
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

6. neděle velikonoční 

,,Váš zármutek se promění v radost a vaší radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16,20b.21b) 

 

Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Sk 15,1-2.22-29) 

Někteří lidé přišli z Judksa do Antiochie a poučovali 

bratry: ,,Nedáte-li se podle mojžíškého zvyku obřezat, 

nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi 

dostali do hádky a úporně se o to s nimi přeli a poslali toto 

psaní: ,,Není třeba žádné další břemeno kromě těchto 

nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno 

modlám. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte 

správně.“   

ŽALM (Ž 67)   

Ať tě Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 

2. čtení  (Zj 21, 10-14.22-23)  

Anděl mi ukázal svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe a září Boží vznešeností. A 

toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, protože ho ozařuje Boží velenost. Jeho 

světlem je Beránek.“ 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán. Aleluja 

Evangelium (Jan 14,23-29) 

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Duch Svatý, kterého Otec 

pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene 

vám všechno, co jsem vám řekl já. Ať se vaše srdce 

nechvěje a neděsí. Řekl jsem vám to už teď, dříve než 

se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“  

 

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. O čem lidé, kteří přišli z Judska, poučovali bratry? 

_____________________________________________________________________ 

2. Pavel a Barnabáš poslali psaní. Čeho se podle nich měli vyvarovat? 

_____________________________________________________________________ 

3. Anděl ukázal sv. Janovi svaté město. Jak se jmenovalo? Kdo je jeho světlem? 

_____________________________________________________________________ 

4. Kdo připomene učedníkům všechno, co jim Ježíš mluvil? 

_____________________________________________________________________ 

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 u oltáře, minule jsme si přiblížili,  jak připravit věci ke křtu a co se tam 

vlastně děje. Uměli byste připravit svatební obřad? Pokud ne, tak se na něj dnes 

podíváme, co je třeba připravit apod. Tak pojďme na to. Na konci Vás budou čekat 

kontrolní otázky a k tomu i hádanka ;-).  

„Já, Lukáš, odevzdávám se tobě, Zuzano, a přijímám tě za 

manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě 

nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až 

do smrti. K tomu ať mi dopomáhá Bůh.“  

Ve svátosti manželství se spojují pokřtěný muž a 

pokřtěná žena ke společné cestě životem, ke společné cestě 

k Bohu. Svátost manželství si udílejí snoubenci navzájem, 

veřejným složením manželského slibu. Kněz (nebo jáhen) je 

svědkem tohoto slibu a potvrzuje jeho platnost.  

Manželství je nerozlučitelné. K jeho uzavření má proto předcházet dostatečně 

dlouhé období přípravy. Během tohoto období mohou budoucí manželé veřejně vyjádřit 

své odhodlání uzavřít sňatek zvláštním liturgickým obřadem – zásnubami. 

Svátost manželství se doporučuje udělovat při mši svaté. Kromě běžně 

použivaných předmětů ještě připravíme:  

 

- Klekátko a sedadla pro snoubence v blízkosti oltáře 

- Tácek na prsteny 

- Knihu „Svatební obřady“ 

 

Snoubence přivítá kněz u vchodu do kostela. Odtud odejdou v průvodu k oltáři. 

Mše začíná úvodními obřady běžným způsobem. Čtení může být vybráno se 

zřetelem k svatbě. Vlastní svatební obřad začíná po homilii. Během něj všichni stojí. 

 

Manželský slib - je centrem celého obřadu. Měli by jej slyšet všichni, protože manželství 

se uzavírá veřejným souhlasem obou snoubenců. Přineseme knězi knihu „Svatební 

obřady“.  



Potvrzení knězem 

Žehnání prstenů - přineseme tácek s prsteny. Prsten je 

znamením věrnosti.  

Přímluvy - zvláštní svatební přímluvy ze ,,Svatebních obřadů“ 

Vyznání víry - jen pokud je pro tento den předepsáno. 

Mše pak pokračuje přípravou oltáře a obětním průvodem. Je vhodné, aby dary přinesli 

novomanželé. 

 

Modlitba nad dary 

Preface - při svatbě se používá zvláštních textů. Najdeme je v misálu v oddílu „Mše 
spojené s určitými obřady“. 
Modlitba Páně - po skončení modlitby Otče náš vynechá kněz embolismus „Vysvoboď 

nás ode všeho zlého, Bože …“ a všichni hned pokračuji doxologií „Neboť tvé je království 

i moc i sláva navěky“. 

Modlitba za manžele¨ - po modlitbě Páně se vkládá zvláštní modlitba za manžele. 

Pozdravení pokoje - novomanželé si mohou vyjádřit pozdravení pokoje políbením. 

 

Dále pokračuje mše obvyklým způsobem. Svaté přijímání je možno podávat pod obojí 

způsobou. Závěrečné požehnání přijímá ženich a nevěsta (viz misál). 

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Které věci je třeba nachystat na svatební obřad? 

2. Kdo uděluje svátost manželství? 

3. Kdo je svědkem manželského slibu? 

4. Jak se jmenuje kniha, která se používá během svatebních obřadů? 

 

HÁDANKA – 60 bodů 
Tato úloha je klasická, přesto neuškodí si ji připomenout. Jeden muž měl převézt přes 

řeku v malé lodičce vlka, kozu a zelí. Ale byl zde problém: spolu s ním se do loďky vešel 

buď jen vlk, nebo jen koza anebo jen hlávka zelí. Jak to udělal, aby vlk na břehu zatím 

nesežral kozu, a koza aby nesežrala zelí? 
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