
  

cyklus B 

Svátek Svaté 

Rodiny 

Důvěřujte Hospodinu a vaše odměna se neztratí . (Sir 2,8) 

1. čtení  (Gn 15,1-6;21,1-3) 

Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy: „Neboj 

se, Abráme, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká.“ Abrám 

řekl: „Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědicem mého 

domu bude damašský Eliezer.“ Hospodin ho vyvedl ven a 

pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy. Tak četné bude 

tvé potomstvo!“ Abrám Hospodinu uvěřil. A Sára porodila 

syna, jak to Bůh předpověděl. Abrahám dal svému 

narozenému synovi jméno Izák.  

ŽALM (Ž 105)  

Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji 

smlouvu.  

2. čtení  (Žid 11,8.11-12.17-19) 

Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy. Vystěhoval 

se, ačkoliv nevěděl, kam jde. I Sára uvěřila, a proto 

dostala sílu stát se matkou. Protože měl Abrahám víru, 

přinesl Izáka v oběť. On totiž uvažoval takto: Bůh má dost 

moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také Izáka dostal nazpátek i jako předobraz.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh skrze proroky, 
v této době promluvil skrze svého Syna. Aleluja. 
 
Evangelium (Lk ,22-40)  

Když nadešel čas, Maria s Josefem přinesli Ježíše do 

Jeruzaléma, aby ho představili Pánu. Tehdy žil v Jeruzalémě 

Simeon, člověk spravedlivý a bohabojný. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří 

smrt, dokud neuvidí Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče 

přinesli Ježíše. Vzal do náručí a takto velebil Boha: „Pane, moje oči uviděly tvou spásu, 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



světlo k slávě tvého lidu.“ Také tam byla prorokyně Anna. Nevycházela z domu a sloužila 

Bohu posty a modlitbami ve dne i v noci. Přišla také právě v tu chvíli a velebila Boha.  

Otázky z minula 
1. Krále Davida něco trápilo. Co chtěl proto udělat? CHTĚL POSTAVIT DŮM PRO 

HOSPODINA 

2. Sv. Pavel nám dává radu podle čeho máme žít. Co je to? MÁME ŽÍT PODLE 

EVANGELIA – RADOSTNÁ ZVĚST 

3. Evangelium dnes opisuje rozhovor. Kdo s kým hovoří? ANDĚL GABRIEL S MARII 

4. Kolik neděl nám zbývá do Vánoc? 1 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Jak se jmenoval anděl, který pozdravil Marii? ARCHANDĚL GABRIEL 

2. Jak se jmenovala příbuzná - teta, kterou Maria navštívila? ALŽBĚTA 

3. Betlém je město nebo stavení? MĚSTO 

Starší 

1. Kde se nachází městečko Nazaret? B. V Galileji 

2. Jak Maria odpověděla andělovi? ,,AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA” 

3.   „Andělovo pozdravení” Tak se jmenuje jedna ze známých modliteb. Jakými 

slovy začíná? ZDRÁVAS MARIA... 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co trápilo Abráma? Co měl Abrám spočítat? 

_____________________________________________________________________ 

2. Ve 2. čtení v listu Židům se píše o víře Abraháma. Jak Abrahám uvažoval o víře, 

které opisuje tento list? 

_____________________________________________________________________ 

3. Evangelium dnes opisuje událost, kterou budeme ještě slavit v únoru. Jak se 

tato událost jmenuje a kdy ji slavíme? 

_____________________________________________________________________ 

4. Evangelium opisuje Simeona jako člověka spravedlivého a bohabojného. Co 

prohlásil, když vzal Ježíše do náruče? 

_____________________________________________________________________ 



                                 HÁDANKA 
Bůh slíbil Abrahámovi tolik potomstva, kolik je zrnek písku na poušti. Kolik jich na 

poušti vidíte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Jana, Martina L., 
Zuzana P., Agáta, Jan, 
Daniel, Veronika, Karolína 
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, 
Anežka, Anna, Alžběta, 
Ella, Karolína, Matyáš, 
Zuzana P. 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, Anežka, 
Jiří,  

  

    
    



NOVÝ ROK 
Stojíme na prahu nového roku. Co nám přinese? Nevíme. Víme však, že denně 

potřebujeme Boží pomoc. Z tajenky vyluštíš modlitbu. Začni u písmene D nad velkou 
ručičkou. Postupuj dál ve směru hodinových ručiček. Zapisuj každé druhé písmeno („ob 
jedno“). Když budeš mít všechna písmena zapsaná do tajenky, vznikne modlitba. Můžeš 

se ji modlit na začátku roku, ale i jindy 
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