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NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ 

Jan 20, 19-31 

Když byl Pán Ježíš ukřižován, začali se učedníci bát o své 

životy. Dál se scházeli a vzpomínali na Pána Ježíše, ale 

dělali to tajně. Dokonce zamykali i dveře, aby se k nim 

nikdo nemohl dostat. Jednou byli všichni spolu, jen 

Tomáš s nimi nebyl. Vtom se mezi nimi objevil Pán 

Ježíš. Učedníci se polekali, protože ho nemohli poznat. 

Pán Ježíš jim ale řekl: „Nebojte se!“ Pak jim ukázal svoje 

ruce, na kterých byly vidět rány od hřebů a svůj 

probodnutý bok. Když učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Druhý den 

vypravovali učedníci Tomášovi, co zažili, ale on jim nevěřil. Řekl jim: „Dokud sám Pána 

Ježíše neuvidím živého, nebudu tomu věřit.“ Za týden byli zase všichni spolu, tentokrát i s 

Tomášem. Pán Ježíš za nimi znovu přišel. Pozdravil je a vyzval Tomáše: „ Podívej se na 

mě. Poznáváš mě?“ Jakmile Tomáš Pána Ježíše uviděl, měl velikou radost a řekl: „Ty jsi 

Pán Ježíš. Teď už věřím, že jsi vstal z mrtvých. Proto budu dělat už jenom to, co chceš ty.“  

Otázky z minula: 

Pro všechny – 1 bod 

1. Kdo zjistil jako první, že Ježíšův hrob je prázdný? MARIE MAGDALSKÁ (ŽENY) 

2. Který den šly ženy k Ježíšovu hrobu? V NEDĚLI RÁNO 

3. Komu ženy oznámily, že Ježíš vstal z mrtvých? ÚČEDNÍKŮM PETROVI A JANOVI 

 

 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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, Weronika, 
Marek, Agáta U., Karolína, 
Ella, Martina, Štěpán, Jana 
 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza 
J., Matyáš, Václav, 
Mateusz, Ema, Radek, 
Magdaléna, Nela, Zuzana, 
Martina, Ella, Alžběta, 
Karolína, Dominik, 
Weronika, Agáta 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš, Ella,  

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš, 
Tereza J. 

Opakovací otázky: 

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

1. Jak pozdravil Ježíš učedníky po zmrtvýchvstání? A. Dobrý večer B. Chvála Kristu 

C. Pokoj Vám! 

2. Co Ježíš ukázal učedníkům, když je navštívil? 

3. Jak se jmenoval učedník, který nebyl s nimi, když přišel Ježíš za nimi? 

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

1. Proč a před kým byli učedníci shromážděni za zavřenými dveřmi?  
2. Jaká slova Ježíš pronesl, když na ně dechl? 

3. Co odpověděl učedník, který nevěřil, že Ježíš navštívil ostatní učedníky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkoly: 

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

Dnes jsme v evangeliu četli, že Pán Ježíš prošel zavřenými dveřmi. Na obrázku je mnoho 

různých dveří. Najdeš troje stejné? 

 



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

2. neděle velikonoční je také nedělí Božího milosrdenství. V příloze máš obrázek Božího 

milosrdenství, tvým úkolem bude si ho vybarvit a během vybarvování přemýšlet, v čem 

Ježíši důvěřuješ, jakou máš důvěru v Ježíše. Můžeš i poprosit rodiče, aby ti s úvahou 

pomohli, pokud si nevíš rady nebo neumíš psát. 

První a druhý stupeň – 1bod 

POSTAVY SVATÉHO TÝDNE 

V událostech Svatého týdne, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a smrt na kříži, 

vystupuje mnoho postav. Doplň nedokončené věty správnými jmény. Písmena, 

která jsou za jmény, napiš do tabulky ke stejnému číslu, jako má začátek věty. 

Dozvíš se, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro … (dokončení v tajence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


