
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

Slavnost Ježíše Krista Krále 
On je Pán pánů a Král králů (Zj 17,14) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Dan 7, 13-14)  

Díval jsem se a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn 

člověka, došel až k starci velikého věku. Byla mu dána moc, sláva 

a království: jeho moc je věčná, jeho království nebude zničeno.  

ŽALM (Ž 93)   

Hospodin kraluje, oděl se velebností. 

 2. čtení  (Zj 1,5-8)  

Ježíš je prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Svou krví nás zbavil našich 

hříchů a udělal z nás královský národ Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné 

věky! 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Aleluja.  

Evangelium (Jan 18,33b-37)  

Pilát řekl Ježíšovi: ,,Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: 

,,Říkáš to sám ze sebe, nebo ti to řekli o mně jiní? Moje 

království není z tohoto světa. Kdyby bylo, moji služebníci 

by bojovali, abych nebyl vydán.“ Pilát se ho zeptal: ,,Jsi 

tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: ,,Ano, já jsem král.“ 

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Kdo přicházel s oblaky? Co mu bylo dáno? 

_____________________________________________________________________ 

2. Čím se oděl Hospodin podle dnešního žalmu? 

_____________________________________________________________________ 

3. Čeho nás svou krví zbavil Ježíš a co z nás udělal? 

_____________________________________________________________________ 



4. Z Kde ve mši sv. zpíváme slova: "Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!" 

_____________________________________________________________________ 

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. 

 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

 

 

Doplňovačka evangelia 
Doplň chybějící slova: 

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský _________?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, 

anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je 

velekněží, mi tě __________. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z 

tohoto světa. Kdyby moje _____________ bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece 

bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: 

„Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto __________ 

a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví _____________. Každý, kdo je z 

pravdy, slyší můj hlas.“ 

narodil – pravda – král – vydali – království 



Úplně jiný král 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahoj přátelé u oltáře,  dnes dokončíme celou mši svatou. Pevně věřím, že si z toho 
mnohé budete pamatovat ;-). Celý život budete nalézat, co se ve mši svaté děje Proto choďme 



do kostela a hledejme Ježíše. Nestačí jen v neděli ;-). Na konci vás čekají otázky z textu a otázky 
ze života svatého Dominka Savia. Přeji hodně zdarů ;-)  

Závěrečné obřady jsou tečkou za celou mši svatou. Začínají po 

modlitbě po přijímání. Po této modlitbě následují ohlášky ( u nás 

jsou před mši svatou ;-)). Tedy většinou pouze v neděli. Ve všední 

dny se vynechávají a hned je požehnání. I ohlášky jsou jakýmsi 

obřadem. Většinou si na ohlášky sedneme, protože oznámení může 

být více. Farnost není jen nedělní mše svatá. Tím život farnosti 

nekončí. Sami dobře víte, jaké všelijaké aktivity se dějí v našich 

farnostech. Schůzky mládeže, ministrantů, zkoušky scholy, varhanní 

koncerty a podobné věci. Vždyť farnost je společenství lidí, společenství bratří a sester. 

Proto jsou potřebné ohlášky, abychom některé věci mohli dělat společně v naší farní 

rodině. Je to tedy doba pro zprávy. Mluví se o tom, co teprve bude, co se teprve chystá, 

jaký bude další týden pořad bohoslužeb, za koho budou mše svaté obětovány, jaká 

významná osobnost přijede do naší farnosti, co se pořádá – poutě, setkání, společenství 

mladých, rodin, manželů, důchodců. Taky se může doporučit nějaká kniha nebo 

upozornit na zajímavý pořad v televizi nebo článek v novinách. Také se může říct, co se 

stalo v uplynulém týdnu. Například, že se povedl úklid kostela, brigáda při opravě fary, 

kostela nebo také jak se hospodařilo s farními penězi.  

Na závěr může kněz ještě zopakovat myšlenku dnešního kázání 

a vůbec mše svaté. Po ohláškách se kněz rozloučí s lidem a poté dá své 

požehnání slovy: ,,Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch 

Svatý“ a lid odpoví ,,Amen“, aby Bůh dával svou milost a své dobro 

všem přítomným i jejich blízkým. Úplně na závěr nás propouští jáhen 

nebo sám kněz: ,,Jděte ve jménu Páně.“ abychom to, co jsme při mši 

získali, nesli do našeho okolí.  

Pak kněz jde políbit oltář, poklekne spolu s ministranty před oltářem a všichni se 

odeberou průvodem do zákristie. A tam se modlí modlitbu po mši sv. Mše svatá nekončí 

dříve, než se dozpívá závěrečná píseň, která doprovází odchod kněze a ministrantů. 

Zde je konec závěrečných obřadů a mše sv. Ministrantům však služba ještě nekončí, 

nyní se převlečou z liturgického oblečení a jdou uklidit jak liturgické texty, tak nádoby, 

které se používaly při mši sv. Pak mohou jít domů.  

Ministranti pracují vždy jako tým.  

Jeden druhému pomáhá a nikdy na druhého nezapomíná! 

 

 

 



Otázky: 

1. Kdy začínají závěrečné obřady? 

2. Co znamená, že nás kněz nebo jáhen propouští slovy: ,,Jděte ve jménu Páně.“? 

3. Kdy končí mše svatá? Jak pro lid, tak pro ministranty. 

 

Otázky z videa – DOMINIK SAVIO – Chlapec, který měl odvahu 4. díl: 

1. Co řekl Don Bosco Dominikovi, aby mohl být svatý? 

2. Jednou šel Dominik ze školy a byl svědkem jedné události. Co se tam stalo? A 

jak Dominik zasáhl? 

3. Komu se Dominik chtěl podobat? 

4. Jednou kluci potřebovali peníze na učebnice. Co udělal Dominik? 
Video naleznete na www.farnost-hnojnik.cz/48-zivot-ve-farnosti-

ministranti.html 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
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