
26. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 21,28-32





Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; 
drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o 
svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a 
satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli 
svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška 
patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování 
jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který 
na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním 
zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože 
nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti. Proto se 
veselte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte!“ Zj 12,7-12a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.



Odp: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly,
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.



Odp: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou 
věrnost.
Když jsem volal, vyslyšels mě,
v mé duši jsi rozhojnil sílu.



Odp: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové 
země,
až uslyší slova tvých úst.
Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
„Věru, veliká je Hospodinova sláva!“



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Aleluja, aleluja, aleluja

Velebte Hospodina, všechny jeho 
zástupy, jeho služebníci, kteří 
plníte jeho vůli!

Aleluja …



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi











Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Ano, Pane. Každý den se modlím.

Ano, Pane. V neděli chodím do kostela.

Ano, Pane. Odpouštím, když mi někdo ublíží.

Ano, Pane. Rád se o vše rozdělím.

Ne, Pane. Zásadně nikomu nic nepůjčuji.

Ne, Pane. Modlím se jen tehdy, když něco 
potřebuji.

Ne, Pane. Do kostela se mi chodit nechce.

Ne, Pane. Kdo si to zaslouží, zbiju ho.



Ano, Pane. Každý den se modlím. Ale dnes dám 
přednost televizi

Ano, Pane. V neděli chodím do kostela. Ale tuto 
neděli přijede návštěva, takže nepůjdu.

Ano, Pane. Odpouštím, když mi někdo ublíží. Ale 
tohle mu nikdy nemohu odpustit.

Ano, Pane. Rád se o vše rozdělím. Ale tak dobrou 
svačinu si schovám jen pro sebe.



Ne, Pane. Zásadně nikomu nic nepůjčuji. Ale soused tu 
tužku opravdu potřebuje: ,,Na, půjč si ji!“

Ne, Pane. Modlím se jen tehdy, když něco potřebuji. 
Ale vím, že je to málo. Proto si maluji kříž na psací stůl. 
Bude mi připomínat, že se mám pravidelně modlit i 
ráno a večer.

Ne, Pane. Do kostela se mi chodit nechce. Ale když 
tam na mě čekáš, nemohu zklamat.

Ne, Pane. Kdo si to zaslouží, zbiju ho. Ale ty bys tak 
nikdy nejednal. Zkusím to také jinak. 



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu





2. třída a výše



Jaké jméno dnes 
zaznělo v 
evangeliu? Byl 
Ježíšovým 
předchůdcem?

1

Kde měli 
pracovat synové?  
A. Doma   
B. Na poli    
C. Na vinici



Doplň větu: 
..........................
vás předcházejí 
do Božího 
království.

2

Jak zněla 
odpověď prvního 
syna?    
A. Mě se nechce. 
B. Proč právě já?
C. Ať to udělá ten 
druhý.



Co obsahuje tato 
kniha?

3

Koho nám 
připomíná svíce?



Použitá literatura:
• KAŇA, Jiří. Mše svatá: misálek. Vyd. 3. Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2001, 31 s. 

ISBN 80-901943-4-6.

• [online]. [cit. 2015-09-04]. Dostupné z: http://www.kanan.cz/

© Římskokatolická farnost Hnojník
září 2017

www.farnost-hnojnik.cz


