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

Každý člověk má v životě svoje povinnosti. Podívej se na rodinku Novákových a 

nakresli, co má asi na starosti maminka, co tatínek, jaké povinnosti má Lída a jaké 

Kuba! (Příloha č. 1) 

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

Svátek sv. Václava slaví křesťané 28. září. Pro občany České republiky je tento den 

státním svátkem. Zobrazení nebo sochu sv. Václava poznáš podle praporu orlice. 

Zapoj svoji fantazii a zkus vyrobit prapor sv. Václava. 

První a druhý stupeň – 1bod 

Panna Maria jako vzor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz

cyklus C/A 

27. neděle 

v mezidobí 

SLUŽEBNÍCI  

Podle Lk 17, 5 - 10 

 Jednou vyprávěl Pán Ježíš učedníkům příběh: „Představte si služebníka, který pracuje 

pro svého pána. Orá pole, pase dobytek a dělá nejrůznější další práce. Co myslíte, co 

mu řekne jeho pán, když se služebník vrátí z pole? 

Pozve ho ke stolu a začne ho hostit? Těžko. Spíš mu 

přikáže: „Připrav mi večeři a obsluhuj mě.“ Teprve až 

se nají a napije jeho pán, může se najíst i služebník. 

Myslíte, že mu pán poděkuje za to, co ten den 

udělal? Asi ne. Vždyť je to přece služebníkova 

povinnost. Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo 

přikázáno, řekněte si: „Jsme jenom služebníci. 

Udělali jsme, co bylo naší povinností.“  

Otázky z minula: 

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

1. Ježíš dnes porovnává dvě postavy. Jak se jmenovaly? BOHÁČ A LAZAR 

2. Jaký byl rozdíl mezi nimi?BOHÁČ BYL BOHATÝ, LAZAR BYL CHUDÝ 

3. Kdo z nich přišel do pekla? BOHÁČ 

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

1. Znáš nějakého proroka? MOJŽÍŠ, IZAIÁŠ, ELIÁŠ, ÁMOS, JEREMIÁŠ, JAN 

KŘTITEL 

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

ABRAHÁM 

3. Školní rok začíná 1.9. Podzim začíná 23.9. Kdy začíná církevní rok? 1. NEDĚLE 

ADVENTNÍ (Letos 27. 11. 2016) 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Hádanka z minula  

 

 

 

 

Opakovací otázky: 

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

1. O kom dnes Pán Ježíš vypráví příběh v evangeliu? 

 

______________________________________________________________ 

2. Jak se jmenuje služebník, který pomáhá knězi při mši sv.? 

 

______________________________________________________________ 

3. Jak se jmenuji liturgické předměty, které se nosí při přinášení darů? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. O co prosili apoštolové Pána Ježíše v dnešním evangeliu?  

 

______________________________________________________________ 

2. Napiš jména všech 12 apoštolů. 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Všichni Ježíšovi učedníci zemřeli mučednickou smrtí až na jednoho. Jak se 

jmenoval? A jakou liturgickou barvou ho oslavujeme ve mši sv.? 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Úkoly: 

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

V dnešním evangeliu jsme slyšeli příběh o služebníkovi a jeho pánovi. Podívej se na 

obrázek a poraď služebníkovi, co má nachystat na stůl. Správné věci zakroužkuj. 

 

 


