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Čtení ze Skutku Apoštolů.

Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. 
Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho pověřující listy na synagogy 
v Damašku: najde-li tam některé stoupence toho vyznání, muže i 
ženy, aby je mohl přivést v poutech do Jeruzaléma. Když byl na 
cestě a už se blížil k Damašku, tu ho náhle obklopilo světlo z nebe. 
Padl na zem a uslyšel, že k němu mluví nějaký hlas: „Šavle, Šavle, 
proč mě pronásleduješ?“ Zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“ Ten 
odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a jdi 
do města. Tam ti bude řečeno, co máš dělat.“ Muži, kteří s ním 
konali tu cestu, stáli neschopní slova. Slyšeli sice hlas, ale neviděli 
nikoho. Šavel pak vstal ze země. 

Sk 9,1-20



Oči měl otevřené, ale nic neviděl. Vzali ho proto za ruce a dovedli 
do Damašku. A tři dni zůstal slepý a nic nejedl ani nepil. V 
Damašku žil jeden učedník, jmenoval se Ananiáš. Pán k němu ve 
vidění promluvil: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Prosím, Pane.“ Pán 
mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá a vyhledej tam v Judově
domě muže, který se jmenuje Šavel z Tarsu. Právě se modlí.“ 
(Šavel) uzřel ve vidění muže jménem Ananiáše, jak k němu vchází 
a vkládá na něho ruce, aby zase viděl. Ananiáš odpověděl: „Pane, 
od mnoha lidí jsem slyšel, kolik zla způsobil právě tento člověk 
tvým věřícím v Jeruzalémě. I tady má od velekněží moc, aby dal 
spoutat všechny, kdo vzývají tvé jméno.“ 

Sk 9,1-20



Ale Pán mu řekl: „Jen jdi. Neboť on je nástroj, který jsem si vyvolil, 
aby o mně donesl zvěst pohanům, králům a Izraelitům. Já mu 
ovšem ukážu, jak mnoho musí pro mě vytrpět.“ Ananiáš tedy šel, 
vstoupil do toho domu a vložil na něho ruce se slovy: „Bratře 
Šavle, Pán mě poslal, Ježíš, který se ti ukázal na cestě sem. Máš 
zase nabýt zraku a dostat v plnosti Ducha svatého.“ V té chvíli jako 
by mu šupiny spadly s očí, zase viděl a hned se dal pokřtít. Potom 
pojedl a vrátily se mu síly. Pak pobyl nějaký čas s učedníky v 
Damašku. A hned začal v synagogách hlásat Ježíše, že je to Boží 
Syn.

Sk 9,1-20



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Jděte do celého světa a hlásejte 
evangelium.



Odp: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.



Odp: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.



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







Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Neposlušné ovečky 
se zatoulaly. Když 
nenajdou správnou 
cestu, roztrhá je zlý 
vlk. Zavedeš je k 
dobrému pastýř. 
Každá ovečka má 
svou vlastní cestu. 
Můžeš ji obtáhnout 
barevně, aby ovečka 
vždycky trefila.



2. třída a výše



Ke komu se dnes 
Ježíš přirovnává, 
co o sobě říká?

1Co dělá dobrý 
pastýř? 
A. Kupuje vše co 
ovce od něho žádají  
B. Dává život za své 
ovce  
C. Stále se chlubí, 
kolik má ovcí a jak je 
dobrý



Dokonči větu: "Kdo je 
najatý za mzdu, tomu 
...
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Které zvíře může 
ovečkám ublížit? 
Je vzpomenuto 
také v evangeliu.



Kolik dnů byl Ježíš 
po zmrtvýchvstání 
ještě na zemi?
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Kdo je na obrázku?
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