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

Jedna malá farnost se rozhodla společně se vyfotografovat. Každý, kdo  ve farnosti 

vykonával nějakou službu, přišel na fotografování i s tím, co ke své službě potřebuje. 

Prohlédni si obrázek a najdi osm postav, které mají ve farnosti  

nějaký úkol. Dole na řádky napiš, jak se jejich funkce nazývají. Víš, co mají tito lidé na 

starosti? Jak sloužíš ve farnosti ty?  (Příloha č. 1) 

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

Dnes slavíme památku sv. Ludmily. Pokus se vytvořit mozaiku sv. Ludmily např. z 

luštěnin, kamínků nebo něčeho co tě napadne. 

První a druhý stupeň – 1bod 

Vyluštěte následující křížovku. Tajenkou je část mše sv. 

    
1. Z boku Pána Ježíše vytryskla krev a … 

    
2. Stolek na odkládání liturgických předmětů je … 

    
3. Při mši svaté se proměňuje chléb v Kristovo … 

    
4. Oltář je eucharistický … 

    5. Když nasypeme kadidlo do kadidelnice, vychází 
z ní … 

    
6. Obyčej. 

    
7. Květiny se dávají do… 

    
8. Mši svatou slouží … 

    
9. Jako obětní dary přinášíme chléb a …. 

 

Tajenka: ____________________________________ 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz 

cyklus C/A 

25. neděle 

v mezidobí 

NEPOCTIVÝ SPRÁVCE  

Podle Lk 16, 1 - 13 

Jednou vyprávěl Pán Ježíš svým učedníkům tento příběh: „Jeden bohatý člověk měl 

správce, který měl na starosti všechen jeho majetek. Toho správce ale nějací lidé 

obvinili, že s majetkem špatně zachází. Pán si ho tedy zavolal a řekl mu: „Slyšel jsem o 

tobě špatné věci, proto už dál správcem mého majetku být nemůžeš.“ Správce si řekl: 

„Co budu dělat? Vždyť žádnou jinou práci neumím a žebrat se stydím.“ Vtom dostal 

nápad: „Už vím, co udělám!“ Zavolal si k 

sobě lidi, kteří jeho pánu něco dlužili. Když 

přišel první, zeptal se ho: „Kolik jsi mému 

pánu dlužen?“ On mu odpověděl: „Sto 

věder oleje.“ Správce mu na to řekl: „Tady 

máš svůj úpis, sedni si a napiš padesát.“ 

Pak se zeptal druhého: „ Kolik ty dlužíš 

mému pánu?“ Odpověděl mu: „ Sto pytlů 

pšenice.“ Správce mu řekl: „Sedni si a napiš 

osmdesát.“ Pán nepoctivého správce 

pochválil, že jednal moudře. Kdo je věrný v 

maličkosti, bude věrný i ve velké věci. Kdo 

je v maličkosti nepoctivý, bude nepoctivý i 

ve velké věci.“  

Otázky z minula: 

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

1. Dnes jsme slyšeli několik příběhů. O čem byl první? O PASTÝŘI A ZTRACENÉ 

OVCI 

2. Ježíš mluví také příběh o otci. Kolik měl otec synů? DVA 

3. V příběhu o ženě Ježíš vypráví, že něco ztratila. Co to bylo? MINCE 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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

1. V dnešním evangeliu farizeové a učitelé Zákona reptali na Ježíše. Co jich 

pohoršovalo? ŽE PŘIJÍMÁ HŘÍŠNÍKY A JÍ S NIMI. 

2. Kolik příběhů jsme dnes slyšeli v evangeliu? TŘI 

3. Co znamená slovo, zvolání, zpěv ALELUJA?  CHVALTE PÁNA 

Opakovací otázky: 

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

1. O jakých dvou postavách se dnes mluví v evangeliu? 

 

______________________________________________________________ 

2. Mluvilo se také o bohatství? 

 

______________________________________________________________ 

3. Jaké lidi měl Ježíš rád bohaté nebo chudé? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Doplň větu: .......  neumím, .......... se stydím.  

 

______________________________________________________________ 

2. Jak zněla věta, kterou nás Ježíš varuje o dvojí službě? 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Kdy a které dny se modlíme při mši sv. Věřím? 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Úkoly: 

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

Dnes jsme si povídali o poctivosti. I Kačenka chce být poctivá, ale dnes se jí to moc 

nedařilo. Podívej se na věci kolem ní a pověz, co mohla udělat lépe, když: zalévala 

květiny, psala domácí úkol, zametala podlahu, prostírala na stůl, rovnala knížky do 

police, sklidila umyté hrnečky, chystala si tašku do školy, oblékala se, umývala se. 

 


