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

Vypiš si činnosti, které denně děláš. Pak si je seřaď podle důležitosti. Tím si vytvoříš 

žebříček hodnot. Zkus se zamyslet, jestli ti to vyšlo podle dnešního evangelia. 

Některé činnosti můžeš i nakreslit. 

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

Přečti si znovu evangelium 23. neděle v mezidobí a najdi v něm větu, kde Ježíš mluví 

o tom, kdy nemůžeme být jeho učedníky. K větě dopiš souřadnice a nakresli obrázek. 

První a druhý stupeň 

Doplňovačka 
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1. dole, 2. spatřiti, 3. český světec, 4. sněžná bouře, 5. sopka, 6. svátky na konci roku, 

7. bezmotorové letadlo, 8. planeta Sluneční soustavy, 9. pohádková bytost, 10. česká 

řeka 

 

 

  

 

      

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz 

cyklus C/A 

23. neděle v mezidobí 

NÁSLEDOVÁNÍ  

Podle Lk 14, 25 - 33 

Za Pánem Ježíšem přicházelo mnoho lidí. Chodili spolu s ním a poslouchali, co říká. 

Jednou se na ně Pán Ježíš podíval a řekl jim: „Každý, kdo ke mně přichází, musí postavit 

svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám sebe až na druhé místo. Kdo to 

neudělá, nemůže být mým učedníkem. Kdo nevezme svůj 

kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Vždyť 

i člověk, který chce postavit věž, si napřed sedne a spočítá, 

kolik bude stavba stát. Kdyby ji začal stavět a pak neměl 

peníze na její dokončení, všichni by se mu smáli. Podobně 

král, který chce vést válku proti jinému králi, musí napřed 

přemýšlet, jestli má dost vojáků na to, aby ho druhý král 

nepřemohl. Tak ani žádný člověk, který se nevzdá všeho, 

co má, nemůže být mým učedníkem. 

 

Opakovací otázky: 

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

1. V dnešním evangeliu jsme četli o tom, že za Pánem Ježíšem chodilo mnoho 

lidí. Co myslíš, proč jich bylo tolik? 

 

______________________________________________________________ 

2. Chtěli se všichni lidé chovat tak, jak Ježíš říkal? 

 

______________________________________________________________ 

3. Na které místo máme dát Pána Ježíše? 

 

______________________________________________________________ 



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

1. Kolik máme evangelií a ze kterého jsme dnes slyšeli úryvek?  

 

______________________________________________________________ 

2. Napiš odpověď nedělního žalmu. 

 

______________________________________________________________ 

3. V obětním průvodu neseme chléb a víno. Čeho jsou symbolem? 

 

______________________________________________________________ 

 

Pravidla stavby cesty do Božího království 

Za co obdržíš kamínky (body): 

1. Odpověď na opakovací otázky 3×1 = 3 kamínky. Pokud odpovídáš z neděle, tak 
za 3 správné odpovědí 1 kamínek.  

2. Za splnění úkolu týdne odevzdaný v pátek 3 kamínky. Předškolní děti budou 
mít také svůj úkol, který se bude hodnotit. Pokud odevzdáš úkol v neděli, 
dostaneš 1 kamínek.  

3. Za účast na nedělní mší sv. 1 kamínek. (průběžně proběhne kontrola sešitků) 
4. Za účast na páteční mší sv. 1 kamínek. 

Předškolní děti za 7 kamínků mohou získat 1 dlažební kostku. Školáci a SŠ získají za 
10 kamínků 1 dlažební kostku. 

Dlažebními kostkami tvoříme společně celá farnost cestu do Božího 

království. Mapa je umístěna ve farním kostele v Hnojníku. 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

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

Dnes jsme mluvili o tom, že Pána Ježíše máme mít na prvním místě. Podívej se na 

obrázky a z každé dvojice zakroužkuj tu činnost, ze které by měl Pán Ježíš větší 

radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


