
Advent – cache 2016 

V době adventní v rámci úkolu budeme hledat kešky. Co je to keška? To je schránka, 

která je umístěna pod danými souřadnicemi.  Každý týden budou 3 místa (kešky) 

určena pro tebe, abys mohl plnit úkol a vytvářet adventní svíci. Ti mladší mohou 

chodit spolu s rodiči a starší ať si vyberou ;-). První keška je umístěna na této 

souřadnici. Každý si vybere vesnici, kterou bude chodit. Stačí jej zadat na 

www.mapy.cz nebo do internetového vyhledavače. 

 

Tam budeš sbírat části adventní svíce a plnit úkoly. Také budeš odkázán na další 

kešku. ;-). Zde jsou řádky pro splnění úkolu. Pro hledání kešky si můžeš vzít s sebou 

mobil(GPS), foťák, papír a tužku ;-). 

1. Stanoviště 

Viz. Úkol na místě 

 

2. Stanoviště 

 

 

 

3. Stanoviště 

Viz. Úkol na místě 

 

 

 

 

 

 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 

cyklus C/A 

2. neděle adventní 

JAN KŘTITEL 

Podle Mt 3, 1-12 

V době, kdy Pán Ježíš bydlel ještě v Nazaretě, žil na 

nedaleké poušti u řeky Jordánu Jan Křtitel. Jan 

Křtitel nosil šaty z velbloudí kůže, kolem boků 

kožený pás, jedl kobylky a med divokých včel. 

Chodilo za ním mnoho lidí. Jan je křtil a radil jim, jak 

se polepšit, aby byli připravení na příchod Pána 

Ježíše.  

Otázky z minula: 

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

1. Kdo je to zloděj? ČLOVĚK, KTERÝ KRADE 

2. Kdo je to hospodář?ČLOVĚK, KTERÝ SE STARÁ O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, STATEK 

3. Advent je čas, kdy: A. slavíme Narození Ježíše, B. připravujeme se na příchod, 

Vykupitele, C. slavíme Vánoce, jíme cukroví, rozbalujeme dárky?  

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

1. Jak se jmenoval starozákonní patriarcha, o kterém dnes Ježíš mluví v 

evangeliu? ČLENOVÉ VELERADY 

2. Doplň větu: „Proto i vy buďte BDĚLÍ, neboť SYN ČLOVĚKA přijde v hodinu, 

kdy se NENADĚJETE“ 

3. Jaké výzvy slyšíme v době adventní? ZMĚNIT SE K LEPŠÍMU, ŠÍŘIT RADOST, 

NÁSLEDOVAT PÁNA JEŽÍŠE, OBRATIT SE 

ADVENT – CACHE 2016 – verše z minula 

1. stanoviště - Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, 

vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás 

učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu 

vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. 

 

Hnojník – 49.6754333N, 18.5461000E 

Třanovice – 49.7166636N, 18.5345278E 

Komorní Lhotka – 49.6574833N, 18.5213167E 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

http://www.mapy.cz/
http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik


2. stanoviště - nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým 

sklonům, abyste nepropadali vášním. 

3. stanoviště - Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo 

nesvedl. 

Opakovací otázky: 

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

1. Dnes byla řeč o Janovi, kterému se říkalo ....................? 

 

______________________________________________________________ 

2. Do čeho byl oblečen? 

 

______________________________________________________________ 

3. Co Jan dělal? 

______________________________________________________________ 

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

1.  Jaké starozákonní osoby dnes byly vzpomenuty v evangeliu? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kde se Jan připravoval na svou misi? 

 

______________________________________________________________ 

3. Doplň věty: "On Vás bude křtít .................... .  V ruce má..............................  

a pročistí............................... na svém mlatě."? 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

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

Magdaléna, Martina, Nela, Zuzana J., Tereza, Zuzana, Matyáš, 

František, Radek, Josef, Jan B., Ema, Alžběta, Agáta, Jan, Veronika, 

Marek, Agáta U. 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza j., Matyáš,  

 

Lucie 

Úkoly: 

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

Na obrázku je Jan Křtitel v řece Jordánu. Do obrázku nám ale někdo vystříhal mnoho 

děr. Dokážeš ho zase spravit? 

 

 

 


