
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

3. neděle postní 
Navraťte se ke mně celým srdcem. (Jl 2, 12b) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Ex 3, 1-8a.13-15) 

Mojžíš pásl stádo. Přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu 

zjevil Hodpodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze 

středu keře. Keř hořel plamenem, ale neshořel. Hodpodin 

zavolal: ,,Mojžíši, Mojžíši! Viděl jsem bídu svého lidu, 

znám jejich bolesti, proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil a vyvedl do země oplývající 

mlékem a medem. Tak řekneš synům Izraele: ,Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, 

Izákův a Jákubův, posílá mě k vám!‘“  

ŽALM (Ž 103)  

Hospodin je milosrdný a milostivý. 

2. čtení  (1 Kor 10,1-6.10-12)  

Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové prošli mořem. Ale přesto 

se většina z nich Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu, 

abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Bylo to napsáno jako poučení pro nás. 

Zpěv před evangeliem  

Obraťte se, praví Pán, neboť  se přiblížilo nebeské království. 
 
Evangelium (Lk 13,1-9)  

Ježíš řekl: ,,Když se neobrátíte, všichni zahynete.“ Vypravoval pak 

toto podobenství: ,,Jeden člověk měl na své vinici zasazený 

fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl 

vinaři: ,Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz 

ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ,Pane, nech ho tu ještě tento rok. 

Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.‘“  

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Kdo se zjevil Mojžíšovi v plameni ohně? 

_____________________________________________________________________ 



2. Co měl říct Mojžíš synům Izraele? 

_____________________________________________________________________ 

3. Kdo všichni prošli mořem? Většina z nich se Bohu nelíbila. Co se s nimi stalo na 

poušti? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co nám říká Ježíš, když se neobrátíme? 

_____________________________________________________________________ 

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. 

 

_____________________________________________________________________ 
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TRAIN – LOVE - REPEAT 
V této postní době budeme společně objevovat význam těchto tří slov. Ona 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 TŘETÍM POSTNÍM TÝDNU TRÉNUJEME RUCE 

Jistě si vzpomeneme na nějaký obrázek, 

výrobek nebo dárek, který jsme udělali a dali si na něm 

záležet. Vložili jsme do něj všechnu svou snahu a naše 

ruce se opravdu nadřely. Ano, je to tak. Neradi 

vyhazujeme něco, nad čím jsme strávili hodně času. 

Proto, se nemůžeme divit ani vinaři z dnešního evangelia, který měl soucit s fíkovníkem, 

se kterým měl tolik práce, a který ne a ne mít plody. Tento vinař byl dokonce ochotný, jít 

do další námahy znovu. I když neměl zaručený výsledek, nedbal úsilí pro jeho záchranu. 

Naučme se to i my. Všechno totiž, kde přidáme ruku k dílu, se může stát požehnáním pro 

druhé. A kdo ví, třeba i naše práce ponese ovoce.  

Jak jsou na tom tvoje ruce? V příloze tohoto dokumentu máš k dispozici 

tréninkový plán. ;-) 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti, dnes se podíváme na jednu modlitební knížku neboli zpěvník - 

KANCIONÁL. Tato kniha nepatří mezi liturgické knihy. Kromě toho, že ho najdeme 

v kostele, měl by ho mít každý z nás doma. Je tam spousta písniček, ale i spousta 

modliteb!  Na konci vás čekají kontrolní otázky. Takže pusťte se do toho.   

Ve většině kostelů najdeme kancionál barvy červené, který je společný pro všechny 

diecéze. Téměř stejný najdeme i v modré barvě, který má specifické texty písní pro region 

olomoucký a ostravsko-opavský. Je tedy určen pro použití zejména v olomoucké a 

ostravsko-opavské diecézi. A do třetice se 

můžeme setkat se zeleným kancionálem, 

kde najdeme specifické písně pro 

královéhradeckou diecézi.  

Na začátku této modlitební knihy najdeme 

základní pravdy víry (viz obrázek ) a 

desatero přikázání. Známe je? Pro jistotu si 

jej připomeneme: 

 



Desatero 

1. V jednoho Boha věřiti budeš. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3. Pomni abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 

5. Nezabiješ. 

6. Nesesmilníš 

7. Nepokradeš 

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 

9. Nepožádáš manželky bližního svého 

10. Nepožádáš statku bližního svého 

Dále následuje rubrika ,,Hlavní společné modlitby“. Předpokládá se, že Otče náš…, 

Zdrávas Maria … nebo modlitbu Věřím v Boha… by měl každý křesťan znát. Dále tam 

nalezneme modlitbu k Duchu Svatému, aby nás vedl a provázel ve škole, v práci, při 

odpočinku, při rozhovoru s přáteli, s rodiči apod.  Nechybí tam také modlitba Anděl Páně 

nebo modlitba růžence.  

Následují další krásné modlitby. Například pod číslem 042 se setkáme s modlitbou  

duchovního přijímání, když nemůžeme přijímat Pána Ježíše. Od čísla 045 je příprava na 

svátost smíření. Pod číslem 050 je modlitba za dobrou volbu manžela (manželky). Dále se 

v kancionálu dočteme o jednotlivých svátostech. Najdeme tu dokonce i mešní řád mše 

svaté. (V modrém kancionálu od str. 48 a na str. 53 mešní řád, od str. 72 zrcadlo svědomí 

jako pomůcka pro svátost smíření.)  

 

Od čísla 065 máme modlitby litanií. 065 Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se 

modlíme obzvlášť první pátek v měsíci, 067 Litanie Loretánské, kterým se věnujeme 

v květnu, 068 Litanie ke všem svatým, pod číslem 069 krásné litanie ke svatým ochráncům 

naší vlasti. V postní době nejvíce používáme pobožnosti křížových cest a ty najdeme pod 

číslem 071 – 074. 

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Kolik máme základních pravd víry? Vyjmenuj je. 

2. Vyjmenuj desatero Božích přikázání? 

3. Pod jakým číslem najdeme modlitbu za kněze? 

4. Pod jakým číslem najdeme modlitbu růžence? 
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