
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

2. neděle velikonoční 

Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. (2 Pa 20,20b) 

Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Sk 5,12-16) 

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků 

v lidu. Lidé o nich mluvili s velkou úctou. Stále rostl 

počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. 

Z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho 

lidí a přinášeli nemocné; všichni byli uzdravování.  

ŽALM (Ž 118)   

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 

2. čtení  (Zj 1,9-11a.12-13.17-19)  

Já, Jan, jsem se dostal na ostrov Patmos. V den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem 

za sebou mocný hlas: ,,Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím.“ Obrátil 

jsem se, abych se podíval po hlase, který ke mně mluvil. Uviděl jsem sedm zlatých svícnů 

a uprostřed postavu podobnou Synu člověka. Padl jsem mu k nohám. On na mě položil 

pravici a řekl: ,,Nic se neboj! Já jsem První i Poslední. Byl jsem mrtev a jsem živ. Napiš tedy 

své vidění.“ 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. 
Aleluja 

Evangelium (Jan 20,19-31) 

Prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli 

učedníci. Řekl: ,,Pokoj vám!“ Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. Dechl na ně a řekl jim: 

,,Přijměte Ducha Svatého.“ Tomáš nebyl s nimi, 

když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: ,,Viděli 

jsme Pána!“ Odpověděl: ,,Dokud neuvidím, 

neuvěřím.“ Za týden byli učedníci zase uvnitř a 

Tomáš s nimi. Ježíš přišel a vyzval Tomáše: ,,Vlož 

ruku do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš odpověděl: ,,Pán můj a Bůh můj!“ 

Ježíš mu řekl: ,,Blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili.“  



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Co konali apoštolové mezi lidmi? 

_____________________________________________________________________ 

2. Na jaký ostrov se dostal Jan? 

_____________________________________________________________________ 

3. Co mluvil hlas, který Jan uslyšel na ostrově? 

_____________________________________________________________________ 

4. Když přišel Ježíš mezi učedníky, jakými slovy vyzval Tomáše? 

_____________________________________________________________________ 

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. 

 

_____________________________________________________________________ 



ROK MINISTRANTŮ SE SVATÝM     

DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte, služebníci Boží, velikonoční oktáv nám pomalu končí, ale velikonoční doba ne. Je 

to čas, kdy máme být naší církvi, a také při ministrování, otevření a plní radosti hlásat 

evangelium kolem sebe. Nespočívá to pouze ve slovech, ale hlavně v činnosti, a to je  

naše ministrování. Proto dnes si povíme, co je to velikonoční doba a také poukážeme na 

desatero ministranta. Jak by se měl chovat v běžném životě. Na konci je pro Vás 

připravena ,,hádanka“.  

Doba velikonoční začíná oslavou Kristova zmrtvýchvstání – ale 

pozor! Není to jeden den, jak jsme zvyklí. Slaví se celý velikonoční 

oktáv, tedy osm dní jako jedna slavnost. To naznačuje i zpěv před 

evangeliem, každý den stejný: ,,Toto je den, který učinil Hospodin, 

jásejme a radujme se z něho. „V nedělním evangeliu se dozvídáme o 

prázdném hrobu a v evangeliích dalších dní se předčítají všechny 

zprávy o zjevení Zmrtvýchvstalého. Tento týden se dříve nazýval také 

Bílý týden, protože nově pokřtění (tzv. neofyté) v tuto dobu chodili 

v bílých šatech. Následuje sedm velikonočních týdnů radostné oslavy Kristova vzkříšení. 

V této době církev zvláště doporučuje křtít, protože se tím vyjadřuje spojitost nového 

života křesťana s Kristovým zmrtvýchvstáním. Po celou dobu velikonoční užíváme roucho 

bílé barvy. Velikonoční svíce – paškál -  stojí v blízkosti oltáře a zapaluje se ke každé 

bohoslužbě. Čas tohoto období je určen dvěma významnými slavnostmi a to: 

Nanebevstoupení Páně a Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

Ministrantské desatero 

Ministrant: 

1. je vděčný Bohu, že může vykonávat službu u oltáře, snaží se vytrvat v milosti 

posvěcující a přistupovat ke sv. přijímání. 

2. je příkladem pro ostatní (nelže, neposmívá se, nekrade, nemluví neslušně, 

neubližuje a umí odpustit) 

3. chodí do kostela každou neděli, ve dnech služby a ve svátky 

4. přichází vždy včas (minimálně 10 minut přede mší sv.) 

5. nejprve pozdraví Pána Ježíše ve svatostánku a potom ostatní v sakristii ,,Chvála 

Kristu“ (nebo odpoví ,,Až na věky“) 

6. v sakristii zbytečně nemluví (má vypnutý mobil), poslouchá starší, plní přidělené 

úkoly; po modlitbě přede mší sv. se již v naprosté tichosti připravuje na slavení 

eucharistie 



7. při mši sv. se nahlas, zřetelně odpovídá, rád se modlí a zpívá a pečlivě vykonává 

každou přidělenou službu; nebaví se, neohlíží na lidi, nesměje, pozorně sleduje 

mši sv. 

8. ruce má sepnuté na hrudi a dbá na všechny postoje při liturgii (stání, klečení, 

sezení, úklony..) 

9. po bohoslužbě své věci řádně uklidí a udržuje všude pořádek a čistotu (případně 

pomáhá s uklízením liturgického náčiní.) 

10. svou službu vždy začíná i končí s vědomím, že ministrovat znamená sloužit Bohu 

a že svátostné kněžství je krásným a potřebným povoláním. 

 

HÁDANKA 

Klíč (100 bodů) 

Jsi v místnosti s jedinými dveřmi. Stojí zde tři sochy: medvěd, vlk a ještěr. Klíč od 

dveří je v tlamě jedné ze soch. Musíš tam sáhnout a klíč vytáhnout. Pokud sáhneš do 

tlamy, ve které klíč není, socha ti ukousne ruku.  

Pod sochami je celkem šest nápisů; na každém podstavci dva. Na jednom 

podstavci jsou oba nápisy nepravdivé, na dalším jsou oba pravdivé a na zbývajícím je jeden 

nápis pravdivý a druhý nepravdivý. 

U vlka je napsáno: ,,Já klíč nemám“ a ,,Klíč je v tlamě medvěda“. U medvěda stojí: ,,Vlk 

nemá klíč“ a ,,Klíč najdeš u ještěra“. Nápisy pod ještěrem hlásají: ,,Já klíč nemám“ a ,,Klíč 

má vlk“. Do které tlamy sáhneš? 
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