
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

Je totiž jeden Bůh. (1 Tim 2,5a) 

 

Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Př 8,22-31) 

Toto praví Boží Moudrost: ,,Hospodin mě vlastnil od 

pradávna, od věčnosti jsem utvořena, od začátku, než 

povstala země. Narodila jsem se dříve, než byly 

prameny. Hory, pahorky, nebesa, oblaka, země. U něho 

jsem přebývala jak nejmilejší dítě, den co den byla jsem 

jeho potěšením, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.“  

ŽALM (Ž 8)   

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé 

zemi. 

2. čtení  (Řím 5,1-5)  

Bratři! Žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše 

Krista. Skrze něho máme naději dosáhnout slávy u Boha. Boží 

láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám 

byl dán.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja 

Evangelium (Jan 16, 12-15) 

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Měl bych vám ještě mnoho říci, ale až přijde on, Duch pravdy, 

uvede vás do celé pravdy. Nebude mluvit ze sebe, bude mluvit, co uslyší z mého. Všechno, 

co má Otec, je moje, Duch z mého vezme a vám to oznámí.“ 

 

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Od kdy Hospodin vlastnil moudrost? 

_____________________________________________________________________ 



2. Od kdy je Boží moudrost utvořena? 

_____________________________________________________________________ 

3. Čeho můžeme dosáhnout skrze Ježíše Krista? 

_____________________________________________________________________ 

4. Ježíš chtěl ještě učedníkům něco říct, ale nemohl. Až však přijde …….. . (doplň 

větu) 

_____________________________________________________________________ 

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. 

 

_____________________________________________________________________ 
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