Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus C
Květná neděle
Shromáždění svatých velebí tvou věrnost. (Ž 89, 6b)
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
Evangelium (Lk 19,28-30)
Ježíš poslal dva učedníky napřed a řekl jim: ,,Jděte do
té vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní
vejdete, naleznete přivázané oslátko. Odvažte ho a
přiveďte.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes
ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jakmile vjel do
Jeruzaléma, vyšli mu naproti. Celý zástup začal
hlasitě
chválit
Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči.
Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, sekali ratolesti a
stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním,
volaly: ,,Hosana, synu Davidovu! Požehnaný, který
přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“
1. čtení (Iz 50, 4-7)
Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán,
Hospodin, mi však pomáhá, nebudu tedy
potupen.
ŽALM (Ž 22)
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení (Flp 2,6-11)
Ježíš Kristus, ačkoli je rovný Bohu, stal se jedním z lidí. Ponížil se a byl poslušný až k smrti
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil.
Zpěv před evangeliem
Kristus byl poslušný až k smrti. Proto ho Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno.

Evangelium (Mk 14,1-15,47)
Umučení našeho Pána Ježíše Krista.
Večer přišel Ježíš s dvanácti učedníky. Když byli u stolu, řekl:
,,Jeden z vás mě zradí.“
Vyšli na Olivovou horu. Přišli k dvorci
Getsemany. Ježíš vzal s sebou jen Petra,
Jakuba a Jana.
Řekl jim: ,,Modlete se.“ Potom Ježíš
poodešel, padl na zem a modlil se: ,,Otče,
ať se stane tvá vůle.“
Přišel Jidáš a s ním houf lidí. Smluvil si
s nimi znamení: ,,Koho políbím, toho se
chopte.“
Velekněží a celá velerada hledali nějaké
svědectví proto Ježíšovi, aby ho mohli
odsoudit.
Petr mezitím Ježíše přede všemi zapřel:
,,Neznám toho člověka.“ Ježíše vydali
Pilátovi.
Pilát ho chtěl propustit. Všichni však volali:
,,Na kříž s ním! Hoden je smrti!“
Došli k místu Golgota. Ukřižovali ho.
Nastala tma po celém kraji a Ježíš vydechl
naposled.
Jeho tělo zavinuli do plátna a uložili do hrobky vytesané ve skále.
Před vchod přivalili kámen.

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Komu prorok vydal svá záda?
_____________________________________________________________________
2. Před čím neskryl svou tvář?
_____________________________________________________________________

3. Kdo pomáhá proroku?
_____________________________________________________________________
4. Jak zní žalm dnešní květné neděle?
_____________________________________________________________________

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.

V ŠESTÉM POSTNÍM TÝDNU TRÉNUJEME OČI
V evangeliu jsme slyšeli o mnoha lidech, kteří
se dívali na Ježíše. Učedníci, vojáci, Pilát, dokonce i
Herodes si ho přál vidět, protože doufal, že uvidí
nějaký zázrak. Viděly ho zástupy, ženy, i ti, kdo s ním
byli ukřižováni. Ale ty, kdo v něm viděli Božího syna,
bychom spočítali na prstech jedné ruky. Takového
Boha si nikdo nepředstavoval. Takoví jsme my lidé. Až
příliš dáváme na to, co vidíme očima, na své představy. Dobře to říká slavný spisovatel:
„Správně vidíme jen srdcem.“ Snažme se i my trénovat naše oči, abychom poznali Ježíše
v lidech, ve kterých si ho jen málo dokážeme představit.
Jak jsou na tom tvoje oči? V příloze tohoto dokumentu máš k dispozici
tréninkový plán. ;-)

ROK MINISTRANTŮ
SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM
Ahojte služebníci u oltáře, už tady máme Svatý týden a dneska dokončíme zbývající dny
velikonočního třídenní. A to je Velký Pátek, Bílá sobota – velikonoční vigilie. Doufám, že
se do těchto dnů zapojíš, Pán Ježíš bude mít určitě radost, z toho co pro něho děláš. Na
konci vás čekají kontrolní otázky. Takže hodně zdarů při čtení.
Velký pátek je dnem smutku a rozjímání o umučení Pána Ježíše.
Proto se také postíme. Odpoledne se pak shromažďujeme
v kostele, abychom uctili památku Kristova utrpení. Liturgická
barva je červená. Obřady mají tři hlavní části: bohoslužba slova,
uctívání kříže a svaté přijímání. Na začátku si kněz lehá na zem a
takto chvíli v tichu setrvá – projev hlubokého usebráni a ponížení
před láskou Ukřižovaného. Bohoslužba slova nám přibližuje
utrpení Páně. Čtou se pašije
podle Jana (každý rok) a následují
přímluvy, které jsou jiné, než na
jaké jsme běžně zvyklí. Takto se
je modlili křesťané v prvních
staletích. Je jich deset a skládají
se z úvodní výzvy, chvíle ticha a modlitby. K uctívání kříže přistupují všichni věřící. Protože
kříž je v tento den středem liturgie, všichni před ním poklekáme. Následuje přenesení
Nejsvětější svátosti a svaté přijímání.

Bílá sobota je dnem tichého rozjímání u Kristova hrobu. Neslaví
se mše svatá. Až ve večerních hodinách začíná tzv. velikonoční
vigilie, matka všech posvátných vigilií. Vigilie znamená bdění a
označuje tak čas, v němž věřící v bdění očekávají a
slaví Kristovo vzkříšení. Tato vigilie se tedy má
konat v noci, přinejmenším po západu slunce. Má
čtyři hlavní části: slavnost velikonoční svíce,
bohoslužbu slova, křestní bohoslužbu a
bohoslužbu eucharistickou. Slavnost svíce nám
připomíná Krista vzkříšeného z noci smrti, jehož světlo září jako oheň do
celého světa. Toto světlo nám znázorňuje velikonoční svíce – paškál. Ta se
u ohně před kostelem ozdobí (kadidlovými zrny) a zapálí. Pak ji jáhen nebo
kněz nese středem kostela a třikrát zpívá: ,,Světlo Kristovo!“ Odpovídáme:
,,Sláva tobě, Pane!“ a postupně si zapálíme své svíce a rozsvítí se světla
v temném kostele. Následuje velikonoční chvalozpěv Exsultet. V něm jáhen symbolizuje
anděla stojícího na odvaleném kameni u Kristova hrobu, který oznamuje světu radostnou
zvěst o Kristově vítězství. Bohoslužba slova je v tuto noc dlouhá: obsahuje až sedm
starozákonních čtení (minimálně 3). V nich uvažujeme o tom, co
Bůh od počátku světa konal pro svůj lid, jak jej zachraňoval a vedl.
Následuje chvalozpěv ,,Sláva na výsostech Bohu“, při němž se
znovu rozezní zvonky a varhany. Po čtení z listu Římanům zazní
poprvé ,,Aleluja“ a pak liturgie pokračuje čtením evangelia o
Kristově vzkříšení. Po homilii začíná liturgie křtu – tehdy jsou
pokřtění ti, kdo se připravovali na křest. Pokud se křest nekoná,
žehná se křestní voda a obnovují se křestní sliby: tedy odřeknutí
se zlého ducha a křestní vyznání víry. Následuje bohoslužba oběti
s obvyklým průběhem.
Otázky: (správná odpověď 10 bodů)
1. Jaká liturgická brava se používá na Velký pátek?
2. Kolik části mají velkopáteční obřady a jaké to jsou?
3. Kolik proseb obsahují velkopáteční přímluvy?
4. Co znamená vigilie?
5. Z kolika části se skládá velikonoční vigilie?
6. Co je to exsultet?
7. Kolik maximálně čtení obsahuje velikonoční vigile?

TESTÍK
1. Jak se nazývá týden před Velikonocemi?
a) Slavnostní týden
b) Svatý týden
c) Smutný týden
2. Co slavíme v kostele na Květnou neděli?
a) že bude brzy jaro a všechno pokvete
b) Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma
c) Ježíšovo zmrtvýchvstání
3. Proč je Velký pátek „velký“?
a) připomínáme si Ježíšovu velkou oběť na kříži
b) slavíme Ježíšovo velké zmrtvýchvstání
c) připomínáme si Ježíšovu velkou večeři s apoštoly
4. Kolik mší svatých může kněz sloužit na Velký pátek?
a) jen jednu
b) výjimečně až tři
c) žádnou
5. Co znamená slovo „vigilie“?
a) noční bdění
b) ranní kuropění
c) večerní červánky
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