
cyklus A/B 

27. neděle v 

mezidobí 

Rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. (2 Tim 2,6) 

1. čtení  (Iz 5,1-7) 

Zazpívám píseň svého přítele o vinici. Vinici měl můj přítel na 

úrodném svahu. Oplotil ji, očistil, osázel i lis v ní vyhloubil: čekal, 

že ponese hrozny, ona však plodila pláňata. Co jsem měl ještě 

udělat své vinici a neudělal jsem? Vinicí Hospodina je dům Izraele.  

Žalm (Ž 80) 

Dům Izraele je vinicí Páně. 

2. čtení  (Flp 4, 6-9) 

Bratři! O nic nemějte starost. Ve všem předkládejte Bohu své 

potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Mějte zájem o všechno, co je milé, co 

zasluhuje chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě 

převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, dárce 

pokoje, bude s vámi. 

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. 
Já jsem si vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 21,33-43)  

 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: Byl jeden 

hospodář. Vysázel vinici. Pronajal ji vinařům a vydal 

se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k 

vinařům své služebníky vyzvednout výtěžek. Vinaři 

služebníky popadli a zabili. Poslal tedy jiné 

služebníky, naložili s nimi zrovna tak. Naposled poslal 

svého syna; myslel si: `Na mého syna budou mít 

ohled.' Když vinaři uviděli syna, popadli ho a zabili. Až přijde pán té vinice, co s vinaři 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



udělá?“ Odpověděli: „Svou vinici pronajme jiným v“ Ježíš jim řekl: „Proto vám říkám: 

Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese ovoce.“  

Otázky z minula 

1. Co se stane spravedlivému, který opustí svou spravedlnost? Viz 1. čtení  
 ZEMŘE PRO NEPRAVOST, KTERÉ SE DOPUSTIL 

2.  Čím dovršíme radost, podle sv. Pavla v listu Filipanům? KDYŽ NÁS BUDE 
 POJIT JEDNA LÁSKA A BUDEME SVORNÍ A JEDNOMYSLNÍ. 

3. Kdo nás předejde do Božího království CELNÍCI A NEVĚSTKY 

4. Koho dnes Ježíš porovnává? DVA SYNY 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Kde měli pracovat synové? C. Na vinici 

2. Jak zněla odpověď prvního syna? A. Mě se nechce.  

3. Koho nám připomíná svíce?            PÁNA JEŽÍŠE 

Starší 

1. Jaké jméno dnes zaznělo v evangeliu? Byl Ježíšovým předchůdcem? JAN, ANO 

2. Doplň větu: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.  

3.   Popiš co je to a k čemu slouží? MISÁL – JSOU V NĚM VŠECHNY 

LITURGICKÉ TEXTY KE MŠI SVATÉ 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co je Hospodinovou vinicí? 

_____________________________________________________________________ 

2. O co se máme zajímat? 

_____________________________________________________________________ 

3. Jestliže si nás Ježíš vyvolil, co máme dělat? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co udělá pán se zlými vinaři? 

_____________________________________________________________________ 



                                  HÁDANKA 
Plody vinné révy můžeme okusit ve vícero podobách. Víte, co získáme, když se plody 

révy usuší? 

 

 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Vít, Gabriel, Anežka, 
Václav, Lucie, 
Martina, Nela, Jiří, Tereza, 
Zuzana, Matyáš, Radek, 
Josef, Alžběta, Ella 
 

  

    

 

 

 

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Svatý Václav se narodil ve Stochově u 

Libušína  

Datum a místo narození sv. Václava není přesně známo. 
Tradice hovoří o tom, že se tak stalo v letech 907-908 pod 
dubem ve Stochově u Libušína nedaleko Lán, avšak 
pravděpodobněji Václav spatřil světlo světa ve Staré 
Boleslavi. Jeho otcem byl přemyslovský kníže Vratislav (který 
vládl po svém otci Bořivoji), matkou kněžna Drahomíra z rodu 
polabských Stodoranů. Měl šest sourozenců, bratry Boleslava 
a Spytihněva a ze čtyř sester známe pouze jméno Přibyslavy. 
O Václavovu křesťanskou výchovou se zasloužila zejména 
babička Ludmila (pam. 16. 9.) a nejspíše díky ní vynikal velkou 
úctou a láskou ke Kristu v Eucharistii. Na Levém Hradci se 
pravděpodobně pod vedením kněze Pavla Kaicha učil 
slovanskému písmu a na hradě Budči se od kněze Učena učil 
v latině. Získal tam potřebné vědomosti i pro styk s 
německými sousedy. Takže byl na tehdejší dobu velmi 
vzdělaný. 

 

Úkol: Svatý Václav se zabýval i studiem Bible. Tvým úkolem bude se naučit nazpaměť 
žalm, který odrecituješ na ministrantské schůzce. Je to Žalm 124. Za každý dobře 
odrecitovaný verš dostaneš 50 bodů. 

(Úkol vždy odevzdáváš na ministrantské schůzce, je to jako by tvůj domácí úkol. Tento úkol je  vždycky nějak obodován, 

záleží jak se k tomu postavíš ty.) 

 

Otázky: 1. Kde se podle tradice narodil sv. Václav? (nebo aspoň poblíž) 

 2. Jak se jmenovali jeho rodiče? 

 3. V čem měl největší úctu a lásku? 

(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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