
30. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 22,34-40





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři! Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. 
Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám 
dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy 
konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který sídlí ve 
mně. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo: třebaže chci dělat 
dobro, vyjde mi z toho zlo. Jako člověk vnitřní radostně souhlasím 
s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, 
který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona 
hříchu, který vládne v mých údech. Já nešťastný člověk! Kdo mě 
vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu! (Je to 
možné) skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Řím 7,18-25a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

•Nauč mě moudrosti a vědění,
neboť důvěřuji tvým předpisům.

•Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,
nauč mě svým příkazům.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

•Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
jak jsi slíbil svému služebníku.

•Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
neboť tvůj zákon je mé potěšení.



Odp: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

•Navěky nezapomenu na tvá nařízení,
vždyť skrze ně jsi mi dal život.

•Jsem tvůj, zachraň mě,
neboť jsem hledal tvá nařízení.



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



„Mistře, které přikázání je 
v Zákoně největší?“



„`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší 

a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj 
svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou 

přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Dnešní evangelium bylo o 
lásce. Když mluvíme o lásce, 
jistě si všichni vybavíme srdce. 
Kolik srdcí je na obrázku? 
Obtáhni je.



2. třída a výše



Dokonči větu: 
"Miluj svého 
bližního, 
jako.........

1
Kdo chtěl Ježíše 
dnes v evangeliu 
přivést do úzkých 
(zneplatnit jeho 
učení)?  
A. znalec Zákona   
B. jeho matka  
C. učedníci



Stačí Boha 
milovat jen 
svými 
myšlenkami?

2

Nazlobil se Ježíš 
na své nepřátele?



Co slavíme 
1. a 2. listopadu?

3

Co je to?
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