
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

1. neděle postní 
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. (Am 5,14a) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Dt 26, 4-10) 

Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 

,,Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu. Hospodin nás vyvedl 

z egypta mocnou rukou a dal nám tuto zem, zem olývající 

mlékem a medem. Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, 

kterou jsi mi dal, Hospodine!“ 

ŽALM (Ž 91)  

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.  

2. čtení  (Řím 10,8-13)  

Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho 

Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Žádný, kdo v něho 

věří, nebude zklamán.  

Zpěv před evangeliem  

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které 
vychází z Božích úst. 
 
Evangelium (Lk 4,1-13) 

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch 

ho vodil poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. 

Ďábel mu řekl: ,,Jsi-li Syn Boží, řekni kamení, ať se 

z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: ,,Nejen 

z chleba žije člověk.“ 

Ďábel mu řekl: ,,Jestliže se přede mnou skloníš, 

všechno bude tvoje.“ Ježíš mu řekl: ,,Bohu se budeš 

klanět a jen jemu sloužit.“ Ďábel mu řekl: ,,Jsi-li Syn 

Boží, vrhni se dolů.“ Ježíš mu odpověděl: ,,Nebudeš 

pokoušet Pána, svého Boha!“ Když ďábel dokončil 

všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.  

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Co lidé přinášeli Hospodinu za jeho velké činy? 

_____________________________________________________________________ 

2. Odkud Hospodin vyvedl národ a co jim dal? 

_____________________________________________________________________ 

3. Jestliže ústy vyznáš, že ...... a v srdci .............., že ho Bůh vzkřísil ....... 

budeš.............. 

_____________________________________________________________________ 

4. Odkud se Ježíš vrátil a čím byl naplněn? 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

 

 

Soutěžní kvíz pro předškolní a 1. třídu 
Příloha (k dostání pouze v pátek) – splnění kvízu 2 nálepky 

Odpovědi na soutěžní otázky z pátku (1. a 2. stupeň) 
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. 

 

_____________________________________________________________________ 

3. 

 

_____________________________________________________________________ 

4. 

 

_____________________________________________________________________ 



DUCHOVNÍ FITNESS ANEB POSTNÍ DOBA 2019 

TRAIN – LOVE - REPEAT 
V této postní době budeme společně objevovat význam těchto tří slov. Ony nám totiž 

prozrazují jednu velkou pravdu. 

Train – trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat. 

Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi. 

Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom.  

 

V PRVNÍM POSTNÍM TÝDNU TRÉNUJEME NOHY  

Pán Ježíš chodil po poušti čtyřicet dní. Vydal se 

tam, kam ho zval Duch Svatý. I my se často vydáváme 

na různá místa, někdy jsou to místa dobrá, jindy ne. 

Chodíme tam, kam nás nikdo nezve, aniž bychom 

naslouchali Duchu Svatému, který nás chce pozvat na 

důležitá místa. Naučme se od Ježíše používat naše 

nohy k tomu, co je dobré pro náš život. 

Jak jsou na tom tvé nohy? V příloze tohoto dokumentu máš k dispozici 

treninkový plán. ;-) 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti, dnes si přiblížíme další funkci ministranta při mši svaté a to, činnost 

ceroferáře (nosiče svíci). Vysvětlíme si, co to znamená a kde se tento úkol používá. Na 

konci vás čekají kontrolní otázky. Takže pusťte se do toho. Příště si vysvětlíme funkci 

Lektora.   

Ceroferář neboli světlonoš je ministrant, který při 

bohoslužbách nosí rozsvícenou svíčku. 

 

„Já jsem světlo světa…“ 

 

Svíce se používají v liturgii pro zdůraznění některých 

okamžiků.  Svíce nosí vždy dvojice ministrantů. Svícen 

držíme ve vnější ruce, vnitřní ruka jej přidržuje. Plamen 

svíce má být přibližně ve výši očí. 

 



V průvodu jdou ministranti se svícemi vepředu, po stranách kříže. Je-li ovšem v procesí 

nesena Nejsvětější svátost jsou vedle ní – zdůrazňuje to, co je v daném okamžiku 

nejdůležitější. 

 

Při mši svaté můžeme svíce použít při četbě evangelia. Během zpěvu před evangeliem 

doprovodí ministranti kněze k ambonu. Vytvoří přitom spolu malý průvod – ceroferáři 

jdou před knězem (jáhnem). Původně se svící používalo k tomu, aby doopravdy svítily na 

čtení. Proto se postavíme vedle ambonu tak, abychom alespoň náznakově tuto funkci 

zachovali. Ceroferáři při své službě neklekají. Podle místních podmínek mohou ještě 

ministranti se svíčkami jít v obětním průvodu, stát vedle kněze při podávání svatého 

přijímání, doprovázet toho, kdo nese ciborium s hostiemi do svatostánku apod. 

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Kdo je to ceroferář? 

2. Kde můžeme používat funkci ceroferáře ve mši svaté? 

3. Který úkon nedělají ceroferáři? 

4. Jak má držet ceroferář svíci? 
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