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Čtení ze Skutků apoštolů.

Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa
a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův 
případ: „Je tady ve vazbě ještě z Felixovy doby jeden vězeň. Když 
jsem byl v Jeruzalémě, velekněží a židovští starší podali na něho 
žalobu a žádali, aby byl odsouzen. Odpověděl jsem jim, že Římané 
nemají ve zvyku, aby vydali nějakého člověka dříve, než by 
obžalovaný měl svoje žalobce před sebou a než by se mu dostalo 
příležitosti hájit se proti obvinění. Když sem tedy přišli, hned druhý 
den jsem bez odkladu zasedl k soudu a nařídil toho muže 
předvést. Žalobci se sice postavili proti němu, ale nekladli mu za 
vinu žádnou ze špatností, které jsem předpokládal. 

Sk 25,13b-21



Měli proti němu jen nějaké sporné otázky o jejich náboženství a o 
nějakém mrtvém Ježíšovi, o kterém však Pavel tvrdil, že žije. Já 
jsem byl na rozpacích, co s těmi spornými otázkami. Proto jsem se 
ho zeptal, zdali by nechtěl jít do Jeruzaléma a tam se dát soudit v 
tomto sporu. Ale Pavel podal odvolání, aby byl ponechán ve 
vazbě, dokud by o něm nerozhodl císař. Proto jsem nařídil, aby 
zůstal ve vězení, až ho budu moci poslat k císaři.“

Sk 25,13b-21



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin si zřídil na nebi trůn



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní.



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.



Odp: Hospodin si zřídil na nebi trůn

Hospodin si zřídil na nebi trůn
a všechno řídí jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,
mocní silou, dbalí jeho rozkazů.



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 mluvili o tom, 
že nám Duch svatý 
pomáhá plnit naše úkoly. 
Na obrázku jsou 
nakresleny hromádky 
věcí, které si lidé 
připravili, aby mohli své 
úkoly dobře splnit. Na 
každou hromádku se ale 
připletlo něco, co tam 
nepatří. Najdeš to?



2. třída a výše



Dokonči větu:   
Duch pravdy, 
který vychází od 
Otce, ten vydá o 
mně................

1
Ježíš dnes v 
evangeliu slibuje, 
že pošle 
apoštolům:  
A. Přímluvce    
B. Nové učedníky
C. Jiného krále

1. stupeň 2. stupeň



Když přijde Duch 
pravdy, kam nás 
uvede?  
A. do celé pravdy   
B. do domu pravdy   
C. do obchodu pravdy

2
Doba velikonoční 
končí neděli, kdy 
slavíme:   
A. 1. sv. přijímání   
B. Seslání Ducha 
Svatého   
C. Nanebevstoupení 
Pána Ježíše.

1. stupeň 2. stupeň



Kam se přenese 
velikonoční 
svíce - Paškál, 
když skončí doba 
velikonoční?

3
Jakou barvu 
převážně 
přiřazujeme 
Panně Marii?    
Zelenou, 
modrou, žlutou, 
červenou

1. stupeň 2. stupeň



Píseň k obětování
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave 
Maria.

1. Nikdo nezná líp naši lidskou tíž, Maria nás 
všechny ráda má. Jen maminka ví, o čem dítě sní, 
Maria nás všechny objímá.

2. Pojďme za mámou, za maminkou svou, Maria 
nás všechny ráda má. Proč jsme nešťastní, když 
můžeme k ní, Maria nás všechny objímá.



R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas, Maria nás 
všechny ráda má. Ale proč se bát,
co se může stát? Maria nás všechny objímá.



Píseň k přijímání

/:Otče chválím jméno tvé posvěcené, 

tvé jméno chválím, ať je navěky vyvýšené.:/

/:Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé. 

Haleluja, jen tobě zní dík chvály mé.:/
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