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

Ježíš procházel Jerichem. Zacheus vylezl na strom, aby uviděl Ježíše. Pán Ježíš ho 

oslovil a společně se Zacheem odešli do jeho domu. Do políček zapiš slova, která Ježíš 

řekl Zacheovi. Najdeš je v Lukášovi 19,9-10. (Příloha č.1) 

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

Pokus se nakreslit rodokmen Tvé rodiny a na každé větvi zobraz své rodiče, 

prarodiče, sourozence. Jako znamením, že základem rodiny nebo kmene je Pán Ježíš.  

První a druhý stupeň – 1bod          CHCETE BÝT BIBLIONÁŘEM?        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

31. neděle v 

mezidobí 

ZACHEUS 

Podle Lk 19, 1 - 10 

Jednou procházel Pán Ježíš městem, které se jmenovalo Jericho. Žil tam jeden celník, 

velký hříšník, jmenoval se Zacheus. Ten si velmi přál vidět Pána Ježíše, ale protože 

nebyl moc vysoký, nemohl se k Pánu Ježíši přes lidi dostat. A tak vymyslel plán – vylezl 

na strom, aby viděl. Pán Ježíš došel až k tomu stromu a zavolal na Zachea: „Pojď dolů, 

dnes chci jít na návštěvu k tobě!“ Ostatní lidé se hodně divili a zlobili se, že chce jít Ježíš 

zrovna k největšímu hříšníkovi. Jenže Pán Ježíš věděl, proč to chce udělat. Zacheus byl 

strašně rád a vážil si toho, že chce jít Pán Ježíš 

zrovna k němu. Zastavil se a řekl: „Pane, 

vrátím peníze všem, které jsem okradl. Abych 

jim to vynahradil, dám jim dokonce víc, než 

jsem jim ukradl… A polovinu všech peněz, 

které mám, dám chudým lidem.“ Pán Ježíš měl 

velkou radost, že se Zacheus tak změnil. Právě 

proto byl Pán Ježíš na zemi, aby nám všem 

ukázal, jak se máme chovat a jací máme být. 

Proto šel na návštěvu i k Zacheovi.  

Otázky z minula: 

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

1. Ježíš dnes porovnává dvě osoby. Které to byly? FARIZEUS A CELNÍK 

2. Kam právě šly? DO CHRÁMU 

3. Co si tuto neděli budeme připomínat? MISIJNÍ NEDĚLI 

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

1. Jak nazýváme dnešní podobenství? PODOBENSTVÍ O FARIZEOVI A CELNÍKOVI 

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

příjmů." FARIZEUS 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

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


3. Jak se modlíme růženec? POBOŽNĚ, VĚŘÍM, 3x ZDRÁVAS, 5x (OTČENÁŠ + 10 

ZDRÁVASŮ), ZDRÁVAS KRÁLOVNO 

Kvíz z minula - Chcete být biblionářem? 

Správné odpovědí: 1.B, 2.D, 3.C, 4.D, 5.B, 6.A, 7.B 

Opakovací otázky: 

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

1. Ve kterém městě Zacheus žil? 

 

______________________________________________________________ 

2. Na jaké pozici pracoval? 

 

______________________________________________________________ 

3. Zacheus (poslechl/neposlechl), když ho Pán Ježíš zavolal. 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Jak se jmenoval strom, na kterou Zacheus vylezl?  

 

______________________________________________________________ 

2. Jak chtěl Zacheus dokázat, že se změnil po setkání s Ježíšem? 

 

______________________________________________________________ 

3. Jaká liturgická barva vystihuje v postu a adventu radost? 

______________________________________________________________ 

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. 

 

Lucie 

 

Úkoly: 

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

Pán Ježíš navštívil Zachea a ukázal mu cestu, jak napravit špatnosti, kterých se 

dopustil. I nám Pán Ježíš ukazuje, jak se máme správně chovat – jakou cestou máme 

jít. Začni dole od zeleného obdélníčku a zjisti, které cesty vedou přes dobré skutky ke 

šťastnému životu s Pánem Ježíšem. 

 

 


