
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

25. neděle v mezidobí 
Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci. (Př 27, 11) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Mdr 2, 12a.17-20) 

Bezbožníci řekli: ,,Číhejme na spravedlivého. Je-li 

spravedlivý Boží, synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho 

z ruky protivníků. Zkoušejme ho trápením, abychom poznali 

jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti.“  

ŽALM (Ž 54)   

Pán mě udržuje naživu. 

 2. čtení  (Jak 3,16-4,3)  

Milování! Kde vládne sobeckost, tam je zmatek a 

kdejaká špatnost. Mooudrost shora je však čistá, 

pokojná, plná milosrdenství a dobrých skutků. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia. 

Aleluja.  

Evangelium (Mk 9,30-37)  

Ježíš poučoval své učedníky: ,,Syn člověka bude 

vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po 

své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli. 

Potom přišli do Kafarnaa. Cestou mezi sebou 

rozmlouvali, kdo z nich je největší. Ježíš se 

posadil a řekl jim: ,,Kdo chce být první, ať je ze 

všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal 

dítě, objal ho a řekl jim: ,,Kdo přijme jedno 

z takových dětí kvůli mně, přijímá mne a toho, 

který mě poslal.“  

 

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. V knize moudrosti se praví: "Je-li spravedlivý Božím synem.... co udělá Bůh? 

_____________________________________________________________________ 

2.  Ještě jednou kniha moudrosti. Jakou zkouškou projde spravedlivý, abychom 

poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti? 

_____________________________________________________________________ 

3. Sv. Jakub ve svém listu píše, pokud bude vládnout sobeckost, tam bude........ 

doplň. 

_____________________________________________________________________ 

4. V dnešním evangeliu Ježíš jde s učedníky do Kafarnaa. Učedníci o něčem mezi 

sebou rozmlouvali. O čem to bylo? 

_____________________________________________________________________ 

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: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Milí ministranti,  

 

mám pro vás dvě věci. Ta první je, že v sobotu  

22. září 2018 nám začíná ministrantská schůzka. 

Chci Vás seznámit, jak asi schůzka bude vypadat. 

Začínáme v 9 hodin v sálce modlitbou a sdílením, 

poté se seznámíme s liturgií a shlédneme krátký 

příběh ze života Dominika Savia a nakonec nás čekají hry venku nebo v tělocvičně. Už na 

schůzce můžete získat nějaké body. V následujícím pracovním listu budou 

nějaké úkoly nebo kvízy, které pokud splníte, dostanete nějaké body 

navíc. Druhá věc, opět budete dle bodů získávat hodnosti. Body jsou 

uvedeny níže. Vzadu farního kostela bude vytvořená nástěnka, kde 

budete mít svoji fotografii a u ní hodnost, kterou dle 

bodů získáte. Potom tam bude „Basa“, ta slouží pro ty, 

kteří se moc aktivně v praporu nezapojují. Musíš totiž 

získat minimálně 400 bodů za měsíc, jinak tam skončíš. Musíš prostě 

začít makat, abys z té basy mohl jít na svobodu. Potom každý bude mít 

vlastní ministrantskou knížku, kde bude mít zapsané body, aby měl 

přehled, za co je získal. Takže začněte už pracovat, abyste dosáhli co 

největší hodnosti.  Pokud ses ještě nepřihlásil, tak to co nejrychleji učiň. Máš pořád 

šanci mít vyšší hodnost. A můžeš poznat svět v Boží přítomnosti. Takže neztrácej čas a 

vyplněná přihláška ať je v sakristii na stole ;-).  

 

Těším se na Vás   

                                        Standa 



Bodování ministrantů (školní rok 2018/2019)  

Plusové body 

Služba u oltáře: 

 Nedělní mše sv. + 20b 

 Páteční dětské mše + 80b  

 Vánoční a velikonoční svátky + 40b 

 Doporučené svátky + 60b 

 Mše sv. přes týden  + 50b 

 Pobožnosti (růžencové, májové, křížové cesty) +50b 

 Služba pomocného kostelníka + 300b (Hnojník), + 150b (Třanovice) 

 Čištění liturgických nádob (Vánoce, Velikonoce) – 1 nádoba  50b 

Formace: 

 Ministrantská schůzka +50b 

 Test ministranta - max. +100b za pololetí 

 Aktivita při plnění pracovního listu – sekce ministranti + b (stanovuje pracovní 

list) 

 Nedělní evangelia s liturgickým rokem – jedna nálepka  20b 

 Mimořádné body + b uzná za vhodné vedoucí 

Mínusové body 

 Neúčast na nedělní mši sv. a také při vánočních a velikonočních svátcích  -70b 

 Neúčast ve službě pomocného kostelníka (za každou bohoslužbu, pobožnost, 

pohřeb, svatbu, křest)  - 150b (Hnojník), -70b (Třanovice) 

 Pozdní příchod pomocného kostelníka (za každou bohoslužbu, pobožnost, 

pohřeb, svatbu, křest) -50b 

 Neomluvená ministrantská schůzka -50b  

 Neupravený ministrantský oděv min. -50b uzná za vhodné vedoucí 

 Nevhodné chování (i ve škole a na veřejnosti) -b uzná za vhodné vedoucí 
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