
   Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus C 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Hospodin mi září do mých temnot. (2 Sam 22,29) 

Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

 

1. čtení  (Sk 10,34a.37-44) 

Petr se ujal slova a promluvil: ,,Vy víte, co se po křtu, 

který hlásal Jan, událo nejdříve v Galilej a potom v celém 

Judsku. Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše 

z Nazareta. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však 

třetího dne vzkříšil. Skrze něho dostane odpuštění 

hříchů každý, kdo v něho věří.“  

ŽALM (Ž 118)   

Toto je den, který učinil pán, jásejme a radujme se z něho.  

2. čtení  (Kol 3,1-4)  

Bratři!  

Když jste s Kristem byli vzkřišeni, usilujte o to, co pochází shůry, 

kde je Kristus po Boží pravici. Až se ukáže Kristus, náš život, 

potom se i vy ukážete ve slávě. 

Velikonoční sekvence 

Velikonoční oběti vzdejme své chvály, křesťané. Víme, že Kristus 

z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Kristus náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. 
Aleluja 

Evangelium (Jan 20,1-9) 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská ještě za 

tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. 

Běžela proto k Šimonu Petrovi a k učedníkovi, kterého 

Ježíš miloval, a řekla jim: ,,Vzali Pána z hrobu.“ Petr a 

ten druhý učedník zamířili ke hrobu. Oba běželi. Ten 

druhý učedník byl rychlejší než Petr, ale dovnitř nevešel. 



Pak přišel Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Potom vstoupil i 

učedník, který přišel první, viděl a uvěřil.  

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Kdo se ujal slova a promluvil k celému lidu? 

_____________________________________________________________________ 

2. Koho Bůh pomazal Duchem svatým a mocí? 

_____________________________________________________________________ 

3. V listu ke Korintským se píše o velikonočním beránkovi. O koho jde? 

_____________________________________________________________________ 

4. Jak máme slavit svátky? 

_____________________________________________________________________ 

5. Která Marie přišla ještě za tmy ke hrobu? 

_____________________________________________________________________ 

6. To co viděla, komu to šla oznámit? 

_____________________________________________________________________ 

7. Učedník, kterého Ježíš miloval, se píše v evangeliu? Jak se tento učedník 

jmenoval? 

_____________________________________________________________________ 

8. Co nakonec všichni zjistili, když přišli ke hrobu? 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

 

Duchovní fitness v postní době 2019: Pokud máš kartičky, které jsi ještě neodevzdal(a), 

můžeš tak učinit nejpozději do středy (24.4.2019). V pátek 26.4.2019 bude malé 

vyhodnocení.  



 



Velikonoční radost 
Evangelista Marek, napsal, že Ježíš vstal z mrtvých. Pak už ale nic nepíše o tom, 

kolikrát se ukázal svým přátelům a dokonce ani, jak z toho byli Ježíšovi přátelé 

nadšení a jak zprávu o jeho vzkříšení šířili dál. Marek vypravuje, že se Ježíš svým 

přátelům ukázal a že pro ně bylo těžké vůbec pochopit, že není stejný jako předtím. 

Brzy tomu ale přece jen porozuměli a pak se z toho radovali.  

 

Ježíš svou smrtí 

a vzkříšením 

ukázal, jak veliká je 

Boží láska. Je tak 

mocná, že porazila 

smrt a my můžeme 

věřit, že i když 

zemřeme, 

vstaneme z 

mrtvých také. Od 

těch dob se tato 

radostná zpráva 

šíří mezi lidmi a 

pokaždé se to 

zvláštním způsobem děje, když slavíme Velikonoce. 

 

ROK MINISTRANTŮ SE SVATÝM     

DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte služebníci u oltáře, tak a máme tady radostné ,,Aleluja“. 

Chtěl bych Vám moc poděkovat za skvělou službu během tridua. 

Vedli jste si skvěle, proto Vám uděluji 500 bodů za tuto službu u 

oltáře. Pevně věřím, že budete sloužit nadále Kristu. Přeji Vám 

požehnané svátky a radost ze zmrtvýchvstalého Krista.  
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