
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

27. neděle v mezidobí 
Lépe dvěma než jednomu. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. (Kaz 4, 9-10) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Gn 2, 18-24) 

Hospodin Bůh řekl: ,,Není dobré, když je člověk sám. 

Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.“ 

Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. 

Ten zvolal: ,,Bude se nazývat manželkou,“ Proto se 

muž přidrží své ženy a budou jeden člověk.  

ŽALM (Ž 128)   

Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho 

života. 

 2. čtení  (Žid 2,9-11)  

Bratři! Ježíš, který vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí. Ten, skrze 

něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů. Neostýchá se 

nazývat je svými bratry.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás. Aleluja.  

Evangelium (Mk 10,2-16)  

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se 

ženou rozvést. Ježíš jim řekl: ,,Na začátku při 

stvoření Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto se 

muž připojí ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. 

Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co Bůh spojil, člověk 

nerozlučuj.“  

 

 

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Co podle Hospodina není dobré pro člověka?  

 

_____________________________________________________________________ 

2.  Koho Hospodin vytvořil a přivedl k člověku? 

_____________________________________________________________________ 

3. Přečti si verše 3-4 žalmu 128 v bibli. Pokus se nakreslit obrázek. 

_____________________________________________________________________ 

4. V dnešním evangeliu Ježíš vysvětluje,  jak je to při svatbě. "Už tedy nejsou dva, 

ale ............. . Co Bůh spojil, člověk ............ ." Místo teček doplň slova. 

_____________________________________________________________________ 

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 
 

Milý ministrante,  máme tady slíbené gesta a postoje ministranta při mši svaté, 
vysvětlíme si  co znamenají. Toto je třeba mít na zřeteli, protože nás jde vidět a tímto 
způsobem můžeme i evangelizovat;-). Na konci vás budou čekat 3 otázky (jedna 
správná otázka – 10 bodů) a vypracování dvou úkolu. Příště začneme „vstupními 
obřady“ ve mši svaté. Přeji vám hodně zdarů ;-) 
 

Postoje 

Postoje těla vyjadřují navenek vnitřní stav 

člověka. Sezení v liturgii neslouží k odpočinku, ale 

vyjadřuje usebrání, soustředěnost, naslouchání. Stání 

ukazuje bdělost, připravenost jednat a poslušně uvést ve 

skutek, co jsme slyšeli a přijali. Povstáním vzdáme čest a 

projevujeme poctu. Klečení je výrazem nejvyšší úcty, 

vyznáním Boží velikosti a naší malosti, je postojem 

adorátorů, kteří se klanějí před Bohem, a prosebníků 

otvírajících Bohu svá srdce. Podobně i klanění. Sepnuté 

ruce jsou projevem usebranosti a úpěnlivosti. 

Chůze má být dle charakteru celé liturgie, důstojná, ne 

rychlá ani pomalá (s ohledem na věk celebranta či koncelebrantů)  

 

Gesta  

Znamení kříže je dvojí. Tzv. kříž velký, který konáme při 

příchodu do kostela, na začátku mše sv. a při žehnání, a kříž malý, 

který děláme při četbě evangelia na čele, ústech a hrudi. Ti, kdo 

při liturgii drží nějaké liturgické náčiní (kadidlo, loďka, svíce), se 

nežehnají.  

 

 



Ruce jsou během mše svaté a při ostatních liturgických 

obřadech vždy sepjaty dlaněmi položenými k sobě, s nataženými 

prsty a pravý, palcem položeným přes levý, směřující vzhůru. 

Osobám bez jakéhokoli svěcení není dovoleno konat gesta 

určená jáhnům nebo kněžím, a to ani v případě, že by předsedaly 

bohoslužbě slova.  

 

Otázky: 

1. Jaké postoje používáme při mši svaté? 

2. Vyber si tři postoje a napiš, co znamenají. 

3. Jaké gesta používáme při mši svaté? 

 

Úkoly: 

Přiřaď správný název kříže k obrázku – latinský, řecký, ondřejský, kříž Petrův, berlový, 

liliový, jetelový, maltézský. 

 

 
30 bodů 

 

Vyberte z následující řady symboly Kristova utrpení (tři věci sem nepatří) a seřaďte je 

v pořadí, v jakém následovaly: 

 

kostky, sloup bičování, důtky, kříž, spodní šat, kohout, kopí, meč, yzop s houbou, 

kladivo, pila, kleště, trnová koruna, INRI, had, hřeby. 

30 bodů 
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