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Čtení ze Skutků apoštolů.

Když přišel Pavel do Antiochie Pisidské, mluvil v synagoze: „Bratři, 
kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám 
bylo posláno slovo o té spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich 
přední mužové však nepoznali, kdo (Ježíš) je. A když ho odsoudili, 
vyplnili tím jen to, co říkali proroci
jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by 
zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když 
dokonali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže a položili 
do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní 
zjevoval těm, kdo zároveň s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti 
jsou nyní před lidem jeho svědky. 

Sk 13,26-33



A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal 
našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. 
Tak je i psáno v druhém žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes 
zplodil.'„

Sk 13,26-33



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Já jsem ustanovil svého krále

na Siónu, na své svaté hoře!

Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,

Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

„Požádej mě, a dám ti v majetek národy,

do vlastnictví končiny země.

Můžeš je roztlouci železným prutem,

jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“



Odp: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Nuže, králové, pochopte!

Dejte si říci, vladaři země!

V bázni se podrobte Hospodinu,

s chvěním ho poslouchejte!



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



Dnes jsme slyšeli, 
že máme zůstat ve 
spojení s Pánem 
Ježíšem, abychom 
nesli dobré plody. I 
na obrázku jsou 
plody. Dokážeš je 
spojit s rostlinami, 
na kterých rostou?



2. třída a výše



Ke komu 
přirovnává v 
dnešním 
evangeliu Ježíš 
svého Otce?       
A. Ke králi    
B. k pastýři    
C. k vinaři

1Ježíš  dnes v 
evangeliu říká: 
A. Já jsem opravdu 
dobrý člověk    
B.Já jsem dobrý 
pošťák, který nese 
noviny   
C. Já jsem pravý 
vinný kmen

1. stupeň 2. stupeň



Kdy se osvědčíme 
jako Ježíšovi učedníci?   
A. když poneseme 
mnoho ovoce    
B. když budeme sedět 
v první lavici v kostele     
C. každého budeme 
napomínat co dělá 
špatně

2Co Ježíš udělá s 
ratolestí, která 
nenese ovoce?   
A. okope a dá 
šanci do dalšího 
roku   
B. odřezává   
C. zavolá lékaře, 
aby ji léčil



Kolik neděl má 
velikonoční 
doba?    
A.5   
B.8    
C.7

3

Kolik máme 
evangelií?  
A.6  
B.5     
C.4
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