
29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

          

          

29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

  29. neděle v mezidobí 
(A) 

 

Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 

  Co je Boží, 
dávejte Bohu. 



 Dávejte každému to, 
co mu pat ří 

(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. 
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