
cyklus A/B 

29. neděle v 

mezidobí 

Komu bych měl sloužit? (2 Sam 16,19a) 

1. čtení  (Iz 45,1.4-6) 

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi. ,,Vzal jsem 

ho za pravou ruku, abych před ním otevřel vrata, aby 

žádná brána nazůstala uzavřena. Pro svého služebníka 

Izraele zavolal jsem tě jménem, i když jsi mě neznal. Já 

jsem Hospodin, není Bůh mimo mne. Já jsem Hospodin a 

nikdo jiný.“  

Žalm (Ž 96)  

Vzdejte Hospodinu slávu a moc! 

2. čtení  (1 Sol 1,1-5b) 

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a 

s Ježíšem Kristem. Milost Vám a pokoj. Vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, 

láska obětavá a naděje v našeho pána vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem 

milovaní. 

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. 
Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 22,15-21)  

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. 

Řekli: ,,Mistře, víme, že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš 

lidských ohledů. Pověz: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, 

nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý ´mysl a odpověděl: ,,Co mě 

pokoušíte? Ukažte mi peníz. Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: 

,,Císařův.“ Tu jim řekl: ,,Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je 

Boží, Bohu.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Co vystrojí Hospodin všem národům? VYSTROJÍ VŠEM NÁRODŮM TUČNÉ HODY 

2. S čím vším se sv. Pavel v životě seznámil? SE SYTOSTÍ I HLADOVĚNÍM, 

S NADBYTKEM I NEDOSTATKEM. 

3. Proč má Ježíš "osvítit" naše srdce? ABYCHOM POCHOPILI, JAKÁ JE NADĚJE, 

KTERÉ JE POVOLAL. 

4. Kdo se nakonec zúčastnil svatební hostiny? ZÚČASTNILI SE TI, KTERÉ 

SLUŽEBNÍCI NAŠLI 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Nebeské království dnes Ježíš přirovnává k svatbě.     

2. Jak se zachovali první hosté? NEDBALI, JINÍ ŠLI NA POLE A DRUZÍ ZA 

OBCHODEM 

3.                         Napiš jména postav. MARIA A JOZEF 

Starší 

1. Co bylo přichystáno na hostinu? BYLI PORAŽENI BÝCI A KRMNÝ DOBYTEK 

2. Co učinili s přítelem, který byl v roztrhaných šatech? SVÁZALI MU RUCE A 

NOHY A HODILI HO VEN DO TEMNOT  

3.   Co je to a co je uvnitř? KŘTITELNICE A VNĚM SE NACHÁZÍ SVČENÁ VODA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co máme vzdát Hospodinu? 

_____________________________________________________________________ 

2. Na co vzpomínají Pavel, Silván a Timotej? 

_____________________________________________________________________ 

3. Soluňská církevní obec je ve spojení...... 

_____________________________________________________________________ 

4. O čem se uradili farizeové vůči Ježíšovi? 

_____________________________________________________________________ 



                                  HÁDANKA 
V evangeliu jsme slyšeli, že denár patří císaři. Vylušti z tajenky, co patří lékaři, co králi, 

co kominíkovi a co všem lidem. 

 

 

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 W., Nikola, 
Anna  
 

  

    

 

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Václavova babička Ludmila byla 

zavražděna svoji snachou Drahomírou 

Václavův otec Vratislav I. zemřel 13. 2. 921, padl zřejmě při 
tažení proti Maďarům. Václavovi bylo přibližně 14 let a vlády 
se ujala jeho matka Drahomíra. V září tohoto roku přišel 
Václav o svoji milovanou babičku, jeho matka Drahomíra jí 
nechala uškrtit šálou na svém hradě Tetíně. To proto, že 
Drahomíra upřednostňovala svého syna Boleslava. Václavova 
babička Ludmila byla provdána za knížete Bořivoje, kterého 
pokřtil sám svatý Metoděj. Ludmila přijala křest 
pravděpodobně v knížecím sídle na Levém Hradci. Měla 
s Bořivojem 6 dětí. Byla to žena velmi moudrá, dobrotivá a 
činorodá křesťanské lásky. Zprvu byla pohřbena na Tetíně, ale 
později roku 925 ji Václav nechal přenést ostatky do baziliky 
sv. Jiří na Pražském hradě za účasti řezenského biskupa 
Michala. 

 

Úkol: Ludmila byla také svatořečena. Poznáš svaté? Zkus v kterémkoliv v kostele najít 
sochy a vitráže svatých. Za každého svatého dostaneš 50 bodů. Napiš seznam na papír 
nebo jej vyfoť a pojmenuj jej na obrázku. 

(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. Na jakém hradě žila sv. Ludmila? 

 2. Čím byla sv. Ludmila uškrcená? 

 3. Jak se jmenoval dědeček Václava a kým byl pokřtěn? 

UPOZORNĚNÍ !!! 

Jelikož schůzka byla v rámci ministrantské poutě, otázky se vypracovávají 
pomoci tohoto pracovního listu;-). Za každou zodpovězenou otázku dostaneš 40 

bodů. 
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