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Čtení ze Skutků apoštolů.

Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze 
svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a 
Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a 
Silu - vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: 
„Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, 
Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás 
někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, 
ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy 
nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme 
je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, 
kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. 

Sk 15,22-31



A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. 
Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné 
další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co 
bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a 
smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte 
zdrávi.“ Tak je tedy vyprovodili a oni šli do Antiochie. Tam 
shromáždili obec a odevzdali jim list. Když ho přečetli, velmi se 
zaradovali nad jeho povzbudivým obsahem.

Sk 15,22-31



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budu tě chválit mezi národy, Pane!



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé 
srdce;

budu zpívat a hrát.

Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo,

chci vzbudit jitřenku.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Budu tě chválit mezi národy, Pane,

budu tě oslavovat mezi pohany,

protože tvá milost je veliká až k nebi,

tvá věrnost až do oblak.



Odp: Budu tě chválit mezi národy, Pane!

Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože,

nad celou zemí nechť je tvá sláva!



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



Dnešní evangelium 
hovořilo o lásce. 
Symbolem lásky je 
srdce. Kolik srdíček 
je namalováno na 
obrázku? 



2. třída a výše



Dokonči větu: 
"Nikdo nemá větší 
lásku, než ten, kdo 
za své .........
A. kamarády zaplatí 
své dluhy  
B. přátelé bude 
pracovat  
C. přátele položí 
svůj život

1Když zachováme 
Ježíšovo přikázání 
tak 
A. dostaneme 
sladkou odměnu    
B. zůstaneme v 
Ježíšově lásce   
C. zůstaneme 
navždy na zemi

1. stupeň 2. stupeň



Vyber správné 
spojení:  "Otec vám dá 
všechno, .............   
A. co si budete přát    
B. oč ho budete prosit 
ve jménu mém   
C. když budeme modlit 
růženec

2
Ježíšovými přáteli se 
stáváme, když 
A. budeme mít 
alespoň 10 křížů doma
B. když budeme dělat 
to co Ježíš si přeje   
C. budeme poslouchat 
rádio Proglas a koukat 
na TV NOE

1. stupeň 2. stupeň



Jaké bylo 
původní jméno 
sv. Pavla?   
A. Kleofáš 
B. Šavel    
C. Gamaliel

3
Kdo z uvedených 
jmen nepatří mezi 
apoštoly?   

Jan, Filip, Jakub, 
Ondřej, Matouš, 
Josef, Bartoloměj, 
Petr, Tomáš, Juda, 
Šimon

1. stupeň 2. stupeň
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