
cyklus C/A 

1. neděle postní 

POKUŠENÍ NA POUŠTI 

Mt 4, 1 – 11 

Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam 

modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude lidem 

povídat o Božím království. Na poušti byl 

čtyřicet dní, a protože tam nic nejedl, měl 

hlad. Najednou k němu přišel Ďábel a řekl mu: 

„Podívej se, ty jsi přece Syn Boží. Můžeš si 

tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“ Pán 

Ježíš mu na to odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu 

tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydržel.“ Potom vzal Ďábel Pána Ježíše s 

sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic 

nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ 

Nakonec Ďábel ukázal Pána Ježíši celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se 

mi pokloníš a budeš mi sloužit.“ Pán Ježíš vykřikl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat 

a nikdy se ti nepokloním. Sloužit budu jedině Bohu.“ Tak Pán Ježíš Ďábla zahnal. 

Otázky z minula: 

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

1. Komu nemůžeme sloužit najednou? A. Bohu a mamonu  

2. O co si nemáme dělat starosti? C. O jídlo, pití a šaty 

3. O jakých zvířatech a rostlinách dnes Ježíš mluví v evangeliu? PTÁCI A LILIE 

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

1. Co je to mamon? MATERIÁLNÍ SVĚT, DÉMON 
2. Napiš jméno starozákonní postavy, kterou Ježíš vzpomíná v evangeliu. 

ŠALAMOUN 

3. Doplň větu: "Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své 

vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení . 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Kvíz z minula – PROČ SE MÁME POSTIT? 

Tajenka: Postem a modlitbou přemáháme zlo. 

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., Karolína, 
Ella, Martina, Štěpán 
 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza 

J., Matyáš, Václav, 
Mateusz, Ema, Radek, 
Magdaléna, Nela, Zuzana, 
Martina, Ella 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 

Matyáš 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš 

Opakovací otázky: 

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

1. Ježíš se postil:  A. Doma B. Před mší sv. C. Na poušti 

2. Ježíš se postil: A. 40dní a nocí  B. Ve středu a pátek C. Těsně před velikonocemi 

3. Kolikrát byl Ježíš pokoušen? 

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

1. Jaká slova říká kněz při udělování popelce? 

2. Napiš začátek modlitby, ve které je prosba o přemáhání "tělo, svět, ďábla"? 

3.  Doplň větu: "Nejen z ............... žije člověk, ale z každého ............., které 

vychází z úst......................  Potom ho .........  nechal - i přistoupili ......... a 

sloužili mu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTNÍ DOBA CACHE 2017 
aneb Putujeme s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma 

Postní doba je pro všechny křesťany příležitostí k vyjití na cestu od sobectví k 

lásce. Máme více poznávat Boží lásku, odpovídat na ni, nechat se jí inspirovat a 

proměňovat. Stejně jako starozákonní Izrael putoval pouští pod vedením Mojžíše, 

aby přijal Zákon a naučil se žít podle Božího slova, vydáme se my na cestu s 

Kristem, abychom poznávali jeho slova i skutky a učili se jednat jako on. On je 

„cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

 

Postní dobu jsme už začali  - Popeleční středou. Nyní dostáváš instrukce, co Tě 

tento týden bude očekávat. V pátek (neděli) dostaneš do rukou tento pracovní 

list. Na něm je rozepsán rozvrh týdne (text níže), co každý den budeš dělat. Jsou 

tam vyhrazeny 3 dny na hledání kešek. Upozorňuji, že nemusíš v ten daný den 

hledat kešku, Můžeš jí najít v kterýkoliv den nebo i 3 najednou. Kolonky jsou 

proto, aby sis mohl zapsat výsledek tvé práce na stanovišti ;-) Kešku musíš najít 

do následující soboty (11.3.2017) ;-). Souřadnice kešek nalezneš pod rozvrhem 

týdne. Pracovní list odevzdej nejlépe v pátek (v neděli). Tam ještě dostaneš 

nálepky a ty všechny nalepíš do mapy. Za to všechno co odevzdáš, dostaneš malé 

razítka do pasu. Co se týče velkého razítka, to dostaneš v neděli za nedělní účast, 

pokud nebudeš v neděli nedostaneš. Takže Ti přeji Boží požehnání na cestu a ať 

se ti daří v díle. ;-) 

 

Rozvrh týdne: 
 

Sobota – Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Podpis rodičů: 

Neděle – Zajdi si pro razítko za nedělní účast v kostele. 

Pondělí – Napiš vlastní modlitbu za rodiny, prarodiče, opuštěné děti, ozdob ji a 

celý týden se ji modli. Modlitbu pak odevzdáš v pátek (v neděli). 

Úterý – Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Podpis rodičů: 

Středa - Odřekni si sladkosti, nebo to, co nejraději jíš a místo toho daruj 

symbolickou korunu nebo dvoukorunu neboli více do postničky. Odloženou 

almužnu pak dones v pátek a společně ji dáme do pokladničky. 

 

 



Čtvrtek - Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Zadej HESLO týdne: 

____________________________________

____________________________________ 
 

Pátek - Zajdi si na Křížovou cestu (16:25) a páteční mši sv. věnovanou dětem a mládeži. 

V kapli obdržíš nálepku 

Souřadnice: 

1. Stanoviště – Hnojník: 49.6829992N, 18.5394847E 

                       Třanovice: 49.7181717N, 18.5264628E 

                                     Komorní Lhotka: 49.6527167N, 18.5295000E 
 

2. Stanoviště – Hnojník:  49.6797000N, 18.5326333E 

                       Třanovice: 49.7078122N, 18.5205192E 

                       Komorní Lhotka: 49.6531167N, 18.5188167E 

 

3. Stanoviště – Hnojník: 49.6815667N, 18.5398167E 

                       Třanovice: 49.7076994N, 18.5337894E 

                       Komorní Lhotka: 49.6569333N, 18.5239167E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

