
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

7. neděle v mezidobí 
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Řím 12, 21) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Sam 26,2.7-9.12-13.22-13) 

V noci David a Abišaj přišli k Saulovi a hle – 

Saul ležel a spal s kopím zabodnutým do 

země u své hlavy. Abišaj řekl Davidovi: ,,Dnes 

Bůh vydal tvého nepřítele do tvé ruky. Dovol, 

abych ho přibodl jeho kopím k zemi.“ David 

odpověděl: ,,Nezabíjej ho!“ Pak vzal David 

kopí a džbán od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo 

je neviděl. David přešel na potější stranu 

údolí a volal: ,,Zde je kopí, králi! Ať sem přijde 

jeden ze služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a 

věrnosti; nechtěl jsem vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“  

ŽALM (Ž 103)  

Hospodin je milosrdný a milostivý. 

2. čtení  (1 Kor 15,45-49)  

Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe 

jsou i jeho děti. My jsme nesli podobnost s člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak 

poneseme podobnost s tím, který je z nebe. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se 

navzájem, jak jsem já miloval vás. 

Aleluja. 

 
Evangelium (Lk 6,27-38) 

Ježíš řekl učedníkům: ,,Milujte své nepřátele, modlete se 

za ty, kdo vám ubližují. Jak chcete, aby lidé dělali vám, 

tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co 

za to můžete od Boha čekat? I hříšníci milují ty, kdo je 



milují. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a nic nečekejte zpět. Vaše odměna 

bude hojná. Buďte jako Vás Otec! Jakou měrou měříte, takovou se naměří vám.“  

 

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Vypiš jména z 1. čtení, o kterých se v něm píše. 

_____________________________________________________________________ 

2. Jaká zbraň byla zapíchnuta do země u hlavy jednoho z nich a co s ní chtěli 

udělat? 

_____________________________________________________________________ 

3. Máme se modlit i za ty, kteří nám ubližují? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co dostaneme, když budeme prokazovat dobrodiní svým nepřátelům? 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

 

 

 

 

PRVNÍ PÍSMO PRO SLOVANY 

Konstantin s Metodějem věděli, že Slované nemají vlastní písmo. Konstantin znal 

mnoho jazyků, a tak ještě před příchodem na Moravu písmo vytvořil, aby se pak 

Slované na Moravě mohli učit, číst knihy a psát. Jeho abecedě se říká hlaholice a 

měla 38 písmen. První písmeno abecedy „A“ mělo podobu kříže. S Metodějem 

pak přeložili do jazyka Slovanů části Písma svatého. Podle klíče v tabulce vylušti, 

co je napsáno na svitku hlaholicí. Jsou to slova, která o sobě řekl Ježíš v evangeliu 

(Jan 14,6). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte kamarádi u oltáře, tak jsme si minule vysvětlili celý liturgický rok a teď se 

vrhneme na misál. Řekneme si co je to misál a ukážeme si, jak jej připravit na mši svatou. 

Takže jdeme na to ;-). 

Misál (latinsky missale) je nejznámější a nejužívanější liturgická kniha, která obsahuje 

modlitby, které přednáší kněz při slavení eucharistie. Mezi obsažené modlitby patří 

vstupní antifona, vstupní modlitba, modlitba nad dary, eucharistická modlitba, antifona k 

přijímání a závěrečná modlitba. Kromě těchto vlastních modliteb obsahuje misál mešní 

řád včetně ordinária a zvláštní obřady pro některé liturgické dny (např. velikonoční 

triduum). Tyto modlitby (tištěné černě) jsou doprovázeny vysvětlujícími poznámkami v 

červené barvě (rubrikami). 



Ministrant nebo kostelník by měl umět nachystat na mši svatou misál, přesněji řečeno 

najít v něm modlitby, které bude kněz předčítat a prefaci. Abychom dobře nachystali 

misál, potřebujeme k němu liturgický kalendář, kde na každý den je uvedeno, co se vlastně 

v ten den slaví. Vezmeme například  den 24. února 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Tento den připadá na neděli. Slaví se 7. neděle v mezidobí. V misále si nalistujeme kapitolu 

,,Mešní text pro liturgické doby“ Za velikonoční dobou nalezneme liturgické mezidobí na 

danou neděli, kterou potřebujeme. Poté nachystáme prefaci. Ta se hledá v kapitole 

,,Eucharistické modlitby“ a jsou zařazeny rovněž po velikonoční době nebo Nanebevzetí 

Páně. Volbu čísla prefací si volí někdy kněz sám, stačí se ho jen zeptat. Ale jsou případy, 

kde se preface používá jen na jeden daný slavený den.  

Vyzkoušíme si ještě jeden příklad. A to 22. července 2019. 

 

 

 

 

 

 

Nalistujeme si v liturgickém kalendáři příslušný den a vidíme, že slavíme Svátek sv. Maří 

Magdalény. Modlitby daného svátku nalezneme v kapitole ,,Vlastní mešní texty o 

svatých“ A to přímo 22. července. Preface jsou uvedené při těchto modliteb.  

Ono to někdy vypadá složitě, ale praxe to naučí ;-). V dnešní době moderní techniky, 

můžeme použít aplikaci v androidu Misál 2018/19. Ten nám taky pomůže si ověřit 

správnost mše svaté. 
 

Úkol: (100 bodů) 

Najdi v misále, když budeme slavit: ,,Nanebevzetí Panny Marie a Slavnost všech 

Svatých a uveď jejich stránku z misálu zde. Je to tvůj praktický úkol v sakristii ;-) 

 

___________________________________________________________________ 
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