
  

cyklus B 

5. neděle 

velikonoční 

Dobrý strom dává dobré ovoce. (Mt 7,17) 

1. čtení  (Sk 9,26-31) 

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, všichni se ho 

báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal 

se ho však Barnabáš, vypravoval, jak Šavel 

viděl na cestě Pána a jak v Damašku 

neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. I 

v Jeruzalémě vystupoval ve jménu Páně. 

Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho.  

ŽALM (Ž 22)   

Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 

2. čtení  (1 Jan 3,18-24)  

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy, neboť Bůh ví všechno. Kdo 

zachovává Boží přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Zůstaňte ve mne a já zůstanu ve vás, praví 
Pán. Aleluja. 

Evangelium (Jan 15,1-8)  

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Já jsem pravý vinný 

kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která 

nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste 

ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, nese 

mnoho ovoce. Tím bude oslaven můj otec, že 

ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji 

učedníci.“ 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Čím byl Petr naplněn, že dokázal říct: "....On je ten 'kámen', který stavitelé 

odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní. V nikom jiném není spásy." 

DUCHEM SVATÝM 

2. Co nám Otec projevil, že už teď jsme Boží děti? VELIKOU LÁSKU 

3. Napiš, jaký by měl být pastýř, aby jej ovečky měly rády? OBĚTAVÝ, PLNÝ 

LÁSKY… 

4. Co je úkolem dobrého pastýře? STARAT SE O SVÉ SVĚŘENÉ STÁDO (OVEČKY) 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Co dělá dobrý pastýř? B. Dává život za své ovce 

2.  Které zvíře může ovečkám ublížit? Je vzpomenuto také v evangeliu. VLK 

3.  Kdo je na obrázku?              ZMRTVÝVSTALÝ KRISTUS               

Starší 

1.  Ke komu se dnes Ježíš přirovnává, co o sobě říká? K PASTÝŘI 

2. Dokonči větu: "Kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.  

3. Kolik dnů byl Ježíš po zmrtvýchvstání ještě na zemi? 40 

Otázky k nedělnímu evangeliu 
1 bod za správnou odpověď 

1. Koho se lidé báli v Jeruzalémě? 

_____________________________________________________________________ 

2. Kdo se ujal člověka, kterého se báli v Jeruzalémě? 

_____________________________________________________________________ 

3. Sv. Jan ve svém 1. listu nás oslovuje "Děti". Co nám zároveň doporučuje? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co dělá dobrý vinař? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



Seznam dělníků, kteří získali odznak 

HÁDANKA 
Který hrozen přinesl větší úrodu? Na kterém je více kuliček? 

 

 
 

 

 

 

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, Henryk, 
Aneta, Ondřej, Marie, Erik, 
Ondra, Jakub, Nela Š., 
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, Anežka, 
Anna, Alžběta, Ella, Karolína, 
Matyáš, Jiří, Zuzana P., Vít, 
Anna W., Nikola, Daniel, 
Martina L., Adéla, Jana, Nela, 
Erik 

 

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

Tereza, Zuzana, Václav, Lucie, 
Gabriel, Jiří, Klára,  



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Kníže Václav rád zhotovil hostie a víno 

ke mši sv. pro kněze. 

Kníže Václav vždy jednal čestně a podle křesťanské lásky. Pro 
dobro národa se snažil o pozvednutí morálky a 
pokřesťanštění země. Měl zájem na vzniku českého 
biskupství, ale zřízení nebylo v jeho možnostech. České území 
spadalo pod biskupa v Řezně. Nedostatek kněží pomáhal 
Václav řešit jednáním o povolání kněží z jiných zemí. Osobně 
měl Václav touhu podílet se také na přípravě obětních darů 
pro slavení mše svaté. Fr. Palacký v Dějinách národu českého 
uvádí, že "v doprovodu jednoho sluhy tajně chodil do polí a 
vinic, žal pšenici a sbíral hrozny, a vlastní rukou vykonával 
všechny práce, které byly potřebné k zhotovení hostií a vína 
ke mši pro kněze." Tento autor se také zmiňuje, že kníže 
Václav pro konání skutků milosrdenství a zbožnosti volil často 
i noční dobu. Nespokojení šlechtici uvažovali o odstranění 
takového knížete a v touze po radikální změně se obrátili na 
Václavova bratra Boleslava, o němž věděli, že by o trůn stál. Plán na Václavovo zavraždění 
vznikl hlavně kvůli jeho ctnostem a věrnosti křesťanským zásadám. 

Úkol: Svatý Václav měl zájem o zřízení biskupství na českém území.  Zjisti, jak se jmenuje 
naše diecéze, kdy vznikla, kdo ji vede, kde má sídlo, jaký má znak atd. 1. stupeň – napiš 
nebo nakresli na papír. 2. stupeň – udělej prezentaci (minimálně 5 slajdů). Máte možnost 
volby. Termín odevzdání příští ministrantská schůzka 12. 5. 2018. Prezentaci můžeš 
zaslat na email: rkf.hnojnik@doo.cz. Můžeš získat 250 bodů.  

 (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. Pod které biskupství spadovala české území za dob sv. Václava? 

 2. Co nejraději Václav připravoval ke mši sv., na kterém se musel tajně podílet? 

 3. Kteří lidé uvažovali o odstranění knížete Václav z knížecího stolce? 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, NEDBALOVÁ, Marie a Josefína NEDBALOVÁ. J. 5. 

neděle velikonoční, cyklus B. Ilustroval Andrea POPPROVÁ, ilustroval Roman POPPR. Praha: Stanislav 

Juhaňák - Triton, 2017. Od srdce k srdci. ISBN 978-80-7553-326-5.  

mailto:rkf.hnojnik@doo.cz
http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik

