Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus C
5. neděle v mezidobí
Pojďte, synové, poslyšte mě (Ž 34, 12a)
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
1. čtení (Iz 6,1-2a.3-8)
Viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu. Nad ním stáli serafové. Jeden
volall na druhého: ,,Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná slávy.“ Pak
jsem slyšel hlas Páně, jak praví: ,,Koho mám poslat?“ Řekl jsem: ,,Zde jsem, mne pošli.“
ŽALM (Ž 138)
Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
2. čtení (1 Kor 15,1 – 11)
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst. Že Kristus umřel za naše hříchy; že byl pohřben
a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Dvanácti. A po všech
jako poslední jsem ho uviděl i já.
Zpěv před evangeliem
Aleluja.
Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí.
Aleluja.
Evangelium (Lk 5,1-11)
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, spatřil u břehu
stát dvě lodě. Vstoupil na jednu z lodí, která patřila
Šimonovi, a řekl: ,,Zajeď na hlubinu a spusťte sítě
k lovení.“ Šimon odpověděl: ,,Mistře, celou noc jsme se
lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím
sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se
jim sítě téměř trhaly. Když to Šimon Petr viděl, zmocnil
se ho úžas, stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana,
kteří byli Šimonovi: ,,Neboj se! Od nynějška budeš lovit
lidi.“

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Na čem viděl prorok Izaiáš sedět Pána?
_____________________________________________________________________
2. Kde ve mši sv. slyšíme slova, která volali serafové?
_____________________________________________________________________
3. Sv. Pavel v 1. listu ke Korinťanům píše, že Ježíš se ukázal i dvanácti. Koho měl
na mysli? Znáš i konkrétní jméno?
_____________________________________________________________________
4. Jak se jmenovalo jezero, kde stál Ježíš? Komu patřila jedna z lodí, která tam
kotvila?
_____________________________________________________________________

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 kamarádi
Mše svatá se řídí podle jedné liturgické knihy a to je misál. Abychom pochopili jak v něj hledat,
tak se nejprve seznámíme se schématem liturgického roku. Bez těchto znalostí, bychom nezvládli
nachystat misál.. Doufám, že vám tolik nezamotám hlavu ;-). Na konci vás budou čekat kontrolní
otázky. Tak ať se daří při práci ;-).

Kalendářní rok
V kalendářním roce se jistě vyzná každý z nás: víme, jak jsou za
sebou roční období a měsíce, kolik máme týdnů. Mnozí z vás už také
ví, kolik dní má únor a kolik září.
Možná dokonce víte i přesný datum začátku jara, léta, podzimu i
zimy. A možná někteří dokonce znají data některých významných
dnů, třeba narozeniny babičky a dědečka, kamarádek a sourozenců.

Církevní (liturgický) rok
My křesťané máme ještě jiný kalendář, který
nazýváme jednoduše ,,církevní rok“. Tento církevní
rok si můžeme dobře představit jako kruh:
uprostřed je Ježíš, kolem kterého se celý církevní
rok otáčí jako hodinové rafičky. Důležitými dny jsou
neděle, nejstarší křesťanské svátky: každá neděle
jsou vlastně malé Velikonoce; každý týden slavíme
Ježíšovo zmrtvýchvstání. Jednou za rok navíc
slavíme skutečné Velikonoce. Existuje ještě celá
řada jiných slavností a svátků, při kterých si během
roku připomínáme i další události Ježíšova života.

Období a neděle v církevním roce
Kalendářní rok je rozdělen na 12 měsíců a začíná 1. ledna. Církevní rok začíná dříve, už
první neděli adventní, kdy začíná naše čekání na Ježíše, našeho Spasitele. Církevní rok je
členěn na dvě velká období a čas mezi nimi: jedno období kolem Velikonoc a druhé kolem
Vánoc. Čas mezi nimi nazýváme ,,mezidobí“ a zahrnuje celkem 34. týdnů. Ne všechny
slavnosti církevního roku mají každý rok stejné datum. Nazýváme je ,,pohyblivé“ a patří
k nim: Velikonoce: začínají 1. neděli po prvním jarním úplňku. Popeleční středa: připadá
na 40. den před Velikonocemi. Slavnosti Nanebevstoupení Páně, Letnice, Nejsvětější

Trojice, Boží Tělo a slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně jsou také pohyblivé. Jejich datum se
řídí podle data Velikonoc nebo Letnic. Slavnosti a svátky, které mají každý rok stejné
datum, jsou: Narození Páně: 25. prosince, Zjevení Páně: 6. ledna, Hromnice: 2. února,
Všech Svatých: 1. listopadu, Všech věrných zemřelých: 2. listopadu Také všechny svátky
svatých slavíme každoročně ve stejném termínu.

Svatí
Vedle velkých křesťanských slavností slavíme během celého roku také svátky svatých. I
tyto svátky připadají každý rok na stejný den: svátek sv. Mikuláše slavíme 6. prosince, sv.
Martina 11. listopadu, sv. Anny 26. července, atd. Světci, to jsou lidé, kteří zvláštním
způsobem následovali Krista. Někteří byli Kristu tak věrní, že podstoupili stejné
pronásledování a smrt jako Ježíš – o těch hovoříme jako o mučednících. Nejstaršími světci
jsou apoštolové. Maria, Ježíšova matka, má mezi svatými své mimořádné místo. Její osobě
je věnováno během roku několik svátků. Svátky svatých jsou zapsány v kalendáři světců.
Jsou sice významné, ale neměly by překrývat význam Ježíše Krista.

Barvy
Když si prohlédnete kruh církevního roku, všimnete si, že se v něm střídají různé barvy.
Církev totiž každé období označuje také barvou. Všechny slavnosti mají přiřazený odstín,
který symbolizuje jejich druh. Této barvě také odpovídá oblečení kněze při mši svaté.
Bílá – barva radosti a symbol světla, používá se v době velikonoční a vánoční, při
slavnostech Krista, mariánských svátcích, oslavách andělů a svatých, kteří nezemřeli
mučednickou smrti
Červená – barva krve a ohně, užívá se při Květné neděli, na Velký pátek, o Letnicích, při
slavnostech apoštolů a mučedníků.
Fialová – barva obrácení, touhy po světle a po radosti. Tato barva je nejčastější v adventu
a postní době.
Růžová – to je vlastně zeslabená fialová, barva radostného očekávání nadcházející
slavnosti. Kněz ji nosí o 3. adventní a 4. postní neděli.
Otázky: (správná odpověď 10 bodů)
1. Kterým dnem začíná církevní rok?
2. Jak nazýváme dvě hlavní období církevního roku?
3. Jaké barvy používáme v liturgickém roce a co znamenají?
4. Najdi si svého křestního světce v círk. kalendáři a zjisti jeho liturgickou barvu.
Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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