
  

cyklus B 

2. neděle             

v mezidobí 

Dovol mi hlas tvůj slyšet. (Pís 2,14b) 

1. čtení  (Sam 3,3b-10.19) 

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu 

Hospodin zavolal: ,,Samueli!“ Běžel k elimu a řekl: 

,,Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: ,,Nevolal jsem 

tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal 

podruhé. Hospodin opět Samuela, potřetí. Tu Eli 

pochopil, že chlapce volá Hospodin. Eli proto řekl 

Samuelovi: ,,Bude-li pak volat, řekni: ,Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.‘“ 

Hospodin volal: ,,Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: ,,Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ 

Samuel rostl a Hospodin byl s ním.  

ŽALM (Ž 40)  

 Hle, přicházím, Pane splnit tvou vůli.   

2. čtení  (1 Kor 6,13c-15a.17-20)  

Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal 

Bůh? Oslavujte proto Boha svým tělem.   

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Nalezli jsme Mesiáše, to je Krista. Milost a pravda přišly skrze něho.  

Aleluja. 

 
Evangelium (Jan 1,35-42)  

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak 

jde kolem, a řekl: ,,Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci 

slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem: ,,Mistře, kde bvydlíš?“ 

Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. Jeden z těch učedníků 

byl Ondřej. Ten nalezl svého bratra Šimona a přivedl ho 

k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: ,,Ty jsi Šimon. Budeš 

se jmenovat Kéfas.“   

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



HÁDANKA 
Najděte na obrázku, kde je kéfas. Víte, co to je? 

 

Otázky z minula 
1. Sv. Pavel v listu Efezanům píše o stejných právech pohanů. Jaké jsou? PLATÍ JIM 

STEJNÁ PRÁVA A ZASLÍBENÍ SKRZE JEŽÍŠE KRISTA 

2. Odkud přišli mudrci do Betléma a kdo jim ukázal cestu? OD VÝCHODU, HVĚZDA 

3. V 1. čtení ze svátku Křtu Páně: Co nás naplní, když budeme poslouchat? Co se 

stane s Hospodinovým slovem? NAPNÍ NÁS NOVÝ ŽIVOT, JAKO DÉŠŤ PADÁ 

Z NEBE A SVLAŽUJE ZEM, STANE S MÝM SLOVEM: NEVRÁTÍ SE BEZ ÚČINKU 

4. Všechna tři čtení ze svátku Křtu Páně spojuje jedno slovo. Je to věc, bez které 

není život. Co je to? VODA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co udělal Samuel, když uslyšel v noci volání svého jména? 

_____________________________________________________________________ 

2. Jakou radu dostal Samuel, když znovu Hospodin zavolá jeho jméno? 

_____________________________________________________________________ 

3. Sv. Pavel ve svém listu ke Korinťanům píše, že naše tělo je ............  Proto 

máme Boha oslavovat ...................... 

_____________________________________________________________________ 



4. Kolik učedníků stálo vedle Jana a jak se jmenovali? 

_____________________________________________________________________ 

Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017 
Co ti dala adventní doba? Co sis zapamatoval(a)? Z čeho jsi měl(a) radost o 

Vánocích? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Jak jsme hledali klíč k otevření brány 

Výsledky práce dětí, kteří se aktivně zapojili v adventní době;-) 

Alžběta   

Tereza   

       Václav 
  

Vít   

        Lucie 
  

Zuzana J.   

Jiří   

Anežka   

Gabriel   

Klára   

Anna F.   

Jana   

Martina L.   



ABY BYLI JEDNO … 
Pán Ježíš se modlil za své učedníky a přál si, aby „byli jedno“. Během staletí vzniklo 

mnoho různých církví. V týdnu od 18. do 25. ledna se však křesťané scházejí a modlí se 
jako Ježíš – za jednotu křesťanů. Poskládej sloupce ve správném pořadí do prázdné 
tabulky. Objevíš tak text sloky písně z kancionálu, která vyjadřuje touhu po jednotě 

věřících. 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, NEDBALOVÁ, Marie a Josefína NEDBALOVÁ. J. 2. 

neděle v mezidobí, cyklus B. Ilustroval Andrea POPPROVÁ, ilustroval Roman POPPR. Praha: Stanislav 

Juhaňák - Triton, 2017. Od srdce k srdci. ISBN 978-80-7553-326-5.  

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

