
cyklus A/B 

33. neděle v 

mezidobí 

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary, abyste měli dostatek a ještě vám přebývalo. 

(2Kor 9, 8) 

1. čtení  (Př 31,10-13.19-20-31) 

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce 

jejího manžela na ni spoléhá, přináší mu jen prospěch, 

pracuje radostnou rukou. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své 

rámě nabízí chudákovi. Krása prchne, zato žena, která ctí 

Hospodina, zaslouží si chválu.  

Žalm (Ž 128)  

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 

2. čtení  (1 Sol 5,1 - 6) 

Onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Ale vy, bratři, nejste ve 

tmě, že by vás ten den překvapil. Vy všichni jste přece synové 

světla a dne! Nesmíme se tedy oddávat spánku, zůstaňme bdělí!  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 25,14-30)  

Ježíš řekl učedníkům podobenství: ,,Jeden člověk se 

chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim 

svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě 

a třetímu jednu, každému podle jeho schopností. 

Ten, který dostal pět, vyzískal pět dalších. Ten, který 

dostal dvě, vyzískal dvě další. Ten, který dostal 

jednu, peníze ukryl. Po delší době se pán těch 

služebníků vrátil a dal se do účtování. Ten, který 

dostal pět, přinesl pět dalších. Pán mu řekl: ,Správně, služebníku dobrý a věrný.‘ 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Přistoupil i ten, který dostal dvě , další dvě vydělal. Pán mu řekl: ,Správně, služebníku 

dobrý a věrný.‘ Přistoupil i ten, který dostal jednu, a řekl: ,Pane, vím, že jsi tvrdý. Měl 

jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán odpověděl: 

,Služebníku špatný a líný! Tohoto, který není k ničemu, hoďte ven.‘“  

Otázky z minula 

1. Co dělá moudrost? ZÁŘÍ A NEVADNE, DÁVÁ SE NALÉZT, JE SNADNO VIDĚT 

2. V co věříme, podle sv. Pavla v 1. listu Soluňanům? JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH, 

S JEŽÍŠEM PŘIVEDE BŮH K ŽIVOTU TY, KTEŘÍ ZESNULI VE SPOJENÍ S NÍM. 

3. Co máme dělat, než přijde Syn Člověka? BÝT PŘIPRAVEN A BDÍT. 

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

SE DVEŘE.  

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Kolik panen si vzalo lampy?  B. 10 

2. Co zapomněly pošetilé panny? B. olej 

3. Co navštěvujeme na začátku listopadu. Zvláště 1. a 2.11.?  HŘBITOV, HROBY                

Starší 

1. Co se stalo uprostřed noci? STRHL SE KŘIK 

2. O co prosily pošetilé panny ty prozíravé? ABY JIM DALY TROCHU OLEJE 

3.   Kterou neděli budeme slavit? 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Jaká je řádná žena? 

_____________________________________________________________________ 

2. Sv. Pavel v 1. listu Soluňanům píše, že jsme synové ………? 

_____________________________________________________________________ 

3. V žalmu dnes zpíváme, že je blažený ten, kdo se ……  Hospodina. Jaký strach má 

žalmista na mysli? 

_____________________________________________________________________ 



4. V evangeliu měl dnes někdo strach. Kdo to byl?  

_____________________________________________________________________ 

                                 HÁDANKA 
V prvním čtením jsme četli o ženě, která starostlivě pečuje o ostatní jako vaše 

maminka. Taková žena má větší cenu než perly. Napište do perlového náhrdelníku 

jméno své milované maminky.  
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