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Čtení ze Skutku Apoštolů.

Zatímco (po uzdravení chromého) Petr a Jan mluvili k lidu, přišli na 
ně kněží, velitel chrámové stráže a saduceové. Nelibě nesli, že učí 
lid a hlásají, že v Ježíšovi je vzkříšení z mrtvých. Proto je dali 
zatknout a uvěznit do příštího dne, neboť už byl večer. Ale mnoho 
z těch, kdo tu řeč uslyšeli, přijalo víru, takže počet mužů stoupl asi 
na pět tisíc. Druhý den se shromáždili v Jeruzalémě židovští přední 
mužové, starší a učitelé Zákona. Byl tam i velekněz Annáš, Kaifáš, 
Jan, Alexandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu. Dali je 
předvést a začali je vyslýchat: „Čí mocí anebo čím jménem jste to 
udělali?“ Tu jim Petr, naplněn Duchem svatým, odpověděl: „Přední 
mužové v lidu a starší! 

Sk 4,1-12



Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném 
člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý 
izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste 
vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí 
tento člověk před vámi zdravý. On je ten 'kámen, který jste vy 
stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní'. V nikom 
jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné 
jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

Sk 4,1-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!



Odp: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se 
kvádrem nárožním.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

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



Navečer prvního dne v týdnu 
přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. 
Ze strachu před židy měli dveře 
zavřeny.



Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“



Po těch slovech jim ukázal ruce a 
bok.



Když učedníci viděli Pána, 
zaradovali se. Znovu jim řekl: 
„Pokoj vám! Jako Otec poslal 
mne, tak i já posílám vás.“ Po 
těch slovech na ně dechl a řekl 
jim: „Přijměte Ducha svatého! 
Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou.“



Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný 
Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš 
přišel. Ostatní učedníci mu říkali: 
„Viděli jsme Pána!“ On jim však 
odpověděl: „Dokud neuvidím na 
jeho rukou jizvy po hřebech a 
nevložím svůj prst na místo 
hřebů a nevložím svou ruku do 
jeho boku, neuvěřím.“



Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř 
a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými 
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem 
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni 
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď 
nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš 
mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil 
jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a 
(přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před 
svými učedníky ještě mnoho jiných 
zázraků, ale o těch v této knize není 
řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste 
věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s 
vírou abyste měli život v jeho jménu.



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





K zamyšlení: 

Hodnota nebo smysl některých věcí není 
viditelná hned, ale až za nějaký čas, podobně 
jako listy potřebují čas k vypučení, obilí čas 
ke zrání nebo děti, aby dorostly. 

Tomášova zkušenost pro nás může být 
nadějí, že se tento smysl vždy naplní a že se 
ho dotkneme, podobně jako se on dotkl ran 
toho, který je smyslem s velkým „S“.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Tomáš poznal 
Pána Ježíše 
podle rukou. Na 
obrázku jsou 
ruce různých lidí. 
Spoj dvojice 
rukou, které patří 
k sobě.



2. třída a výše



Jakými slovy 
pozdravil Ježíš 
učedníky?   
A. Dobrý den, 
jsem rád, že vás 
vidím  
B. Pokoj vám!  
C. Mám radost, že 
jsme opět spolu

1
Proč měli učedníci 
zavřeny dveře?   
A. měli strach 
před Židy   
B. byl velký 
průvan     
C. na chodbě hrála 
hlučná hudba



Jaká slova vyslovil 
Tomáš, když poklekl 
před Ježíšem? 
A. Pane nejsem hoden  
B. Odejdi Pane, jsem 
člověk hříšný  
C. Pán můj a Bůh můj

2
Ježíš přišel mezi 
učedníky a ukázal 
jim:  
A. obraz Božího 
Milosrdenství   
B. ruce a bok   
C. mapu, kam půjdou 
další den



Co jsme žehnali při 
obřadech na Bílou 
sobotu večer?  
A. kadidlo, vodu a 
křídu   
B. kříže a obrazy 
svatých   
C. oheň, svíci a 
vodu

3
Jaké liturgické 
období nyní 
prožíváme?   
A. velikonoční   
B.aprílovějarní
C. Božího
milosrdenství



1.Zpívej haleluja, zpívej haleluja, zpívej haleluja

spasení mé je Ježíš. Koupil mne svojí krví, 

drahou nevinnou krví, koupil mne Svojí krví 

Ježíš, Ježíš. Amen.

2. Jásej haleluja, jásej haleluja, jásej smíření dal 

mi Ježíš. Zmíral za moje viny, On sám tolik 

nevinný, zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš, Amen.



3. Tančím haleluja, tančím haleluja, tančím 

vzkříšení dal mi Ježíš.  Přijde on mi to slíbil, 

přijde vždyť mi to slíbil, přijde s mocí a slávou 

Ježíš, Ježíš. Amen.

4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu, 

hrajte k oslavě jména Ježíš. Hrajte na housle, 

píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru, hrajte, vítězem 

stal se Ježíš, Ježíš, Amen, amen.



Použitá literatura:
• KAŇA, Jiří. Mše svatá: misálek. Vyd. 3. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2001, 31 s. 

ISBN 80-901943-4-6.

• [online]. [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: http://www.kanan.cz/

© Římskokatolická farnost Hnojník
duben 2018

www.farnost-hnojnik.cz


