
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

24. neděle v mezidobí 
Směřujte k tomu, co je nad vámi, ne k pozemským věcem. (Kol 3,2) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Iz 50, 5-9a) 

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já necouvl nazpět. 

Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili. Svou tvář 

jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi 

však pomáhá, proto nejsem potupen.  

ŽALM (Ž 116)   

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 

2. čtení  (Jak 2,14-18)  

Co to pomůže, říka-li někdo, že má víru, ale 

nemá skutky? Když bratr nebo sestra budou 

mít nedostatek, ale nedáte jim, co potřebují, 

co je jim to platné? Ze svých skutků mohu 

dokázat svou víru.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Ať je daleko ode mě, abych se chlubil 

něčím jiným než křížem našeho Pána. Aleluja.  

Evangelium (Mk 8,27-35)  

Ježíš se ptal učedníků: ,,Za koho mě lidé 

pokládají?“ Řekli mu: ,,Za Jana Křtitele, jiní za 

Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: 

,,A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu 

odpověděl: ,,Ty jsi Mesiáš!“ Potom je Ježíš začal 

poučovat, že bude zabit, ale po třech dnech že 

vstane z mrtvých. Petr mu to začal rozmlouvat. 

Ježíš ho pokáral: ,,Nemáš na mysli věci  božské, 

ale lidské. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe a následuje mě.“  

 

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. O kterých částech těla píše prorok Izaiáš? 

_____________________________________________________________________ 

2. Co je důležitější podle apoštola Jakuba? 

_____________________________________________________________________ 

3. O čem Ježíš dnes poučuje učedníky? 

_____________________________________________________________________ 

4. Za co káral Ježíš Petra v dnešním evangeliu? 

_____________________________________________________________________ 

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. 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 



Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Prožívání liturgického roku ve školním roce.    

 V letošním roce chceme vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti. Co to 

znamená? Soutěž nebude probíhat v závěru mše svaté, ale děti dostanou otázky 

na lístečcích spolu s pracovními listy.  

V pracovních listech bude Boží Slovo dané neděle. K nim budou otázky, které budou mít 

možnost vyplnit všichni i ti, kteří v pátek, nebudou na mši sv. Toto, zůstává beze změny.  

Ti, kteří se zúčastní v pátek, dostanou po mši sv. otázky na lístečcích, které si vezmou 

domů a vypracují do pracovního listu, podle zadání. K tomu bude sloužit vyznačené místo 

v pracov. listě.  

V neděli za účast budou děti dostávat kartičky s obrázkem a motem evangelia (heslo) a 

malý úkol, který vypracují také do pracovního listu. Na všechny úkoly budou vyhrazená 

místa v pracovním listě. Pracovní list pak odevzdají v pátek, příp. v neděli. Nedělní 

kartičky si děti budou ukládat do krabičky, kterou dostanou spolu s první kartičkou 

v neděli.  

Za páteční odpovědi si budou děti lepit nálepky do „soutěžní karty“, která bude 

v kostele, bude mít své místo v tzv. kapsáři. Vždy v pátek tam děti najdou nálepky za 

splněné úkoly, když odevzdají pracovní list. Za páteční účast si mohou nalepit hned 

v pátek po mši sv. Po naplnění hrací karty nálepkami, dostanou novou a mohou 

pokračovat.   

Kolik nálepek se získá za týden?  

Účast na mši sv. v pátek a neděli 2 nálepky 

Splnění úkolu z nedělní kartičky 1 nálepka 

Odpovědi na otázky k nedělním čtením 2 nálepky 

Odpovědi na soutěžní otázky z pátku  2 nálepky 

Malý bonus pro 1. stupeň pokud odpoví na 
všechny 4 soutěžní otázky.  

¼ nálepky za jeden týden   
Sčítají se za jeden měsíc 

Celkem se získá  7 nálepek  

 



V kostele v Hnojníku je nástěnka s cestou liturgického roku, která nám ukazuje,  jak 

postupně prožíváme jednotlivé dny. Kromě hlavních svátků, tam najdeme i dny všední. 

Jak se komu daří získávat nálepky, bude možno vidět na nástěnce. Jedna nálepka= jeden 

dílek. Děti se podle toho budou posouvat, a prožívat jednotlivé dny litur. roku.  

Pro předškoláky a 1. třídu zůstane soutěžní úkol jako minule s tím, že jej vypracují 

doma.  

Jedna novinka: jednou za měsíc se seznámíme s jedním svatým/svatou, z nichž budou 

také i soutěžní otázky.  

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Milý ministranti,  

 

před námi je nový školní rok a s ním začínají také 

ministrantské schůzky. Opět se budeme setkávat na 

ministrantských schůzkách a budeme se učit liturgii, 

poznávat život svatého Dominika Savia a nebudou 

chybět nějaké ty hry k tomu ;-). Tato poslední stránka se 

bude věnovat právě Vám. Zde budete mít nějaké to 

povídání, otázky, kvízy, a pokud je splníte, dostanete za 

něj body, které se vám započítají do celoroční soutěže. 

Bodování vám začíná právě dnes (7. září 2018). Pokud 

ses ještě nepřihlásil, tak to okamžitě učiň. Protože 

body, se ti začnou připisovat, až budeš mít odevzdanou 

přihlášku. Takže neztrácej čas a ať vyplněná přihláška 

je v sakristii na stole ;-).  

 

Těším se na Vás  

  

                                        Standa 
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