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

Farizeus a celník – to nejsou jen postavy z Ježíšova podobenství. Podobně se 

chováme k Bohu i lidem často i my. Pročti si věty, které jsou pod obrázkem, a 

podtrhni červeně ty, které by řekl současný člověk-farizeus, a zeleně ty, které by 

vyslovil člověk podobný biblickému celníkovi. (Příloha č.1) 

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

Najdi si v bibli Mariin Chvalozpěv "Magnificat"(Lk 1,46-55). Přečti si několikrát tento 

úryvek, pokus se zamyslet nad rozdílem mezi chválou farizea a Marie. Rozdíly si 

zapiš. 

První a druhý stupeň – 1bod                  

CHCETE BÝT 

BIBLIONÁŘEM? 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

30. neděle v 

mezidobí 

PODOBENSTVÍ O FARIZEOVI A CELNÍKOVI  

Podle Lk 18, 9 - 14 

V době Pána Ježíše žili lidé, kteří si o sobě mysleli, že jsou lepší než ostatní, protože 

jsou hodnější. Těm vyprávěl Pán Ježíš následující příběh: „Jednou přišli do jednoho 

chrámu dva lidé - farizeus a celník. Farizeus – to byl někdo jako kněz - a celník, ten 

vybíral od lidí daně. Celníci byli často nepoctiví. Vybírali víc peněz, než měli, a ty si pak 

nechali pro sebe. Farizeus šel až dopředu 

kostela a modlil se: „Pane Bože, děkuji ti, že 

nejsem jako ostatní lidé. Jsem hodný, modlím 

se, chodím do kostela, postím se. Děkuji, že 

nejsem tak špatný jako támhleten celník!“ 

Zato celník zůstal stát vzadu v kostele, ani se 

neodvážil jít dál a modlil se: „Bože, jsem velký 

hříšník a dělám mnoho špatného. Prosím, 

odpusť mi to!“ Pak se Pán Ježíš zeptal: „Která 

modlitba se Pánu Bohu líbila víc? Ta 

celníkova! Celník totiž upřímně litoval svých 

chyb, zatímco farizeus se jen vytahoval.“  

Otázky z minula: 

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

1. Kdo dnes přišel za Ježíšem? JEŽÍŠOVA MATKA A JEHO PŘIBUZNÍ 

2. Kde zůstali stát? VENKU 

3. Byla kněžnou sv. Hedvika? ANO 

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

1. Doplň větu: "Každý kdo plní ................., to je můj .......... i ........ i .................. 

KAŽDÝ KDO PLNÍ VŮLÍ BOŽÍ, TO JE MŮJ BRATR I SESTRA I MATKA 

2. Kolik dětí měla sv. Hedvika? 6 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

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


3. Sv. Hedvika je patronkou jakého území a diecéze? SLEZSKA, OSTRAVSKO-

OPAVSKÉ DIECÉZE 

Tajenka z minula – KDO JSOU PATRONI EVROPY? 

Tajenka: ,,Bez křesťanství ztratí Evropa své SRDCE“ 

1. Kateřina Sienská, 2. Brigita, 3. Benedikt, 4. Cyril a Metoděj, 5. Edita Steinová 

Opakovací otázky: 

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

1. Ježíš dnes porovnává dvě osoby. Které to byly? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kam právě šly? 

 

______________________________________________________________ 

3. Co si tuto neděli budeme připomínat? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Jak nazýváme dnešní podobenství?  

 

______________________________________________________________ 

2. Kdo řekl: "Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých 

příjmů." 

 

______________________________________________________________ 

3. Jak se modlíme růženec? 

 

______________________________________________________________ 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

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

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

František 

Úkoly: 

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

Na obrázcích je vidět, co se stalo v dnešním evangeliu – jak se farizeus a celník 

modlili v chrámě. Najdeš mezi obrázky 13 rozdílů? 


