
31. neděle v mezidobí

Cyklus A

Mt 23,1-12





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi 
dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a 
neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl 
proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně 
spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi 
bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i 
zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci (izraelského národa) a od 
nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který je nade 
všecko, buď velebený navěky! Amen.

Řím 9,1-5



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!



Odp: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.



Odp: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.



Odp: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!

Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem:
nesdělil jim svá přikázání.



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



„Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a 
zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků 

nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná 
břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí 
dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se 
ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební 

řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na 
hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na 

ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', 
jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi 

nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si 
nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel – Kristus. Kdo je 

mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





•30. neděle v mezidobí - Přikázání lásky,

•29. neděle v mezidobí - Co je císařovo 
dejte císaři, co je Boží dejte Bohu. 

•28. neděle v mezidobí - podobenství o 
svatbě



Otče, mistře, Učiteli!





2. třída a výše



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Na obrázku vidíme Alenku, 
Terezku a Nikolku z dnešního 
příběhu. Najdeš mezi obrázky 
jedenáct rozdílů?



"Dělejte  a 
zachovávejte 
všechno, co vám 
řeknou, ale podle 
jejich skutků 
nejednejte, neboť 
mluví, ale 
nejednají." 

Kdo řekl tuto větu 
a na koho 
směřuje.

1

Koho dnes Ježíš v 
evangeliu kárá?  
A. Učedníky  
B. Lidi  
C. Farizeje a 
učitele zákona



Doplň větu: " 
Kdo se povyšuje, 
bude ................., 
a kdo se 
ponižuje, 
bude.........."

2

Kdo si dává 
zhotovovat 
modlitební 
řemínky? 
A. Ježíš    
B. Farizeové   
C. Učedníci



Jakými slovy 
končí mše sv. ?

3

Co je to?
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