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

Svíce viz (Příloha č.1) 

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

Zamysli se, jak vypadá nebe o 1. listopadu, kdy slavíme Slavnost Všech svatých. 

Můžeš nakreslit, napsat, nebo symbolicky označit. 

První a druhý stupeň – 1bod           

PROČ CHODÍME NA HŘBITOV?  

V listopadových dnech potkáváme lidi s kyticemi květin, věnci a svícemi, jak chodí na 

hřbitov. Někteří z nich přitom ani pořádně nevědí proč. Co o tom víš ty? Uprostřed 

našeho „hřbitova“ je 12 dlaždic. Polovinu tvoří otázky, druhou polovinu odpovědi. 

Vybarvi stejnou barvou dvojice, které k sobě patří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

32. neděle v 

mezidobí 

VĚČNÝ ŽIVOT 

Podle Lk 20, 27 - 38 

Jednou přišlo za Pánem Ježíšem několik saduceů, kteří nevěří, že budeme po smrti žít v 

nebi. Chtěli Pána Ježíše nachytat, a proto se ho zeptali: „Bylo sedm bratrů. Nejstarší z 

nich se oženil, ale brzy zemřel, dřív, než se mu narodilo nějaké 

dítě. Pak si jeho manželku vzal druhý bratr, ale také zemřel. 

Pak si ji vzal třetí, po něm čtvrtý, pátý, šestý i sedmý bratr, ale 

všichni postupně zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Čí 

manželka to tedy v nebi bude, když ji mělo za ženu všech sedm 

bratrů?“ Pán Ježíš jim na to odpověděl: „Tady na zemi se lidé 

žení a vdávají, ale v nebi už to tak nebude. V nebi už budou lidé 

podobni andělům a budou Pánu Bohu úplně blízko.“   

Otázky z minula: 

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

1. Ve kterém městě Zacheus žil? JERICHO 

2. Na jaké pozici pracoval? VYBĚRČÍ DANÍ 

3. Poslechl Zacheus Pána Ježíše když ho zavolal? ANO 

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

1. Jak se jmenoval strom, na který Zacheus vylezl? FÍKOVNÍK 

2. Jak chtěl Zacheus dokázát, že změnil svůj život po setkání s Ježíšem? ŽE VŠEM 

VRÁTÍ ČTYŘNÁSOBNĚ CO JIM VZAL 

3. Jaká liturgická barva symbolizuje radost? RŮŽOVÁ 

Kvíz z minula - Chcete být biblionářem? 

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

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

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


Opakovací otázky: 

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

1. Co navštěvujeme často v listopadových dnech? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kolik manželů měla žena v dnešním evangeliu? 

 

______________________________________________________________ 

3. Kam půjde naše duše, až jednou zemřeme? 

______________________________________________________________ 

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

1. Jaká je hlavní myšlenka dnešního evangelia?  

 

______________________________________________________________ 

2. Doplň větu: Věřím v Ducha Svatého, svatou ................... obecnou, 

společenství..............., odpuštění……………….. a ............ věčný. 

 

______________________________________________________________ 

3. Čí hrob je prázdný a nikdo v něm neleží? 

 

______________________________________________________________ 

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 

 

Lucie, Zuzana J. 

 

 

 

Úkoly: 

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

Dnes jsme si povídali o tom, že máme druhým dělat radost. Na obrázku je rodina s 

babičkou. Ke každému z lidí patří některé věci pod obrázkem, s jejichž pomocí udělá 

druhým radost. Spoj věci s lidmi, ke kterým patří. Pomoci ti mohou otázky pod 

obrázkem.  

 

 

 


