Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus C
Svátek Křtu Páně
Křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. (Mk 10,39b)
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
1. čtení (Iz 40,1-5.9-11)
Těšte můj národ, praví váš Bůh, neboť je odčiněna jeho nepravost. Na poušti připravte
Hospodinovi cestu. Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! Zjeví se
Hospodinova velebnost. Pozdvihni svůj hlas, neboj se. Řekni: ,,Hle, Pán, Hospodin,
přichází s mocí. Jako pastýř pase své
stádo, ve svém klínu beránky nese,
ovce šetrně vede.
ŽALM (Ž 104)
Veleb, duše má, Hospodina.
2. čtení (Tit 2,11-14; 3,4-7)
Projevila se Boží dobrota, která
přináší spásu všem lidem. Ne snad
proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství skrze Ježíše Krista
dostali jsme jako dědictví vytoužený věčný život.
Zpěv před evangeliem
Aleluja.
Jan říkal: Přichází mocnější než já; on vás bude křtít
Duchem svatým a ohněm.
Aleluja.
Evangelium (Lk 3,15-16.21-22)
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali
Jan není Mesiášem. Jan jim na to říkal: ,,Já vás křtím
vodou. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe.
Duch svatý sestoupil v podobě holubice. A z nebe se
ozval hlas: ,,Ty jsi milovaný Syn, v tobě mám
zalíbení.“

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Koho máme těšit a proč?
_____________________________________________________________________
2. Čí dobrota se projevila a co přináší?
_____________________________________________________________________
3. Co všechno je na poušti?
_____________________________________________________________________
4. Co se stalo, když byl Ježíš pokřtěn a modlil se?
_____________________________________________________________________

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:

KŘEST PÁNA JEŽÍŠE
Začátkem roku slavíme neděli Křtu Páně. Víš, jakou událost si připomínáme a co
se při ní stalo? Zkus doplnit správná slova do chybějících míst v textu. Jestli se ti
to povedlo správně, to si můžeš zkontrolovat podle evangelia svatého Marka –
Mk 1,9-11.
V těch dnech přišel Ježíš z města ________________ v Galileji a dal se od
______________________ pokřtít v řece _________________. Hned jak
vystupoval z _____________, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něj snáší
Duch v podobě ___________________. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj
milovaný _________, v tobě mám ______________________!“

Po doplnění správných slov si pozorně prohlédni oba následující obrázky. Najdeš
mezi nimi 10 rozdílů?

ROK MINISTRANTŮ
SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM
Ahojte služebníci Boží!
Doufám, že jste si přes Vánoce odpočinuli, nabrali nových sil, ale
zároveň nezapomněli sloužit Pánu Ježíši a pomáhat panu faráři. Je důležité se v
dovednostech zdokonalovat, a proto nás i v novém roce čekají ministrantské schůzky a
s nimi témata.
První ministrantská schůzka se uskutečnila 5. 1. 2019 a to v rámci tříkrálové sbírky. Ti,
kteří chodili, dostávají 500 b. Za tuto službu jim patří velké díky . Další ministrantská
schůzka se uskuteční 19. 1. 2019. Následující termíny schůzek naleznete zde na teto
adrese http://www.farnost-hnojnik.cz/324-kalendar-akci.html.
Jelikož se ke konci roku sčítaly body, tak zde uvádím tabulku
ni, jak jste na tom, ať víte, kde je třeba ještě více zabrat .

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příjmení a jméno
Bučko Vít
Blahut František
Bonczek Gabriel
Petík Daniel
Svěrkoš Vít
Filipek Henryk
Jochymková Karolína
Filipek Jacek

. Podívejte se na

Body
5150
4865
3790
3170
2240
710
570
150

Nebylo by špatné pozvat nové kluky k oltáři, poslední dobou se stává, že jsem sám u
oltáře. Přeji Vám hojnost Božího požehnání v novém roce 2019 a těším se na Vás na
ministrantské schůzce 
Standa
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