
29. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 22,15-21





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři! Čeho dosáhl Abrahám, náš tělesný praotec? Kdyby totiž 
Abrahám dosáhl ospravedlnění na základě toho, co vykonal, měl 
by se proč chlubit, ale ne před Bohem. Vždyť co říká Písmo? 
`Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.' Kdo 
pracuje, tomu se přece mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti. 
Kdo nekoná (skutky Zákona), ale věří tomu, který ospravedlňuje 
hříšníka, tomu se ta víra uznává za spravedlnost. Tak už David 
blahoslaví člověka, kterému Bůh – nezávisle na skutcích – přičítá 
něco za spravedlnost: `Blaze těm, kterým jsou špatnosti 
odpuštěny a jejich hříchy jsou přikryty. Blaze tomu, komu Pán 
hřích nepřičítá.'

Řím 4,1-8



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze 
záchrany.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
jehož hřích je přikryt.
Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
v jehož duši není klamu.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
svou nepravost jsem nezatajil.
Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své 
ničemnosti.“
A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.



Odp: Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví,
jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.



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 náš ujišťuje, že co, je císařovo patří císaři, 
co je Boží patří Bohu a to co patří k sobě není 
dobré od sebe oddělovat. Je dobré mít kolem 
sebe věci i lidi, ke kterým patříme, a také se o 

to, co nám patří, dělit s ostatními. Bůh vtiskl do 
našeho nitra svůj obraz, znal nás dříve, než jsme 

se narodili, volá nás jménem a sám se v Ježíši 
Kristu stal člověkem. I kdyby se nám právě 

něčeho nedostávalo, máme víru, že patříme 
bohu, který je milující a plný útěchy a 

milosrdenství.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Peníze mohou vypadat různě. 
Snažili jsme se je roztřídit, ale 
do každého řádku se nám 
přimotalo něco, co tam 
nepatří. Pomůžeš nám to najít? 

Pro starší: 
Zkus spočítat, kolik peněz (ne 
mincí) je na prvním řádku, kolik 
na druhém a kolik na čtvrtém. 
Kde je nejvíc?



2. třída a výše



Co je špatně v 
této větě? 

,,Co myslíš, je 
dovoleno 
zaplatit celou 
výplatu císaři 
nebo ne?”

1

Kdo chtěli chytit 
Ježíše za slovo?
A. učedníci  
B. Farizeové 
C. Samařané 
D. Herodovci



Jaký obraz byl na 
minci?

2

Jaký peníz podali 
Ježíšovi?   
A. Groš  
B. Zlaťák 
C. Denár  
D. Tolar



Kdo je patronkou 
naší diecéze? 
Kdy si ji 
připomínáme?

3

Co se přináší v 
těchto 
nádobách?
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