
cyklus A/B 

Slavnost Ježíše 

Krista Krále 

A všechen lid spustil pokřik: ,,Ať žije král!“ (1 Sam 10,24b) 

1. čtení  (Ez 34,11-12.15-17) 

Tak praví Hospodin: ,,Hle, já sám vyheldám své 

stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své 

stádo, tak budu pečovat o své ovce a 

vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly 

v mlhavém a mračném čase. Budu pást své 

stádo, ztracené zpět přivedu, obvážu zraněné, 

posílím slabé, pást je budu svědomitě.“  

Žalm (Ž 23)  

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

2. čtení  (1 Kor 15,20 – 26.28) 

Bratři Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla 

skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Pro svoje spojení s Kristem 

všichni budou povoláni k životu.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. 
Aleluja. 

Evangelium (Mt 25,31-46)  

Ježíš řekl učedníkům: ,,Až přijde 

Syn člověka a s ním andělé, posadí 

se na svůj slavný trůn a budou 

před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje 

ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po své levici. Tu řekne král těm po své 

pravici: ,Pojďte, přijměte království, které je pro vás připravené.  Amen, pravím vám, 

cokoliv jste udělali.‘ Pak se otočil k těm po levici: ,Pryč ode mne, do věčného ohně. 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Amen, pravím vám, cokoliv jste neudělali pro jednoho z nejposlednějších, ani pro mne 

jste neudělali.‘“  

Otázky z minula 

1. Jaká je řádná žena? MÁ SRDCE A RADOSTNOU RUKU. SVOU DLAŇ OTVÍRÁ 

UBOŽÁKOVI A SVÉ RÁMĚ NABÍZÍ CHUDÁKOVI. 

2. Sv. Pavel v 1. listu Soluňanům píše, že jsme synové ………? ŽE JSME SYNOVÉ 

SVĚTLA A DNE 

3. V žalmu dnes zpíváme, že je blažený ten, kdo se bojí Hospodina. Jaký strach má 

žalmista na mysli? ÚCTA K BOHU – BÁZEŇ BOŽÍ, NENÍ NA MYSLI STRACH, KTERÝ 

VYVOLÁVA ÚZKOST. 

4. V evangeliu měl dnes někdo strach. Kdo to byl? TEN KDO DOSTAL JEDNU 

HŘIVNU 

Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1. Co svěřil jeden člověk, který se chystal na cesty služebníků?  C. Majetek 

2. Kolika služebníkům hřivny svěřil? C. Třem 

3. Co je to a komu to patří?                   TRNOVÁ KORUNA A KORUNA KRÁLE. JEŽÍŠI 

Starší 

1. Starali se všichni služebníci o hřivny dobře, pečovali o ně? NE, JEDEN Z NICH JEJ 

ZAKOPAL 

2. Doplň větu: „Tam bude pláč a skřípění zubů. 

3.   Co je to a komu to patří ?              BERLA A PATŘÍ BIKUPOVI 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co dělá pastýř podle dnešního 1. čtení (Ez)? 

_____________________________________________________________________ 

2. Napiš číslo žalmu dnešní neděle. 

_____________________________________________________________________ 

3. Kdo vstal z mrtvých jako první, kteří zesnuli? 

_____________________________________________________________________ 



4. Co se stane, až přijde Syn člověka a andělé s ním? 

_____________________________________________________________________ 

                                 HÁDANKA 
V evangeliu Ježíš říká, že při posledním soudu budou lidé rozdělení jako dva druhy 

zvířat. O kterých zvířatech byla v evangeliu řeč? 

 

 

 

 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Vít, Gabriel, Anežka, 
Václav, Lucie, 
Martina, Nela, Jiří, Tereza, 
Zuzana, Matyáš, Radek, 
Josef, Alžběta, Ella, Adéla, 
Zuzana S., Anna W., Nikola, 
Anna, Jan, Karolína, Daniel, 
Zuzana P.,  
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Matyáš, Jiří 

Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017 
Milý poutníku, uběhl nám rok a před námi je advent, kde se chceme připravit na vánoční 

svátky. Letos nás povede téma ,,Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017“ 

Tvým cílem v adventu bude koupit si klíč, kterým si otevřeš bránu do ráje. Tento klíč 

nebude jen tak zadarmo. Musíš ho za něco koupit. K tomu potřebuješ suroviny, který se 

smění na pytlík zlaťáků. Za ty zlaťáky se bude kupovat zlatý klíč od brány. Zde je tabulka, 

Souřadnice 

Hnojník: 

49.6813672N, 18.5419581E 

Třanovice: 

49.7038053N, 18.5442150E 

Komorní Lhotka: 

49.6567681N, 18.5272656E 

 



kde jsou uvedeny suroviny, které budeš sbírat a jak jej můžeš měnit. Také si všimneš, že 

si můžeš pořídit kartu výměnného obchodu. Tvůj účet a banka bude umístěná na tabuli 

vzadu v kapli sv. Kryštofa. Podmínkou je, že za jeden týden musíš koupit minimálně dva  

pytlíky. Jinak ti banka odebere náhodně polovinu surovin. 

Materiál 
 

Pytlík = 50 zlaťáků 
 

Klíč od brány 800 zlaťáků => 16 pytlíků 

Výměnný obchod 4:1 
např:                        

Koupě karty výměnného 
obchodu 3:1  

Koupě karty výměnného 
obchodu 2:1  

Za co dostaneš suroviny? 
Suroviny dostaneš za účast na mši sv., za ministrantování a zpěv ve scholičce při mši sv. a 
setkání, za provedení úkolů, které nalezneš na kešce a za zpracování pracovní listu. Níže 
je uvedená tabulka, za co suroviny dostaneš. 

Nedělní a páteční mše sv. 
 

Mše sv. přes týden 
 

Růženec (desátek) v kostele před 
mší sv.  
Ministrantování na mši sv. (kluk) 
a ministrantská schůzka  
Zpívání ve scholičce při mši sv. a 
zkouška zpěvu  
Úkol z kešky a pracovní list dle možnosti 
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