským 
zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvahy. 
Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ 
před podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i 
kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší 
rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho 
významné ctnosti patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem 
vedl lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela 
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Stal se hlavním patronem naší země. 

Atributy: dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníže na 

koni, štít a zbroj 

Patroni: Čech, Moravy, míru, sládků, vinařů, ministrantu a českých junáků 

Úkol: Vybarvi obrázek sv. Václava 

Otázky: 1. Jak se jmenuji prarodiče sv. Václava? 

 2. Kde byl za vražděn? 

 3. Čím je patronem? 

(Otázky se odpovídají na ministrantské schůzce, ministranti za správnou odpověď dostanou 40 bodů, toto je jen pro 

zamýšlení čtenáře. Pokud by ses chtěl zapojit do bodování ministrantů, podej přihlášku a staň se ministrantem.) 
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