
cyklus A/B 

28. neděle v 

mezidobí 

Jdi na hostinu s králem radostně. (Est 5,14) 

1. čtení  (Iz 25,6-10a) 

Hospodin vystrojí všem národům tučné hody, hody 

s výborným vínem. Zničí smrt navždy. Jásejme            

a radujme se z jeho spásy.  

Žalm (Ž 23) 

Smím přebývat v Hospodinově domě, na dlouhé, 
předlouhé časy. 

2. čtení  (Flp 4, 12-14.19-20) 

Bratři! Seznámil jsem se se vším: Se sytostí                   

i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno 

mohu v tom, který mi dává sílu. Bohu buď sláva       

na věčné věky! Amen. 

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. 
Otec našeho Pána, Ježíše Krista, ať osvítí naše srdce, 
abychom pochopili, jaká je naděje, které povolal. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 22,1-14)  

 Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: 

„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil 

svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty 

na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu služebníky 

se vzkazem: ,Všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ 

Ale oni nedbali a odešli, jeden na pole, jiný                       

za obchodem. Krále to rozhněvalo. Řekl služebníkům: 

,Hostina je připravena, ale pozvání jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte       

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, 

takže svatební síň byla plná hostí. Mnoho je totiž povolaných ale málo vyvolených.“  

Otázky z minula 

1. Co je Hospodinovou vinicí? DŮM IZRAELE 

2. O co se máme zajímat? MĚJTE ZÁJEM O VŠECHNO, CO JE MILÉ, CO ZASLUHUJE 

CHVÁLY. 

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

4. Co udělá pán se zlými vinaři?  KRUTĚ JE ZAHUBÍ 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Co vysázel Hospodář? VINICI 

2. Kdo byl zabit a ukamenován? SYN HOSPODÁŘE  

3. Co je to?          RŮŽENEC 

Starší 

1. Co se stalo se synem Hospodáře? BYL UKAMENOVÁN A ZABIT  

2. Jak pokračuje věta: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.  

3.   Co vyjadřují tři kříže, které děláme před čtením evangelia? SLOVO BOŽÍ MÁME 

ROZUMEM PŘÍJMOUT, ÚSTY VYZNÁVAT, V SRDCI UCHOVÁVAT A ŽÍT 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co vystrojí Hospodin všem národům? 

_____________________________________________________________________ 

2. S čím vším se sv. Pavel v životě seznámil? 

_____________________________________________________________________ 

3. Proč má Ježíš "osvítit" naše srdce? 

_____________________________________________________________________ 

4. Kdo se nakonec zúčastnil svatební hostiny? 

_____________________________________________________________________ 



                                  HÁDANKA 
Král připravil pro své svatební hosty poháry na víno. Spočítáte, pro kolik hostů poháry 

vystačí? 

 

 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Vít, Gabriel, Anežka, 
Václav, Lucie, 
Martina, Nela, Jiří, Tereza, 
Zuzana, Matyáš, Radek, 
Josef, Alžběta, Ella, Adéla, 
Zuzana S., Anna, Nikola 
 

  

    

 

 

 

 



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. 
5. Pracovní list odevzdáváš každý pátek nebo v neděli. Jestli zapomeneš odevzdat 

daný pracovní list, můžeš ho odevzdat další neděli. Pokud se ti stane,                    že 
zapomeneš odevzdat více pracovních listů, započítají se ti pouze poslední dva. 
Proto odevzdávej pravidelně. 

 

 

  

  

Dlažebními kostkami tvoříme společně celá farnost cestu do Božího království. Mapa je 

umístěna ve farním kostele v Hnojníku. 
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Odznak dělníka Počet dlažebních kostek 

Lopatář 1 

Kolečkář 5 

Zedník 10 

Mistr 16 

Stavbyvedoucí 23 

Manažer 31 

Upozornění!!!  

Na otázky v pracovním listě odpovídají všechny kategorie (tzn. předškolní i 

školní). U těch mladších je větší spolupráce s rodiči. ;-) 

 

http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik

