
  

cyklus B 

6. neděle  

v mezidobí 

Neodvracej svou tvář od žádného chudáka, aby se neodvrátila Boží tvář od tebe.     

(Tób 4,7b) 

1. čtení  (Lv 13,1-2.45-46) 

Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: ,,Jestliže se objeví 

malomocný, je nečistý. Bude bydlet sám, musí se zdržovat 

mimo tábor.“  

ŽALM (Ž 32)   

Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. 

2. čtení  (1 Kor 10,31-11,1)  

Ať děláte cokoliv, všecko dělejte k Boží oslavě. Já také 

nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá 

všem. Napodobujte mne, jako já napodobují Krista.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid! 

Aleluja. 

 
Evangelium (Mk 1,40-45)  

K Ježíšovi přišel malomocný a na kolenou ho prosil: 

,,Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se ho dotkl a řekl 

mu: ,,Chci, buď čistý!“ A byl očištěn. Ježíš mu nařídil: 

,,Ne, abys někomu o tom říkal! Ale jdi, přines oběť za 

své očištění.“ On odešel, ale začal to rozhlašovat, takže 

Ježíš už nemohl veřejně vejít do města.  

 

 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Co je údělem člověka na zemi podle Joba? SVÍZELE 

2. Co je uloženo sv. Pavlovi jako povinnost? HLÁSÁNÍ EVANGELIA 

3. Koho a s kým Ježíš v dnešním evangeliu navštívil? NAVŠTÍVILI ŠIMONOVOU 

TCHÝNI. JAKUB A JAN 

4. Co právě dělal Ježíš, když ho hledali? MODLIL SE 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Co bylo slíbeno Simeonovi? B. Nezemře, dokud neuzří Mesiáše   

2.  Když Simeon potkal Josefa s Marií, co udělal?  B. Vzal dítě do náruče a velebil 

Boha     

3.  Co měli přinést do chrámu Josef a Marie jako oběť? C. Dvě hrdličky nebo dvě 

holoubata     

Starší 

1.  Jakými slovy začal Simeon chválit Boha?  B. Nyní můžeš propustit svého 

služebníka.....     

2. Jak se jmenovala vdova, kterou potkali Josef a Marie v chrámě, když přinesli 

malého Ježíše? ANNA 

3. Jak říkáme svíci, kterou dnes žehnáme při mši sv. ? HROMNIČKA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Jaký vydal rozkaz Mojžíš pro toho, kdo byl malomocný? 

_____________________________________________________________________ 

2. Najdi spolu s rodiči odpověď ,,Co je to malomocenství“? 

_____________________________________________________________________ 

3. Sv. Pavel vybízí: Ať děláme cokoliv, máme všechno dělat.......... 

_____________________________________________________________________ 

4. Co nařídil Ježíš malomocnému, když ho očistil? 

_____________________________________________________________________ 

 

 



HÁDANKA 
Podívejte se na program koncertu. Po kom z dětí vystoupí Miluška?  

 
 

 

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, Henryk 
 

 

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

 

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

 

Tereza, Zuzana,  

 

 



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Král Jindřich daroval Václavovi ostatek 

ramene sv. Víta. 

O dalším vztahu mezi králem Jindřichem I. a knížetem 
Václavem hovoří příběh z doby, v níž Jindřich svolal radu 
knížat, na kterou se Václav včas nedostavil pro modlitbu ve 
chrámu. Jindřich proto nařídil, aby mu nikdo při jeho 
příchodu nevzdal náležitou poctu a ani si ho nevšímal. Při 
opožděném příchodu Václava však najednou sám Jindřich 
uctivě povstal, vykročil ho uvítat a vyzval ho k zaujmutí 
čestného místa. Dvořanům vysvětlil později změnu svého 
rozhodnutí tím, že uviděl, kterak Václava doprovázejí andělé 
a na jeho čele lesknoucí se kříž. Na Pražském hradě se 
nacházel kostel Panny Marie, postavený za Bořivoje I. a kostel 
sv. Jiří, budovaný jeho synem, o jehož dostavbu se postaral 
Václav. Mezi těmito stavbami pak začal budovat chrám sv. 
Víta, jako rozlehlou čtyřapsidovou rotundu. Pro tuto svatyni 
získal od krále Jindřicha I. darem ostatek ramene sv. Víta 
sicilského mučedníka z přelomu 3. a 4. století. Tento akt je historiky považován za důležitý, 
neboť tak bylo navázáno se Sasy duchovní příbuzenství, což možná Čechy uchránilo od 
osudu polabských Slovanů. 

Úkol: Svatý Václav dostal od krále Jindřicha ostatky sv. Víta, víš něco o jeho životopise? 
1. stupeň – nakresli a napiš krátký životopis sv. Víta. 2. stupeň – udělej prezentaci o sv. 
Vítu (minimálně 5 slajdů). Máte možnost volby. Na PC nebo čistě na papír. Termín 
odevzdání příští ministrantská schůzka 17. 2. 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. Které kostely se nacházely na Pražském hradě, než se začal stavět chrám sv.    
Víta ? 

 2. Jak se jmenoval typ stavby chrámu sv. Víta za dob sv. Václava ? 

 3. Ve kterém století žil sv. Vít? 
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