
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

8. neděle v mezidobí 
To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí. (Ž 7, 17a) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Sir 27,5-8) 

V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když 

s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak 

slovo vyjádří myšlenky lidského srdce.  

ŽALM (Ž 92)  

Dobře je chválit Hospodina! 

2. čtení  (1 Kor 15,54-58)  

Až tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: 

,,Vítězně je smrt navždy zničena!“ Bohu díky! On námpopřává vítězství skrze našeho Pána 

Ježíše Krista. Nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně, vaše námaha není marná, když 

ji konáte ve spojení s Pánem.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života.  

Aleluja. 

 

 
Evangelium (Lk 6,39-46) 

Ježíš řekl učedníkům: ,,Jak to, že vidíš 

třísku v oku svého bratra, ale trám ve 

vlastním oku nepozoruješ? Napřed 

vyndej ze svého oka trám, a teprve 

potom budeš dobře vidět, abys mohl 

vyndat třísku z oka svého bratra. Každý 

strom se pozná po vlastním ovoci.“  

 

 

 



Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Nakresli třísku a trám. Je v tom rozdíl? 

_____________________________________________________________________ 

2. Sv. Pavel ve svém listu ke Korinťanům nás utěšuje. "Až tělo nesmrtelné vezme 

na  sebe........................... , co se potom vyplní? 

_____________________________________________________________________ 

3. Dále sv. Pavel nás utvrzuje v naší poctivosti a námaze, protože mluví:"Nedejte 

se ........... 

_____________________________________________________________________ 

4. Kde a kdy se osvědčí nádoba od hrnčíře a člověk? 

_____________________________________________________________________ 

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. 

 

_____________________________________________________________________ 



DUCHOVNÍ FITNESS ANEB POSTNÍ DOBA 2019 

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.  

Všechno, co uděláš s láskou, má váhu, i když se ti někdy zdá, že nikdo tvé snažení neocení. 

Bůh tvou snahu vidí, u něho máš odměnu jistou. 

Přijmi tuto 6 týdenní výzvu a udělej něco, co bude mít 

váhu. 

Věděl jsi, že srdce je také sval? Dokonce ten 

nejdůležitější. Tak, jako je srdce důležité pro náš tělesný 

život, tak je důležité i pro ten duchovní. Z něj totiž 

vychází dobré i zlé skutky. Proto se musíme snažit, aby 

naše srdce bylo v dobré kondici a my konali dobro. 

Jak toho dosáhnout? 

Chceš být rychlým běžcem?  Choď každý den běhat. Chceš být spisovatelem? Začni psát. 

Takhle to chodí. Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí „zamakat“. Žádný učený z nebe 

nespadl. Chceš-li být dobrým a svatým člověkem, začni trénovat „duchovní svaly“. Ne, jen 

někdy, ale každý den. Tato doba je pro to jako stvořená. Dává ti možnost něco velkého 

vykonat. Nejen pro sebe. Buď příkladem i pro druhé. 

Aby naše srdce bylo v dobré kondici, musíme se starat o celé naše tělo. Každý týden se 

budeme snažit posílit jednu jeho část. 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte služebníci Boží, minule jsme si vysvětlili, jak připravovat misál a dnes se 

podíváme, jak přichystat lekcionář pro Boží Slovo ke mši svaté. Řekneme si, jaké 

lekcionáře se používají. Lekcionářů máme 7 dílů ;-)  Takže jdeme na to ;-). 

Lekcionář je kniha obsahující úryvky z Bible, určené pro 

jednotlivé dny církevního roku nebo zvláštní příležitosti.  

Lekcionář I. – s ním se setkáš nejčastěji, neboť se používá o 

nedělích a o slavnostech Pána Ježíše jako je např. slavnost 

Nanebevstoupení Páně, slavnost Těla a Krve Páně apod. 

V novějším vydání je trojdílný, pro každý roční cyklus (A,B,C) je 

jeden díl. 



Lekcionář II. – tento lekcionář se používá ve všední dny v adventu, o Vánocích a v době 

postní a velikonoční. 

Lekcionář III. – se používá ve všední dny v liturgickém mezidobí od 1. do 17. týdne 

v mezidobí. Je rozdělen na dvě části: čtení a evangelium. Čtení je pak ještě rozděleno na 

1. a 2. cyklus (je to také uvedeno v liturgickém kalendáři) 

Lekcionář IV. – navazuje na třetí díl a je pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne v 

mezidobí. 

Lekcionář V. – v tomto lekcionáři najdeš texty ke cti svatých a k posvěcení kostela. Takže 

zde můžeme najít Slavnost sv. Václava nebo svátky apoštolů apod. 

Lekcionář VI/1 – lekcionář k různým příležitostem, pro mše spojené k určitými obřady, pro 

mše za různé potřeby (biskupské, kněžské a jáhenské svěcení atd.) 

Lekcionář VI/2 – tato kniha se používá k různým příležitostem, pro votivní mše, pro mše 

za zemřelé a zde najdeme i latinské mešní texty. 

Pokud budeme vědět, ke kterému období patří určitý lekcionář, není potom problém 

v něm hledat.  

 

 

 

 

 

Úkol: (150 bodů) 

Najdi v lekcionáři, když budeme slavit: ,,Slavnost Svatého Václava, 2. neděli postní, 

Středu po 1. neděli adventní a úterý 22. týdne v mezidobí. Uveď číslo lekcionáře a její 

stránku.  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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