
Slovo úvodem
Připravujeme se druhým rokem na milénium 1150 let od příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje do naší vlasti. Solunští bratři nám přinesli evangelium 
přeložené do, pro nás, srozumitelného jazyka. Tento rok nemáme jen vzpo-
mínat na tyto svaté bratry, ale sami máme lépe poznávat Boží lásku k nám 
a následovat Ježíše.
Sešitek je průvodcem nedělními evangelii školního roku 2011/2012.  
Cílem je představit skrze evangelia osobu Pána Ježíše, který tě má rád a chce 
pro tebe jen to nejlepší. 
Publikace vznikla ve spolupráci Centra pro katechezi Arcibiskupství  
olomouckého a dětského časopisu Nezbeda.

      P. Jiří Kopřiva
                Centrum pro katechezi Olomouc



23. neděle v mezidobí
(Mt 18,15–20)

Ježíš mě má rád
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24. neděle v mezidobí (Mt 18,21–35)

Ježíš mě učí odpouštět
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I já mám pozvání 
do nebeského království

25. neděle v mezidobí (Mt 20,1–16a)3



26. neděle v mezidobí (Mt 21,28–32)

Co slíbím,
také udělám
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Ježíše zajímá, co dělám  
a kde jsem

27. neděle v mezidobí (Mt 21,33–43)5



Ježíš mě zve
na velkou

slavnost

28. neděle v mezidobí (Mt 22,1–14) 6



29. neděle v mezidobí (Mt 22,15–21)

Ježíš říká pravdu,
ale s láskou
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30. neděle v mezidobí (Mt 22,34–40)

Ježíš mě učí, co je v životě 
nejdůležitější
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Ježíš mi dává nejlepší příklad

31. neděle v mezidobí (Mt 23,1–12)9



Ježíš je stále hořící lampa

32. neděle v mezidobí (Mt 25,1–13) 10



Ježíšovy dary mám poznat
a využívat

33. neděle v mezidobí (Mt 25,14–30)11



Ježíš je Král

Slavnost Ježíše Krista Krále
(Mt 25,31–46) 12



Advent – příprava
na setkání s Ježíšem

1. neděle adventní (Mk 13,33–37)13



2. neděle adventní (Mk 1,1–8)

Jan Křtitel – prorok, který 
říká, že Bůh existuje
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Jan Křtitel připravuje cestu
pro Ježíše

3. neděle adventní – Gaudete
(Jan 1,6–8.19–28)15



Maria souhlasila, že se stane 
Ježíšovou maminkou

4. neděle adventní (Lk 1,26–38) 16



Vánoce 
– slavíme Ježíšovy
narozeniny

Slavnost Narození Páně (Lk 2,1–14)17



Maria je maminka Boha,
který se stal člověkem 

Slavnost Matky Boží Panny Marie
(Lk 2,16–21) 18



Svátek Křtu Páně (Mk 1,7–11)

Křtem jsem se stal
Božím dítětem

19



2. neděle v mezidobí (Jan 1,35–42)

Ježíš je Beránek Boží
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Ježíš mi říká:
„Pojď za mnou.“

3. neděle v mezidobí (Mk 1,14–20)21



4. neděle v mezidobí (Mk 1,21–28)

Tam, kde je
Ježíš,

nemůže
být zlo
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5. neděle v mezidobí (Mk 1,29–39) 

Ježíš mně dává zdraví,
abych konal dobro
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Ježíši záleží na každém
člověku

 6. neděle v mezidobí (Mk 1,40–45) 24



7. neděle v mezidobí (Mk 2,1–12)

Moje víra se ukazuje
na konkrétních
skutcích
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1. neděle postní (Mk 1,12–15)

I Ježíše pokoušel zlý duch
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2. neděle postní (Mk 9,2–10)

Ježíš je milovaný Boží Syn
a já ho mám rád
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3. neděle postní (Jan 2,13–25)

Ježíš mně připomíná, že dům 
Boží je místem
modlitby
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 4. neděle postní (Jan 3,14–21)

Ježíš si na mne udělá vždy čas

29



5. neděle postní (Jan 12,20–33)

Ježíš mluví o své smrti
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Ježíš je
očekávaným
králem

Květná neděle (Mk 11,1–10)31



Ježíš vstal z mrtvých

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(Jan 20,1–9) 32



2. neděle velikonoční / Svátek Božího 
milosrdenství (Jan 20,19–31)

Zmrtvýchvstalý
Ježíš
se ukazuje
učedníkům 
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3. neděle velikonoční  (Lk 24,35–48)

Učedníci se zmrtvýchvstalého 
Ježíše dotýkali 
a jedli s ním
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Ježíš je dobrý pastýř

4. neděle velikonoční (Jan 10,11–18)35



Ježíš je vinný kmen
a já jsem jeho ratolest

5. neděle velikonoční (Jan 15,1–8) 36



6. neděle velikonoční (Jan 15,9–17)

Ježíš má Otce, se kterým se 
mají moc rádi
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7. neděle velikonoční (Jan 17,11b–19)

Ježíš se modlí  za nás ke svému 
nebeskému Otci
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Slavnost Seslání Ducha Svatého
(Jan 20,19–23)

Při biřmování nám Ježíš
sesílá svého
Ducha 
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Slavnost
Nejsvětější Trojice
(Mt 28,16–20)

Všemohoucí Ježíš  
je se mnou
stále
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10. neděle v mezidobí  (Mk 3,20–35)

Ježíš má mnoho bratrů
a sester, patřím tam i já
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11. neděle v mezidobí (Mk 4,26–34)

Boží království je podobné 
 semínku, které 

vyroste ve velký
strom
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Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
(Lk 1,57–66.80)

Slavíme narozeniny
svatého Jana Křtitele
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