
  

cyklus B 

Slavnost Seslání 

Ducha Svatého 

Duch Hospodinův se na mne snesl. (Ez 11, 5) 

1. čtení  (Sk 2,1-11) 

Nastal den letnic a všichni byli pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot a naplnil celý 

dům. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, nad každým z nich se ukázal jeden. Všichni byli 

naplnění Duchem svatým. Začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 

promlouvali.  

ŽALM (Ž 104)   

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář 

země! 

2. čtení  (Gal 5,16-25)  

Bratři! 

Žijte duchovně. Ovocem Ducha je láska, radost, 

pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, 

tichost, zdrženlivost. Duch je naším životem, 

podle Ducha také jednejme. 

SEKVENCE 

Svatý duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, zapal 
oheň své lásky. Aleluja. 

Evangelium (Jan 15,26-27; 16,12-

15)  

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Až 

přijde Duch pravdy, který vychází 

od Otce, uvede vás do celé pravdy. 

O mě oslaví.“ 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Napiš jméno apoštola, který se počítal ke dvanácti apoštolům a měl účast na 

jejich společné službě. JIDÁŠ 

2. Jakou modlitbu se apoštolové modlili? „PANE, UKAŽ, KTERÉHO Z TĚCH DVOU 

JSI VYVOLIL.“ 

3. Na koho padl los? NA MATĚJE 

4. V evangeliu se Ježíš také modlí. Za koho? A koho posílá do světa? ZA SVÉ 

UČEDNÍKY, UČEDNÍKY 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Ke komu se dnes Ježíš v evangeliu modlí? B. Ke svému otci 

2.  Kam Ježíš odchází?   B. Do nebe, ke svému Otci   

3.  Napiš jméno naší společné maminky. MARIE 

Starší 

1.  Doplň větu:  "Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: 

2. Jakými slovy začínala modlitba, kterou se Ježíš modlil:  B. "Otče svatý.....“ 

3. Jak se jmenuje rozjímavá modlitba se 200 Zdrávasy? RŮŽENEC 

Otázky k nedělnímu evangeliu 
1 bod za správnou odpověď 

1. Co se z nebe ozvalo a naplnilo celý dům? 

_____________________________________________________________________ 

2. Všichni, kteří byli v domě byli naplněni Duchem svatým a začali 

mluvit.......................... 

_____________________________________________________________________ 

3. V sekvenci dnešní neděle zpíváme: Svatý Duchu, ........, dej své......, v jasu 

lásky......................... 

_____________________________________________________________________ 

4. V evangeliu Ježíš mluví k učedníkům. "Až přijde Duch pravdy"....... co učiní na 

apoštolech? 

_____________________________________________________________________ 

 

 



Seznam dělníků, kteří získali odznak 

HÁDANKA 
Najděte ovoce Ducha Svatého.  

 

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, 
Aneta, Ondřej, Marie, Erik, 
Ondra, Jakub, Nela Š., Ondřej 
F., Patrik F., Dominik, Monika 
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, Anežka, 
Anna, Alžběta, Ella, Karolína, 
Matyáš, Jiří, Zuzana P., Vít, 
Anna W., Nikola, Daniel, 
Martina L., Adéla, Jana, Nela, 
Erik,  

 

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

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

 

 

 
Tereza, Zuzana, Václav, Lucie, 
Jiří 

  



ROK MINISTRANTŮ SE SV. VÁCLAVEM 
Václavův bratr Boleslav litoval, co učinil, 

tak nechal svého bratra přenést na 

Pražský hrad 

Známe den Václavovy smrti, ale kterého roku k ní došlo 
zůstalo mezi historiky spornou otázkou. Buď to bylo r. 925 
nebo až v r. 935. Víme, že Václav Boleslavovi odpustil a přál 
si, aby mu odpustil i Bůh. Lze se domnívat, že to nakonec 
Boleslavi pomohlo k lítosti, kterou projevil tím, že Václavovy 
ostatky dal z hrobu v Boleslavi přenést na Pražský hrad do 
chrámu sv. Víta. Opět je sporný rok (932 nebo 938), za den se 
někde uvádí 4. března. Úcta k sv. Václavu se rychle rozšířila 
po celé vlasti i za hranice. Sv. Wolfgang, biskup v Řezně (972-
994) oznamoval jeho svátek 28. 9. s titulem svatý. V roce 972 
byl k jeho cti postaven kostel v Proseku u Prahy (dnes Praha 
9). Od začátku 14. stol. je mu zasvěcený i oltář v římské 
bazilice sv. Petra. V roce 1670 byl jeho svátek zařazen do 
univerzálního kalendáře, v němž zůstal jako jediný český 
světec. Je světcem, kolem kterého se ve vážných dobách a významných situacích 
shromažďuje český národ. Proto Josef Václav Myslbek vytvořil sousoší, na němž pracoval 
přes 30 let a které stojí na Václavském náměstí od roku 1912. Zde po 21. srpnu 1968 
setrvávaly skupiny mladých lidí, kteří se zakrvácenými prapory a nápisem na pomníku 
"Jsme svobodný národ" manifestovali proti okupaci tzv. spojeneckých vojsk. V listopadu 
1989 zde byla vítaná opět svoboda. Sem směřuje každý rok i Pochod pro život, za ochranu 
těch nejohroženějších a nevinně odsuzovaných již před narozením. Duchovní odkaz, 
ukazující správnou cestu, se mnozí stále bojí a brání přijmout. 
Václav je vzorem křesťanského panovníka a svatosti. Jeho život i smrt svědčí o tom, že 
zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mravnosti se živým vztahem k Bohu. 

Úkol: Napiš text svatováclavského chorálu a ozdob jej. 
Otázky: 

1. Od kterého století je sv. Václavovi zasvěcený oltář v bazilice sv. Petra v Římě? 
2. Jak se jmenuje autor, který vytvořil sousoší sv. Václava na Václavském náměstí 
v Praze. 
3. Který den si připomínáme světce sv. Václava? 
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