
cyklus A/B 

32. neděle v 

mezidobí 

Buďte připravení a vaše lampy ať hoří (Lk 12, 35) 

1. čtení  (Mdr 6,12 – 16) 

Mousrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se 

nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a 

ukazuje se jim první. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou 

na cestách, a vychází jim vstříc.  

Žalm (Ž 63)  

Má duše po Tobě žízní, Pane, můj Bože. 

2. čtení  (1 Sol 4,13 - 18) 

Bratři! Poněvadž věříme, že Ježíš vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh 

k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Až bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a 

Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí 

křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu 

s nimi uchváceni vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem 

navždycky.  

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. 
Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.  
Aleluja. 

Evangelium (Mt 25,1-13)  

Ježíš řekl učedníkům toto podobenství: ,,Nebeské království 

je podobné deseti pannám, které vzali lampy a vyšly naproti 

ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. 

Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé 

si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Ženich dlouho 

nepřicházel, všechny usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: 

,Ženich je tady!‘ Přišel ženich a ty připravené vešly s ním na 

svatbu a dveře se zavřely. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Kdy nás může stihnout kletba? KDYŽ NEPOSLECHNEME A NEVEZMEME SI 

K SRDCI, ABYCHOM VZDÁVALI ÚCTU K HOSPODINU 

2. Za co sv. Pavel neustále Bohu děkuje? ZA TO, ŽE HO A SPOLEČNÍKY USLYŠELI 

KÁZAT BOŽÍ SLOVO 

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

Zamysli se. NE, MYSLÍ NA POKOJ SVÉ DUŠE, MÁME NEUSTÁLE OČISŤOVAT SVOU 

DUŠI 

4. Kde máme jediného a pravého Otce? Jak mu ještě říkáme V NEBI,(BŮH, 

HOSPODIN, JAHVE) 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Koho dnes Ježíš v evangeliu kárá?  C. Farizeje a učitele zákona 

2. Kdo si dává zhotovovat modlitební řemínky? B. Farizeové 

3. Co je to?      KALICH   

Starší 

1. "Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků 

nejednejte, neboť mluví, ale nejednají." Kdo řekl tuto větu a na koho směřuje. PÁN 

JEŽÍŠ, UČITELŮM ZÁKONA A FARIZEJŮM 

2. Doplň větu: " Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen" 

3.   Jakými slovy končí mše sv. ? K: JDĚTE VE JMÉNU PÁNĚ L: BOHUDÍKY 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co dělá moudrost? 

_____________________________________________________________________ 

2. V co věříme, podle sv. Pavla v 1. listu Soluňanům? 

_____________________________________________________________________ 

3. Co máme dělat, než přijde Syn Člověka?  

_____________________________________________________________________ 

 



4. Co se stalo, když přišel ženich a připravené družičky vešly na svatbu? 

_____________________________________________________________________ 

                                 HÁDANKA 
Olejem se knot v lampě rozhoří, vodou uhasí. Také v nás má světlo hořet. Co plamen 

v našem srdci rozsvěcí a co zhasíná? Čarou správně spojte slova s lampami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Klára, 
Anežka 

    

    
    

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Při souboji s Radislavem se na Václavové 

přilbici zazářil kříž 

V roce 922 podnikl válečnou výpravu do Čech bavorský 
vévoda Arnulf, zřejmě z podnětu spřízněného Radislava 
Zlického. Tento libecký šlechtic nejednou projevil touhu po 
přemyslovském území a snil i o knížecím stolci. Legenda 
hovoří o jeho úkladech a válečném střetu s knížetem 
Václavem u dvorce Žitomíř (dnešní Štolmíř 2 km 
severozápadně od Českého Brodu), který stál u velmi 
významné obchodní cesty zvané "Trstěnická stezka". Událost 
Václavovy statečnosti a zázrakem dosaženého vítězství na 
tomto místě je uvedena v Dalimilově kronice. Václav, před 
obojím vojskem vyzval odbojného Radislava k rytířskému 
souboji o knížecí trůn jen mezi sebou, aby zabránil krveprolití 
na obou stranách. Odmítnutí by pro Radislava bylo zbabělostí 
a hanbou a tak s pýchou souhlasil. Na začátku boje však 
spatřil nad Václavovou přilbicí zářící kříž a po jeho boku dva 
anděly. Postrašen zjevením vzdal boj a prosil knížete Václava o odpuštění. Ten ho pak 
vyzval: "Vrať se pokojně domů a měj dosti na svém; víc od tebe nežádám." 

 

Úkol: Tak jako Václavovi stáli po boku andělé, kteří ho chránili i my máme své anděly 
strážné. Máme je prosit o ochranu a pomoc. Zkus nakreslit anděla, který stojí po tvém 
boku např. při písemce, zkoušení nebo nějaké náročné situaci.  

Otázky: 

1. Jak se jmenoval libecký šlechtic, který projevil touhu po přemyslovském 
území? 

2. Jak se jmenovala kronika, která uvádí Václavova statečnost a zázrak 
dosaženého vítězství? 

 3. Co viděl za zjevení libecký šlechtic? 
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