
Advent – cache 2016 

V době adventní v rámci úkolu budeme hledat kešky. Každý týden budou 3 místa 

určena pro tebe, abys mohl plnit úkol a vytvářet adventní svíci. Ti mladší mohou 

chodit spolu s rodiči a starší ať si vyberou ;-). První keška je umístěna na této 

souřadnici. Každý si vybere vesnici, kterou bude chodit. Stačí jej zadat na 

www.mapy.cz.  

Hnojník – 49.6850333N, 18.5415167E 

Třanovice – 49.7109833N, 18.5349500E 

Komorní Lhotka – 49.6546000N, 18.5224000E 

Tam budeš sbírat části adventní svíce a plnit úkoly. Také budeš odkázán na další 

kešku. ;-). Zde jsou řádky pro splnění úkolu. Pro hledání kešky si vem s sebou 

mobil(GPS), foťák, papír a tužku ;-). 

1. Stanoviště 

 

 

 

 

 

 

2. Stanoviště 

 

 

 

 

 

 

3. Stanoviště 

 

 

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 

cyklus C/A 

1. neděle adventní 

BUĎTE PŘIPRAVENÍ 

Podle Mt 24,37-44 

Pán Ježíš jednou vyprávěl svým učedníkům: „Lidé na mě brzy 

přestanou myslet. Každý bude mít spoustu starostí, a zapomenou, 

že zase přijdu na konci světa. Musíte se na můj příchod připravit.“ 

Potom jim vyprávěl tento příběh: „Byl jednou jeden člověk a ten 

měl hezký domeček a v něm spoustu peněz. Moc se bál, aby mu 

ty peníze nikdo neukradl. Jenže nevěděl, kdy zloděj přijde. A tak 

musel být pořád připravený. Proto buďte i vy připravení na můj 

příchod.“  

Otázky z minula: 

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Koho ukřižovali vedle Ježíše? ZLOČINCE  

2. Jak vypadala Ježíšova koruna, kterou měl na hlavě? BYLA UPLETENA Z TRNÍ 

3. Kdo Ježíše prosil, aby na něho pamatoval ve svém království? JEDEN ZE 

ZLOČINCŮ 

 Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Kdo se Ježíšovi posmíval, když byl ukřižován? ČLENOVÉ VELERADY 

2. Jak zněl nápis nad Ježíšem, který mu židé přibili na kříž? ,,TO JE ŽIDOVSKÝ 

KRÁL” 

3. Co slíbil Ježíš jednomu ze zločinců? ŽE V TEN DEN SE S NÍM SETKÁ V RÁJI 

Kvíz z minula - Chcete být biblionářem? 

Správné odpovědí: 1.C, 2.D, 3.D, 4.A, 5.B, 6.C, 7.A 

 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

http://www.mapy.cz/
http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik


Opakovací otázky: 

První stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

1. Kdo je to zloděj? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kdo je to hospodář? 

 

______________________________________________________________ 

3. Advent je čas, kdy: A. slavíme Narození Ježíše, B. připravujeme se na příchod, 

Vykupitele, C. slavíme Vánoce, jíme cukroví, rozbalujeme dárky 

 

______________________________________________________________ 

Druhý stupeň – 1 bod (Pokud budeš chodit v pátky 3 body) 

4.  Jak se jmenovat starozákonní patriarcha, o kterém dnes Ježíš mluví v 

evangeliu? 

______________________________________________________________ 

5. Doplň větu: „Proto i vy buďte……………, neboť …………. přijde v hodinu, kdy se 

……………..“ 

______________________________________________________________ 

6. Jaké výzvy slyšíme v době adventní? 

 

______________________________________________________________ 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Barbora, Gabriel, Anežka, Václav, Lucie, Mateusz, Dominik, 

Magdaléna, Martina, Nela, Zuzana J., Tereza, Zuzana, Matyáš, 

František, Radek, Josef, Jan B., Ema, Alžběta, Agáta, Jan, Veronika, 

Marek, Agáta U. 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza j., Matyáš,  

 

 

 

Úkoly: 

Předškolní věk (práce s rodiči) – 1 bod (Pokud přineseš úkol v pátek 3 body) 

Kam schoval hospodář svůj poklad? Nakresli cestu, kudy šel, než našel nejlepší místo. 

Rodiče ti budou číst příběh a ty hledej místa a kresli cestu.  

Nejprve chtěl hospodář schovat svůj měšec v chalupě pod postel. Tento úkryt se mu 

ale zdál nedostatečný. Šel tedy do kůlny za chalupou a snažil se zakrýt měšec dřívím. 

Kůlna se ale nedala zamknout a tak hospodář hledal dál. U chalupy stála studna. 

Hospodář chtěl měšec spustit dolů, ale v poslední chvíli ho napadlo, že už ho 

nedokáže vylovit, až bude peníze potřebovat. Vzpomněl si, že kousek dál v lese je 

jeskyně. Vydal se k ní. Ani tady ale poklad neschoval. V jeskyni občas přespávali 

tuláci, kteří by mohli poklad objevit. Na louce za rybníkem stál velký dutý strom. Do 

té díry chtěl hospodář měšec ukrýt, když zavrhl jeskyni. Vydal se tam. U stromu však 

zahlédl nějaké lidi, kteří tudy šli do města. „Ještě by poklad ve stromě našli!“ řekl si 

hospodář. Když se vracel zpátky kolem rybníka, napadlo ho, že schová svůj měšec 

mezi kameny na hrázi. Už začal hledat nejlepší místo, když si vzpomněl, jak minulé 

léto povodeň hráz skoro provalila. „Ještě by mi moje úspory uplavaly! Raději 

schovám měšec doma na půdě. Tam ho voda neodnese a nikdo ho tam nenajde.“ A 

tak nakonec schoval hospodář svůj poklad doma.  

Dokresli, kam 

hospodář schoval 

svůj poklad.  

 

 

 


