
  

cyklus B 

4. neděle             

v mezidobí 

Lide můj, naslouchej. (Ž 78,1a) 

1. čtení  (Dt 18,15-20) 

Mojžíš řekl lidu: ,,Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, 

toho budete poslouchat. Hospodin mi řekl: ,Vzbudím jim 

proroka, jako jsi ty, vložím svoje slova v jeho ústa. Kdo by 

však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, 

toho poženu k zodpovědnosti.‘ “  

ŽALM (Ž 95)   

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!  

2. čtení  (1 Kor 7,32-35)  

Rád bych, abyste byli bez starostí. To říkám, abych vás vedl 

k oddanosti Pánu.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo 

Aleluja. 

 
Evangelium (Mk 1,21b-28)  

Ježíš vstoupil do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, 

protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé 

Zákona. V synagoze byl člověk posedlý nečistým 

duchem. Začal křičet: ,,Co je ti po nás, Ježíši! Vím, kdo 

jsi: Svatý Boží!“ Ježíš mu přísně rozkázal: ,,Mlč a vyjdi 

z něho!“ Nečistý z něho s křikem vyšel. Všichni užasli. A 

pověst o něm se roznesla po celém kraji.  

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Co volal Jonáš, když procházel městem? ,,JEŠTĚ ČTYŘICET DNÍ A NINIVE BUDE 

VYVRÁCENO!“ 

2. Najdi si v bibli žalm 25. Napiš kolik má veršů. 22 

3. V evangeliu je věta, která je shodná ještě v jednom textu dnešních čtení. Najdi 

ji a napiš. PŘIBLÍŽILO SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 

4. Ježíš šel podél moře. Jak se jmenovalo? GALILEJSKÉ MOŘE 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Kde se nacházel Jan Křtitel? C. Ve vězení 

2. Když šel Ježíš podél moře uviděl rybáře, které zavolal k sobě.  Kolik jich bylo? 4  

3. Jak se jmenuje knížka, ze které zpíváme při mši sv.? KANCIONÁL            

Starší 

1. Napiš jména učedníků, které si Ježíš v dnešním evangeliu zavolal. ŠIMON 

(PETR), ONDŘEJ, JAN a JAKUB ALFEŮV 

2. V jakém území se Ježíš nacházel, když si povolával učedníky?  C. Galilea 

3.   Jak se jmenuje kniha, ze které čteme Boží slovo při mši sv. ? B. Lekcionář     

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co vzkázal Mojžíš lidu od Hospodina? 

_____________________________________________________________________ 

2. Čemu by byl rád sv. Pavel ve svém listě ke Korintským? 

_____________________________________________________________________ 

3. Jak zní žalm dnešní neděle? 

_____________________________________________________________________ 

4. Kdo všechno byli v synagoze? Co je to synagoga? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



HÁDANKA 
Podívejte se na obrázky. Z počátečních písmen věcí na obrázku zjistíte, o kom se mluví 

v prvním čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Vít, Gabriel, Anežka, 
Václav, Lucie, Martina, Nela, 
Jiří, Tereza, Zuzana, Matyáš, 
Radek, Josef, Alžběta, Ella, 
Adéla, Zuzana S., Anna W., 
Nikola, Anna, Jana, Martina L., 
Zuzana P., Agáta, Jan, Daniel, 
Veronika, Karolína 
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, Anežka, 
Anna, Alžběta, Ella, Karolína, 
Matyáš, Jiří, Zuzana P., Vít, 
Anna W. 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, Václav, 
Lucie, Klára, Anežka, Jiří, 
Zuzana P. 

  

 

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Václav vyjednával mír s králem 

Jindřichem I. nazvaným Ptáčník 

Křesťanský způsob . . . . .1 Václava, s jeho spravedlivým 
postojem vůči neukázněné šlechtě, vyvolával v zemi opozici 
zejména po jeho smírčím jednání s králem Jindřichem I. 
nazvaným . . . . . . .2    . Mír v Čechách byl v ohrožení na jedné 
straně již pro dřívější dohodu Jindřicha I. s Arnulfem a z druhé 
strany zvětšující se výbojnou silou . . . . . .3 . Obklopení naší 
země nepřáteli bylo zřejmé a situaci mohl zvládnout jen 
skutečně moudrý . . . . . . . .4 , kterému nezáleželo na sobě, ale 
na dobru národa. Jindřich I. si podmanil válkami polabské . . . 
. . . .5 a v roce 929 vtrhl do Čech po boku Arnulfa Bavorského. 
Na jejich straně byl zřejmě i Radislav. Spojená německá 
vojska oblehla . . . . .6  a Jindřichova naděje na vítězství byla 
patrně reálná. V této situaci kníže . . . . . .7 opatrným 
vyjednáváním se silnějším a bezohledným nepřítelem dosáhl 
míru za cenu zavázání se k ročnímu odvádění částky . . .8  
hřiven stříbra a 120 volů. Jednalo se o poplatek, který Češi odváděli již za prvních                         
. . . . . . . .9 . Vlivem Václavovy osobnosti bylo za jeho vlády od něj . . . . . . . .10 upuštěno. 

Úkol: Doplň chybějící slova do textu. Ptáčník, vlády, 500, natrvalo, Karlovců, Prahu, 
panovník, Maďarů, Slovany, Václav  

 (Úkol vždy odevzdáváš na ministrantské schůzce, je to jako by tvůj domácí úkol. Tento úkol je vždycky nějak obodován, 

záleží, jak se k tomu postavíš ty.) 

 

Otázky: 1. Kdo ohrožoval Čechy? 

 2. Jakou částku ročně odevzdával Václav králi Jindřichovi? 

 3. Jak se jinak nazýval král Jindřich I. ? 
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