
28. neděle v mezidobí  
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

  30. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  31. neděle v mezidobí 
(A) 

 

Všichni jsme pozváni 
na nebeskou hostinu.

  Co je Boží, 
dávejte Bohu.

  Miluj Pána, svého Boha, 
celým srdcem, duší i myslí.

  Kdo chce být velký, 
ať slouží druhým. 

          

          

32. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  33. neděle v mezidobí 
(A) 

  Ježíše Krista Krále 
slavnost 

(A) 

   
 
 
 
 

Bude následovat 
cyklus B 

Bděte, protože neznáte 
den ani hodinu.

  Kdo má, tomu bude dáno 
a bude mít nadbytek.

  Cokoli jste udělali pro druhé,
udělali jste pro mne.

   



Farizeové 
(Mt 23,1-12) 

 
Pane Ježíši, 

v evangeliu této neděle 
mluvíš o tom, 

že člověk by neměl chtít 
po druhých to, 
co sám nedělá. 

Prosíme tě za všechny politiky 
i církevní představitele, 

aby svůj úkol vykonávali 
pokorně a obětavě 

jako službu druhým. 
Amen. 

  

  Hlavní přikázání 
(Mt 22,34-40) 

 
Pane Ježíši, 

tys řekl, že největší přikázání 
je milovat Boha nade všechno 

a svého bližního jako sám sebe. 
Dokázat to, Pane, 

je velmi těžké. 
Pomoz nám, 

abychom tento velký životní úkol 
začali plnit 

aspoň malými všedními 
skutky lásky k Bohu i bližnímu. 

Amen. 

 

   Dávejte každému to, 
co mu patří 
(Mt 22,15-21) 

 
Pane Ježíši, 

řekl jsi farizeům, 
aby to, co je císařovo, dávali císaři,

a co je Boží, dávali Bohu. 
Ukázal jsi tím, 

že v životě člověka 
má všechno své místo, 

avšak první místo patří Bohu. 
Pomoz nám, 

aby tomu tak vždycky bylo. 
Amen. 

 

  Přijmout pozvání 
(Mt 22,1-14) 

 
Pane Ježíši, 

děkujeme ti za vzácné pozvání 
k nebeské hostině. 

Děkujeme ti také za to, 
že už teď se s tebou 
můžeme setkávat 

na hostině mše svaté. 
Dej, ať si tvého pozvání 

opravdově vážíme 
a přicházíme k tobě 

s čistým srdcem. 
Amen.  

 

          

          

   Krista Krále – Poslední soud 
(Mt 25,31-46) 

 
Pane Ježíši, 

v podobenství o posledním soudu 
ukazuješ, že všechno, 
co děláme pro druhé, 

děláme vlastně pro tebe. 
Pomoz nám, 

ať si dokážeme všímat, 
co kdo potřebuje, 

a přemáháme svou lenost 
a sobectví, které nás odvádí 

od konání dobra. 
Amen. 

  Svěřené hřivny 
(Mt 25,14-30) 

 
Pane Ježíši, 

každý člověk má od Boha 
různé dary. 

Není důležité, 
kolik jich kdo dostal, 
ale jak s nimi zachází. 

Pomoz nám 
objevovat naše hřivny, 

děkovat ti za ně, 
radovat se z nich 

a využívat je k dobrému. 
Amen. 

  Deset panen 
(Mt 25,1-13) 

 
Pane Ježíši, 

podobenství této neděle 
nám říká, 

že přípravu na tvůj příchod 
je potřeba brát zodpovědně. 

Pomoz nám 
dobře prožít každý den, 
dělat to, co dělat máme, 

neodkládat nepříjemné povinnosti, 
myslet víc na druhé 

a počítat s tvou pomocí. 
Amen. 

 
 


