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

Ježíš jednou vyprávěl podobenství o boháči a Lazarovi. Pochopit tento příběh není 

tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Když správně doplníš chybějící 

písmena v textu a dopíšeš je podle čísel do tajenky, dozvíš se, co nám chtěl Ježíš 

podobenstvím říct.  (Příloha č. 1) 

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

Představ si, že jsi nyní spisovatel. Tvým úkolem je přepsat podobenství z evangelia 

do dnešního jazyka. V textu je celá řada symbolických obrazů, které v dnešní době už 

nejsou aktuální (např. šarlat a kment). Jaké pojmy by pro vyjádření luxusu použil 

dnešní člověk? 

První a druhý stupeň – 1bod 

Hádanka 

63 zápalek tvoří čytři čtverce. Přemístěte 5 zápalek 

tak, aby vznikl obrazec podobný spirále. 

 

 

 

 

Sbírej odznaky dělníka  

Při stavbě cesty do Božího 

království máš možnost získat 

odznak dělníka. A to získáním 

určitého počtu dlažebních 

kostek. Viz. Tabulka. 

Odznaky 

                      

Dlažebními kostkami tvoříme společně celá farnost cestu do Božího království. Mapa 

je umístěna ve farním kostele v Hnojníku. 

Info: www.farnost-hnojnik.cz

cyklus C/A 

26. neděle 

v mezidobí 

BOHÁČ A LAZAR  

Podle Lk 16, 19 - 31 

Jednou vyprávěl Pán Ježíš farizeům, kteří za ním přišli, příběh: „Byl jednou jeden boháč, 

který měl mnoho peněz, krásné šaty a skvělé jídlo. Jenže byl lakomý až hrůza! U jeho 

domu lehával na zemi žebrák Lazar. Neměl peníze a ještě ke všemu měl ošklivou 

nemoc, kdy měl boláky po celém těle. Tak rád by si vzal alespoň zbytky od stolu toho 

boháče, ale kdepak, ten mu nic nedal! Jak 

myslíte, že to dopadlo? Lazar zemřel, a protože žil 

dobrý život, andělé ho vzali a vynesli rovnou do 

nebe. Jinak to dopadlo s lakomým boháčem. Ten 

se bohužel dostal do pekla. Volal proto, jestli by 

mohl Lazar přijít a pomoci mu v jeho trápení, ale 

nešlo to. Boháč se měl dobře a nemyslel na 

druhé, když žil na zemi, nyní má trápení, s 

Lazarem to bylo přesně naopak. A tak boháč 

prosil, aby se Lazar vypravil z nebe k boháčovým 

bratrům, kteří žili stejně špatně jako boháč za svého života na zemi. Ať Lazar boháče 

varuje, že se mají chovat lépe, jinak se dostanou taky do pekla. Jenže to už nešlo. 

Každý, kdo je na zemi, ví, jak se má k ostatním chovat, dokonce si o tom každý může 

přečíst v Bibli.“  

Otázky z minula: 

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

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

2. Mluvilo se také o bohatství? ANO 

3. Jaké lidi měl Ježíš rád bohaté nebo chudé? BOHATÉ I CHUDÉ 

Odznak dělníka Počet dlažebních kostek 

Lopatář 1 

Kolečkář 4 

Zedník 8 

Mistr 13 

Stavbyvedoucí 19 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



 

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

1. Doplň větu: .......  neumím, .......... se stydím. KOPAT NEUMÍM, ŽEBRAT SE 

STYDÍM. 

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

BOHU I MAMONU. 

3. Kdy a které dny se modlíme při mši sv. Věřím?  PO PROMLUVĚ (KÁZÁNÍ), 

V NEDĚLI, VE SLAVNOSTECH 

Křížovka z minula  

Tajenka: OBĚTOVÁNÍ 

Opakovací otázky: 

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

1. Ježíš dnes porovnává dvě postavy. Jak se jmenovaly? 

 

______________________________________________________________ 

2. Jaký byl rozdíl mezi nimi? 

 

______________________________________________________________ 

3. Kdo z nich přišel do pekla? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Znáš nějakého proroka?  

 

______________________________________________________________ 

2. Napiš jména SZ osob, které Ježíš dnes vzpomíná v evangeliu. 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Školní rok začíná 1.9. Podzim začíná 23.9. Kdy začíná církevní rok? 

 

______________________________________________________________ 

 

Úkoly: 

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

Před chvílí jsme si říkali, že si máme všímat těch, kteří něco potřebují. Bětuška je 

smutná. Namaluj kolem ní, čím bys jí mohl potěšit. 

 

 


