
28. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 22,1-14





Čtení z knihy proroka Joela.

Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci 
oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci mého 
Boha, z domu vašeho Boha totiž zmizel obětní dar i úlitba. Nařiďte 
půst, svolejte shromáždění, přiveďte starce, všechny obyvatele 
země do domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k Hospodinu: 
„Běda tomuto dni! Blízko je totiž Hospodinův den, přichází jako 
zkáza od Všemocného.“ Na Siónu zatrubte na polnici, křičte na 
poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, 
neboť Hospodinův den přichází, už je blízko! Je to den temnoty a 
mlhy, den mraků a bouře. Jako se úsvit rozprostírá na horách, (tak 
přichází) lid mnohý a mocný, jakého nebylo od věků a ani 
podobného po něm nebude po léta všech věků. Jl 1,13-15; 2,1-2



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin bude soudit svět podle práva.



Odp: Hospodin bude soudit svět podle práva

Hospodine, chci tě oslavovat z celého svého srdce,
chci vyprávět o všech tvých podivuhodných skutcích.
V tobě se chci radovat a jásat,
opěvovat jméno tvé, Svrchovaný.



Odp: Hospodin bude soudit svět podle práva

Obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel,
navždy jsi vyhladil jejich jméno.
Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,
noha jim uvázla v léčce, kterou nastražili.



Odp: Hospodin bude soudit svět podle práva

Hospodin však trůní věčně,
stolec svůj postavil k soudu.
Podle práva bude svět soudit,
podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.



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



Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v 
podobenstvích:



„Nebeské království je podobné králi, který 
vystrojil svému synovi svatbu.



Poslal služebníky, aby svolali hosty na 
svatbu, …. 



….ale ti nechtěli přijít. 



Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: 
Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, 

všechno je připraveno, pojďte na svatbu!'



Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole,



jiný za svým obchodem.



Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a 
zabili.



Krále to rozhněvalo.



Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich 
město vypálil.



Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, 
ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na 

svatbu, koho najdete.'



Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé
i dobré, takže svatební síň byla plná hostí.



Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který 
neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel 

bez svatebních šatů?'



On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i 
nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'



Mnoho je totiž povolaných, ale málo 
vyvolených.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







•Kolik lidí je zde v kostele?

•A v neděli?

•Co by bylo třeba připravit?

•Jaké jídlo bychom uvařili?

•Přišli by všichni lidé z kostela na tuto 
hostinu?



Bůh touží být s lidmi a zve nás na svou hostinu 
života, který už tady a teď prožíváme a který 

pak bude pokračovat i u něj. Je to hostina 
nebeského království, která bude tak bohatá, že 

nasytí všechny naše potřeby, přání, touhy a 
každá přítomná chvíle už v sobě pozvání na 
takovou hostinu obsahuje. I když náš život 

třeba právě není bohatý na zdraví, peníze, 
úspěch a uznání, může být nesmírně bohatý 
už jen tím, že jej můžeme prožívat a radovat 

se z něj.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Děti chtějí přijmout Ježíšovo 
pozvání na hostinu – mši 
svatou. Do cesty se jim ale 
staví mnoho pokušení. Pomoz 
jim najít tu správnou cestu



2. třída a výše



Co bylo 
přichystáno na 
hostinu?

1
Nebeské 
království dnes 
Ježíš přirovnává 
k ...   
A. obědu    
B. svatbě    
C.  k poslední 
večeři



Co učinili s 
přítelem, který 
byl v roztrhaných  
šatech?

2

Jak se zachovali 
první hosté?



Co je to a co je 
uvnitř?

3

Napiš jména 
postav
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