
27. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 21,33-43





Čtení z knihy proroka Barucha.

Pán, náš Bůh, je spravedlivý, my se však dnes musíme rdít hanbou, 
my Judovci i obyvatelé Jeruzaléma, naši králové, naše knížata, naši 
kněží, naši proroci i naši otcové. Zhřešili jsme proti Pánu, 
neposlouchali jsme ho, neslyšeli jsme rozkaz Pána, našeho Boha, a 
nežili jsme podle příkazů, které nám dal. Ode dne, kdy Pán vyvedl 
naše otce z egyptské země, až do dneška neposlouchali jsme 
Pána, našeho Boha, z lehkomyslnosti jsme nedbali jeho hlasu. I 
ulpělo na nás zlo a prokletí, kterým hrozil Pán ústy svého 
služebníka Mojžíše, když vyvedl naše otce z egyptské země, aby 
nám dal zemi oplývající mlékem a medem. 

Bar 1,15-22



A tak je tomu dnes. Neposlechli jsme hlas Pána, našeho Boha, i 
když nás napomínali proroci, které k nám posílal, ale odešli jsme 
každý za zálibami svého zlého srdce, sloužili cizím bohům a dělali 
to, co bylo zlé v očích Pána, našeho Boha.

Bar 1,15-22



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!



Odp: Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví,
poskvrnili tvůj svatý chrám,
Jeruzalém změnili v trosky.
Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému 
ptactvu, těla tvých zbožných divoké zvěři.



Odp: Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma,
nebylo, kdo by je pohřbil.
Jsme vydáni pohaně svých sousedů,
na potupu a výsměch svému okolí.
Jak dlouho, Hospodine? Budeš se stále hněvat?
Bude planout tvé rozhorlení jako oheň?



Odp: Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

Nepřipomínej nám viny předků,
tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
vždyť jsme tak zbědovaní!



Odp: Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Pane!

Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého 
jména vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své 
jméno.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



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







Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden 
hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a 
vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo 
vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale 
vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího 
ukamenovali. (Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu 
než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; 
myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Když však vinaři uviděli syna, 
řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude 
naše!' A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, 
co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou 
vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ 
Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: `Kámen, který stavitelé odvrhli, 
stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to 
podivuhodné?' Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude 
dáno národu, který ponese jeho ovoce.“



I to, co lidé odmítnou, zavrhnou nebo dokonce 
zabijí, u Boha zůstává důležitým a vzácným a 
smysluplným, podobně jako kámen, na kterém 
stojí celá stavba nebo úroda vinice, o jejíž 
výtěžek se lidé dokážou rozdělit.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Každý správný vinař dobře ví, 
jak se o vinici starat. Ty asi 
žádnou vinici nemáš, ale určitě 
víš, že i jiné rostliny a celá 
příroda občas potřebují pomoc. 

Spoj jednotlivé obrázky přírody 
s tím, co by jim asi pomohlo.



2. třída a výše



Co se stalo se 
synem 
Hospodáře?

1

Co vysázel 
Hospodář?



Jak pokračuje 
věta: "Kámen, 
který stavitelé 
zavrhli, stal se 
..........................
............

2

Kdo byl zabit a 
ukamenován?



Co vyjadřují tři 
kříže, které 
děláme před 
čtením 
evangelia?

3

Co je to?
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