
  

cyklus B 

6. neděle 

velikonoční 

Jeho prapor nade mnou je láska. (Pís 2,4) 

1. čtení  (Sk 10,25-26.34.44-48) 

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu padl v hluboké 

úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl slovy: ,,Vstaň! Vždyť i já 

jsem jen člověk. Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě 

je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ I žasli 

věřící, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar 

Ducha Svatého. Petr rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše 

Krista.  

ŽALM (Ž 98)   

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 

2. čtení  (1 Jan 4,7-10)  

Milovaní, kdo miluje, je zrozen z Boha. Bůh je láska: ne 

že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví 
Pán. Aleluja. 

Evangelium (Jan 15,9-17)  

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Jako 

Otec miloval mne, tak jsem já 

miloval vás, Zůstaňte v mé lásce. 

Ne vy jste si vyvolil mne, ale já 

jsem si vyvolil vás, abyste šli a 

přinášeli užitek. Milujte se 

navzájem.“ 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Koho se lidé báli v Jeruzalémě? ŠAVLA  

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

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

„NEMILUJME JEN SLOVEM A JAZYKEM, ALE ČINEM, DOOPRAVDY“ 

4. Co dělá dobrý vinař? KAŽDOU RATOLEST, KTERÁ NESE OVOCE, ČISTÍ, ABY 

NESLA OVOCE JEŠTĚ VÍCE. 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Ježíš  dnes v evangeliu říká: C. Já jsem pravý vinný kmen 

2.  Co Ježíš udělá s ratolestí, která nenese ovoce?   B. odřezává    

3.  Kolik máme evangelií? C. 4               

Starší 

1.  Ke komu přirovnává v dnešním evangeliu Ježíš svého Otce? C. k vinaři 

2. Kdy se osvědčíme jako Ježíšovi učedníci?   A. když poneseme mnoho ovoce     

3. Kolik neděl má velikonoční doba? C. 8 

Otázky k nedělnímu evangeliu 
1 bod za správnou odpověď 

1. Kde přišel Petr a kdo mu padl k nohám? 

_____________________________________________________________________ 

2. Nad čím žasli věřící, kteří přišli s Petrem? 

_____________________________________________________________________ 

3. V čem záleží láska? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co mají společného 1. čtení a žalm? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Seznam dělníků, kteří získali odznak 

HÁDANKA 
Kolik srdíček nakreslily Ema s Julinkou na dopis pro tatínka?  

 

 
 

 

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., Ondřej 
F., Patrik F., Dominik, 
 

 

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, Anežka, 
Ella, Zuzana P. 

 

 

 
Tereza, Zuzana, Václav, Lucie 

  



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Knížete Václava nechal zavraždit jeho 

bratr Boleslav. 

Kníže Václav měl ve zvyku účastnit se ve své zemi poutních 
slavností a výročí posvěcení kostelů. Na svátek sv. Kosmy a 
Damiána byl proto pozván do Boleslavova sídla, v jehož 
blízkosti byl kostel zasvěcený těmto mučedníkům. Po 
bohoslužbách vyhověl prosbě bratra Boleslava, zúčastnil se u 
něj hostiny a zůstal přes noc. Již při hostině byl prý varován 
přítelem, že se proti němu chystá úkladný útok. Za noci se 
Václavovi odpůrci sešli s Boleslavem u Hněvsy a dojednali 
zavraždění Václava ve chvíli, kdy podle svého zvyku půjde na 
jitřní. Bylo rozhodnuto, že mu už nebude dopřáno vkročit do 
chrámu. Při odchodu od Boleslava se s ním Václav setkal ve 
vratech a děkoval mu za pohostinnost. Boleslav se ho nato 
snažil ještě obdarovat ranou mečem do hlavy, ale Václav jako 
silnější se mu ubránil a dodal: "Bůh ti to odpusť, bratře!" a 
pospíšil si k chrámovým dveřím. Na Boleslavovo volání o 
pomoc pustili se Hněvsa, Česta a Týra za Václavem. Ten, ač zraněný, stačil po doběhnutí k 
chrámu chytit se pouze kruhu ve dveřích, které byly úmyslně zamčeny. Zde po probodení 
Hněvsovým mečem skonal. 

Úkol: Kníže Václav byl napaden bratrem Boleslavem. Dokonce Václav svému bratrovi 
odpustil. Ale Boleslavovi to nestačilo. Zkus napsat 10 slov, které ,,vraždí, ponižují, 
znevažují“  člověka.   

 (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. Na který svátek byl pozván kníže Václav do Boleslavova sídla? 

 2. Jak se jmenovali tři muži, kteří se pustili za Václavem a zabili ho? 

 3. Na kterém místě Václav skonal? 
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