
24. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 18,21-35





Čtení z listu Židům.

Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým 
voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od 
smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to 
byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak 
dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří 
ho poslouchají.

Žid 5,7-9



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!



Odp: Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!

K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem 
zahanben navěky,
vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sluchu,
rychle mě zachraň!



Odp: Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!

Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.



Odp: Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!

Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
neboť ty jsi mé útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.



Odp: Zachraň mě svou slitovností, Hospodine!

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, 
Hospodine,
uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

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







Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





•Jestlipak vám již někdy někdo ublížil?

•Je tu někdo, komu někdo neprávem vynadal, 
posmíval se, něco poškodil nebo sebral?

•Odpustili jste to tomu, kdo vám něco provedl?

•Kolikrát to asi celkem bylo?

•Myslíte, že se dá spočítat, že už jsme jednomu 
člověku odpustili 50x, 60x, 77x?



Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti 
nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá 
králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, 
přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) 
neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím 
zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, 
a všechno ti zaplatím.' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu 
odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, 
který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho 
druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On 
však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho 
druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno 
svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti 
odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako 
jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by 
nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému 
bratru ze srdce neodpustíte.“



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



•Petr s Jirkou se 
pohádali. Chtěli by 
se usmířit,  
ale potřebují 
někoho, kdo by jim 
pomohl najít cestu 
k sobě. 
Pomůžeš jim?.



2. třída a výše



Co znamená, 
když Ježíš dnes 
odpovídá, že 
máme odpustit 
až 77x?

1

Stačí odpustit jen 
tomu koho mám 
rád?



V jaké modlitbě 
denně prosíme o 
odpuštění 
hříchů?

2
Kdo se ptal Ježíše 
kolikrát má 
odpustit svému 
bratrovi?    
A. Filip      
B. Jakub     
C. Petr   
D. Tomáš



Co děláme při 
slovech .... je to 
má vina, má 
veliká vina......

3

Do čeho 
namáčíme prsty, 
když vcházíme do 
kostela a děláme 
znamení kříže?
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