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

Největším darem, který nám Ježíš zanechal a který máme díky kněžím, je eucharistie. 

V ní přijímáme Ježíše samotného a učíme se, aby také náš život byl darem. K 

eucharistii máme velkou úctu, vždyť v proměněné hostii je sám Ježíš. K vystavení 

hostie slouží jeden krásný posvátný předmět, jehož název se dozvíš z tajenky. Pak ho 

můžeš namalovat. (Příloha č. 1) 

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

Sv. František z Assisi je příkladem vděčnosti za všechno. Pevným bodem vděčnosti se 

stal kříž, který nazýváme ,, františkánský“. Pokud nevíš jak vypadá, můžeš jako 

detektiv si ho najít, nakreslit a popsat co na něm vidíš. 

,První a druhý stupeň – 1bod 

MARIA – MATKA 

CÍRKVE 

Panna Maria se stala 

matkou Ježíše Krista a 

byla s ním celý jeho 

život. Když ji Ježíš před 

svou smrtí na kříži 

svěřil učedníku Janovi, 

svěřil ji tím také celé 

církvi. Doplň správně 

písmena do tajenky 

podle čísel a dozvíš se, 

co pro nás znamená, 

že Panna Maria je 

Matkou církve. 

 

 

 

 

 

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz

cyklus C/A 

28. neděle 

v mezidobí 

DESET MALOMOCNÝCH 

Podle Lk 17, 11 - 19 

Jednou Pán Ježíš procházel zemí a potkal deset mužů, kteří trpěli velmi ošklivou 

nemocí, malomocenstvím. To byla taková nemoc, na kterou tehdy lidé neznali žádné 

léky, a proto malomocní obvykle brzo umřeli. 

Tito mužové však věděli, že Pán Ježíš má moc je 

uzdravit, a proto na něj volali: „Smiluj se nad 

námi a uzdrav nás!“ Pán Ježíš je všechny 

uzdravil a oni radostně odcházeli. Jen jeden z 

nich, cizinec, se vrátil, padl Pánu Ježíši k nohám 

a děkoval mu. Chválil Boha za tento zázrak a 

měl velikou radost, že se uzdravil z tak těžké 

nemoci. Ale Pán Ježíš řekl: „Vždyť jsem uzdravil 

deset mužů! Jenom jeden se vrátil, aby 

poděkoval? Kde je zbylých devět?“  

Otázky z minula: 

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

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

SLUŽEBNÍKOVI 

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

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

MISKA A KONVIČKY 

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

1. O co prosili apoštolové Pána Ježíše v dnešním evangeliu? AŤ JIM DÁ VÍCE 

VÍRY 

2. Napiš jména všech 12 apoštolů. PETR, JAN, JAKUB, MATOUŠ, FILIP, ŠIMON, 

TADEÁŠ, JAKUB ALFEŮV, JIDÁŠ (POZDĚJI MATĚJ), TOMÁŠ, JUDA, 

BARTOLOMĚJ  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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

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

LITURGICKÁ BARVA 

Tajenka z minula – PANNA MARIA JAKO VZOR 

Tajenka: CHTĚLA TO CO BŮH 

Opakovací otázky: 

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

1. Kolik lidí v dnešním evangeliu šlo naproti Ježíšovi? 

 

______________________________________________________________ 

2. Co ti lidé volali na Ježíše? 

 

______________________________________________________________ 

3. Měli bychom umět poděkovat? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Jakými městy v dnešním evangeliu Ježíš prochází?  

 

______________________________________________________________ 

2. Na co Ježíš v dnešním evangeliu dává důraz? 

 

______________________________________________________________ 

 

3. Čím končí církevní rok? 

 

______________________________________________________________ 

Seznam dělníku, kteří získali odznak 

 

Klára, Barbora, Gabriel, Anežka, Václav, Lucie, Mateusz, Dominik, 

Magdaléna, Martina, Nela 

 

Úkoly: 

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

Na obrázku dole je vidět uzdravený člověk, jak děkuje Pánu Ježíši. Kam se ale podělo 

ostatních devět uzdravených? Najdi je a řekni, co dělají. 


