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Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu 
narodil ve stáří; dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři 
viděli, že ho otec miluje víc než všechny své syny, nenáviděli ho a 
nechtěli s ním ani laskavě promluvit. Jednou šli bratři pást ovce 
svého otce k Sichemu; Izrael řekl Josefovi: „Tvoji bratři šli pást k 
Sichemu, pojď, pošlu tě k nim.“ Josef tedy šel za svými bratry a 
našel je v Dotanu. Viděli ho z dálky, a dříve než k nim došel, lstivě 
se smluvili, že ho zabijí. Řekli si mezi sebou: „Tamhle přichází ten 
snílek. Nuže pojďme, zabijme ho a hoďme ho do nějaké cisterny a 
řekněme, že ho sežrala dravá šelma, a uvidíme, k čemu budou 
jeho sny.“ 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Ruben to slyšel a poněvadž ho chtěl z jejich rukou vysvobodit, řekl: 
„Nezabíjejme ho!“ A dodal: „Neprolévejte krev, hoďte ho do této 
cisterny, která je tady na stepi, ale nevkládejme na něj ruku!“ Chtěl 
ho z jejich rukou vysvobodit a vrátit jeho otci. Když tedy přišel 
Josef ke svým bratřím, svlékli ho z jeho suknice, kterou měl na 
sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, nebyla v 
ní voda. Sedli si, aby se najedli. Když zdvihli oči, podívali se – a hle, 
karavana Izmaelitů přicházela z Gileadu. Jejich velbloudi nesli 
dragantovou gumu, balzám a vonnou pryskyřici. Chtěli to dopravit 
do Egypta. Juda řekl svým bratřím: „Jaký užitek budeme mít z 
toho, že svého bratra zabijeme, i když zahladíme stopy po jeho 
krvi. 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Nuže, prodejme ho Izmaelitům, ať na něm není naše ruka, vždyť je 
to náš tělesný bratr.“ Bratři ho poslechli. Když kolem přecházeli 
obchodníci z Midjanu, (bratři) rychle Josefa z cisterny vytáhli a 
prodali Izmaelitům za dvacet stříbrných, a ti ho přivedli do Egypta.

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Přivolal na zemi hlad,
zbavil je chleba.
Poslal před nimi muže,
Josef byl prodán za otroka



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Sevřeli pouty jeho nohy,
do želez jeho hrdlo,
dokud se nesplnil jeho výrok,

Hospodinovo slovo jej ověřilo.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Král poslal, a osvobodil ho,
vládce národů ho propustil.
Ustanovil ho pánem svého domu
a vládcem veškerého svého majetku.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi











Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Pán Ježíš vyhnal kupce z 
chrámu, protože tam dělali 
věci, které do chrámu nepatří. 
Na obrázku jsou lidé v kostele. 
Označ lidi, kteří se chovají 
dobře - slaví mši svatou.



2. třída a výše



Ježíš, když vešel 
do chrámu řekl 
větu: " Jděte s 
tím odtud! 
Nedělejte z 
domu mého 
Otce tržnici!    
A. Ano   
B. Ne

1
Jaké židovské 
svátky se blížily, 
když se Ježíš 
odebral do 
Jeruzaléma?  
A. Vánoce  
B. Velikonoce    
C. Letnice



Židům se postoj 
Ježíše nelíbil. On 
jim však 
odpověděl: " 
Zbořte tento 
chrám, a ve ..... 
dnech jej zase 
..........."

2Když Ježíš vešel 
do chrámu moc 
ho nepotěšilo co 
tam lidé dělají. 
Proto si z provazů 
udělal    
A. smyčky   
B. důtky      
C. bič



Při 5. a 6. 
zastavení Křížové 
cesty Ježíš 
potkává dvě 
postavy, které to 
jsou?

3

Modlíme se při mši 
sv. "Otče náš"?
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