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

Církev, a tedy i farnost, má být domem, kde je každý vítán, kde člověk cítí, že ho druzí 

přijímají i s jeho chybami, kde najde útěchu, povzbuzení i odpovědi na svoje otázky. 

Poskládej správně jednotlivé kameny a vznikne symbolický obrázek jedné farnosti. 

Zažíváš ve své farnosti něco z toho, co je napsáno na kamenech? Pokus se o tom 

něco napsat třeba na druhou stranu vytvořeného kostela. (Příloha č. 1) 

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

Prožíváme rok milosrdenství. Ve farním kostele je banner s obrazem dnešního 

evangelia. Zadívej se na něj a najdi staršího bratra. Pokus se napsat co si myslí. Jaký 

má postoj ke svému bratrovi? Je v právu nebo ne? 

První a druhý stupeň – 1bod 

Kvíz 

 

 

 

 

 

cyklus C/A 

24. neděle v mezidobí 

TŘI PŘÍBĚHY 

Podle Lk 15, 1 - 32 

Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí. Byli mezi nimi i různí hříšníci. Farizeům se to 

nelíbilo a zlobili se proto na Pána Ježíše. Pán Ježíš jim tedy pověděl příběh: „Představte 

si, že máte sto oveček a jedna z nich se vám ztratí. Co uděláte? Necháte těch devadesát 

devět oveček, ať se pasou, a půjdete hledat tu ztracenou. A když ji najdete, vezmete ji 

na ramena, donesete domů a tam se budete radovat i se všemi přáteli a sousedy. A právě 

takou radost bude v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí. Nebo si představte ženu, 

která má deset stříbrných mincí, a jedna z nich se jí ztratí. Co udělá? Rozsvítí světlo, 

prohledá celý dům a vymete všechny kouty, aby ji našla. Když ji najde, svolá všechny 

sousedky a přítelkyně a budou se společně radovat. Stejnou radost mají v nebi andělé 

nad jedním hříšníkem, který se napraví.“ Nakonec pověděl Pán Ježíš lidem ještě jeden 

příběh: „Jeden člověk měl dva syny. Když ten mladší dospěl, řekl otci: „Dej mi peníze, 

které mi patří.“ Otec mu je tedy dal. Syn je vzal a vydal se do světa. Usadil se v jedné 

daleké zemi a tam všechny peníze utratil. Když už žádné neměl, nastal v té zemi hlad. Šel 

tedy a začal pracovat u jednoho sedláka. Ten ho 

poslal pást prasata. Mladší syn hlídal prasata a měl 

velký hlad. Rád by si vzal alespoň lusky, které žrali 

prasata, ale nemohl. Tu si řekl: „Vždyť služebníci u 

mého otce mají jídla dost a já tu umírám hlady. Půjdu 

ke svému otci a řeknu mu: Otče, zachoval jsem se 

moc špatně. Už si nezasloužím, abych byl tvým 

synem. Prosím přijmi mě jako služebníka.“ Vstal tedy 

a šel ke svému otci. Ještě když byl daleko od domu, 

otec si ho všiml a běžel mu naproti. Syn řekl otci: 

„Otče, zachoval jsem se moc špatně. Už si 

nezasloužím, abych byl tvým synem. Otec ho ale 

nenechal domluvit a přikázal svým služebníkům: 

„Rychle přineste nejlepší šaty, prsten, oblečte a obujte. Přiveďte vykrmené tele, zabijte 

ho a upečte. Protože se mi vrátil syn, zase se našel! A začala velká hostina.“  

 

Rozhodl se vrátit domů, 

protože  

a) chtěl využít dobroty svého 

otce  

b) litoval toho, co udělal  

c) vyhodili ho i z té poslední 

práce  

Otec svého syna  

a) zaměstnal jako pasáka 

prasat  

b) uspořádal hostinu oslavující 

jeho návrat  

c) poslal pryč  

Bratr, který zůstal doma,  

a) slavil s nimi  

b) si od něj teď nechal sloužit  

c) mu záviděl 

Syn odešel z domova, protože  

a) nechtěl pracovat  
b) bratr ho ponižoval 
c) chtěl to zkusit :)  
 
Syn svůj majetek  

a) prohýřil s přáteli  

b) rozdal chudým  

c) odnesl do banky  

Nakonec skončil jako  

a) dělník na stavbě paláce  

b) pasák prasat  

c) vězeň v městském vězení  

 

MILOSRDNÝ OTEC 

Jakými slovy by se daly ještě vyjádřit vlastnosti 
otce v příběhu? Vypiš jej do obdélníku. 

 



Otázky z minula: 

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? CHTĚLI HO VIDĚT, SETKAT SE S NÍM, BYLI 

ZVĚDAVÍ, POTŘEBOVALI POMOC……. 

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

3. Na které místo máme dát Pána Ježíše? NA PRVNÍ 

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

1. Kolik máme evangelií a ze kterého jsme dnes slyšeli úryvek? 4 EVANGELIA, Z 

LUKÁŠE 

2. Napiš odpověď nedělního žalmu. ÚSTA SPRAVEDLIVÉHO MLUVÍ MOUDŘE 

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

PRÁCE, DENNÍ STAROSTI A NÁMAHA, SNAHY VÍNO = RADOST, VZTAH K 

BOHU A LIDEM 

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? 

 

______________________________________________________________ 

Úkoly: 

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

Pastýř hledá ztracenou ovečku. Pomoz mu najít správnou cestu. 


