
cyklus A/B 

31. neděle v 

mezidobí 

Nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? (Jk 2, 4) 

1. čtení  (Mal 1,14b – 2,2b.8-10) 

Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, abyste 

vzdávali úctu mému jménu – praví Hospodin zástupů – 

stihnu vás kletbou.  

Žalm (Ž 131)  

Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! 

2. čtení  (1 Sol 2,7b-9.13) 

Bratři! Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás 

uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím 

skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky. 

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. 
Jenom jeden je váš Otec v nebi;  
jenom jeden je váš učitel - Kristus. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 23,1-12)  

Ježíš mluvil k zástupů i ke svým učedníkům: ,,Učitelé 

zákona mluví, ale nejednají. Neúnosná břemena 

vkládají lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí 

dotknout ani prstem. Všechny svoje skutky dělají jen 

proto, aby se ukázali před lidmi. Mají rádi čestná 

místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, 

mají rádi, když jim lidé říkají , mistře‘. Vy však si 

nedávejte říkat ,mistr‘, jenom jeden je váš Mistr, 

jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Jenom jeden 

je váš Učitel – Kristus.    Kdo je mezi vám největší, ať je 

vaším služebníkem.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Co říká Hospodin o půjčení peněz chudákovi? NEŽÁDEJ OD NĚHO ÚROK 

2. Kdo se stal vzorem pro všechny věřící? VĚŘÍCÍ V SOLUNI 

3. Co se stane, když budeme zachovávat Boží slovo? BUDE NÁS MILOVAT OTEC A 

PŘIJDEME  K NĚMU. 

4. Jakou větou chtěl znalec Zákona přivést Ježíše do úzkých? MISTŘE, KTERÉ 

PŘIKÁZÁNÍ JE V ZÁKONĚ NEJVĚTŠÍ?  

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Kdo chtěl Ježíše dnes v evangeliu přivést do úzkých (zneplatnit jeho učení)?   

A. znalec  

2. Nazlobil se Ježíš na své nepřátele? NE 

3. Co je to?                     PAŠKÁL       

Starší 

1. Dokonči větu: "Miluj svého bližního, jako sám sebe!“ 

2. Stačí Boha milovat jen svými myšlenkami? ANO 

3.   Co slavíme 1. a 2. listopadu? SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Kdy nás může stihnout kletba? 

_____________________________________________________________________ 

2. Za co sv. Pavel neustále Bohu děkuje? 

_____________________________________________________________________ 

3. V žalmu se zpívá o pokoji. Má na mysli žalmista pokoj jako nějakou místnost? 

Zamysli se. 

_____________________________________________________________________ 

4. Kde máme jediného a pravého Otce? Jak mu ještě říkáme 

_____________________________________________________________________ 



HÁDANKA 
Kniha proroka Malachiáše je jednou z nejkratších biblických knih.  

Víte, kolik má kapitol? 

Nápověda: Kapitol je stejně jako biblických evangelistů. 

 

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  
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie 

    

    
    

 

 

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Václav usiloval o pokřesťanštění země 

Rok po smrti své babičky Ludmily, usedl Václav jako nový 
kníže na Pražském hradě na stolec českých knížat. Záhy 
poručil vypudit matku Drahomíru do vyhnanství, z důvodu 
zosnování vraždy Ludmily a jejího možného angažmá 
k návratu pohanství, avšak po čase ji zase povolal zpět. 
Legendy (zejména Kristiánova) hovoří o Václavově 
mimořádné zbožnosti. V chlapeckém věku prý rád přisluhoval 
při mši sv., propouštěl vězně, bořil šibenice, vykupoval malé 
děti z otroctví a dal je vyučovat křesťanské víře, osobně 
připravoval eucharistické dary, pro slavení mše svaté. 
František Palacký v Dějinách národu českého uvádí, že "v 
doprovodu jednoho sluhy tajně chodil do polí a vinic, žal 
pšenici a sbíral hrozny, a vlastní rukou vykonával všechny 
práce, které byly potřebné k zhotovení hostií a vína ke mši 
pro kněze.". Vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. Pro 
dobro národa se snažil o pozvednutí morálky a 
pokřesťanštění země. Měl zájem na vzniku českého 
biskupství, ale zřízení nebylo v jeho možnostech. České území spadalo pod biskupa  
v Řezně. Nedostatek kněží pomáhal Václav řešit jednáním o povolání kněží z jiných zemí. 
Dokonce se prý Václav hodlal vzdát moci a vstoupit do kláštera.  

Úkol: Svatý Václav rád přisluhoval při mši svaté. My ministranti také. Při mši svaté 
v latině se používají slova jako například Aleluja, Kýrie eleison, Gloria, Amen, Credo. 
Napiš na papír nebo udělej prezentaci, co ty slova znamenají a pokud to půjde rozepiš 
celou modlitbu, jak v latině, tak v češtině.   

Otázky: 1. Jak se jmenuje legenda, která popisuje život sv. Václava 

 2. Co svatý Václav rád dělal během mše svaté? 

 3. O co se snažil dělat svatý Václav? 

UPOZORNĚNÍ !!! 

Jelikož schůzka byla v rámci nácviku k biřmování, otázky se vypracovávají 
pomoci tohoto pracovního listu;-).  
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