Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus C
Slavnost Zjevení Páně
Sešli své světlo, ať mě přivede k příbytku. (Ž 43,3)
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
1. čtení (Iz 60,1-6)
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, Hospodinova velebnost září nad
tebou. Rozhlédni se kolem a podívej se: všichni se shromáždili,
přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové. Přinesou zlato a
kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.
ŽALM (Ž 72)
Budou se ti Hospodine, klanět všechny národy země.
2. čtení (Ef 3,2-3a.5-6)
Nyní to bylo odhaleno, že totiž pohané mají stejná
práva, že i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista,
když uvěří kázání evangelia.
Zpěv před evangeliem
Aleluja.
Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu.
Aleluja.
Evangelium (Mt 2,1-12)
Když se Ježíš narodil v Betlémě, přišli do
Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je
ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ A hle
– hvězda, kterou jsme viděli na východě, šla před
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Zaradovali se nevýslovnou radostí. Spatřili dítě
s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se
mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu:
zlato, kadidlo a myrhu.

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Pokus se nakreslit tuto větu z knihy proroka Izaiáše: "Vstaň, rozsviť se,
Jeruzaléme, Hospodinova velebnost září nad tebou."
_____________________________________________________________________
2. Žalm 72,1-13 se zpívá o dnešní slavnosti. Přečti si ho dle odkazu a napiš: Kteří
králové přinesou dary, kteří králové zaplatí daně a kteří králové se budou
klanět.
_____________________________________________________________________
3. Odkud přišli mudrci do Jeruzaléma a na co se přišli zeptat?
_____________________________________________________________________
4. Kolik bylo mudrců a na čem přijeli? Jaké bylo jejich zaměstnání?
_____________________________________________________________________

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:

OSMISMĚRKA

KŘÍŽOVKA

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