
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 

Viz. Úkol na místě 

 

3. Stanoviště 

Tajenka:  

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

3. neděle adventní 

JAN KŘTITEL 

Podle Mt 11,2-11 

Ještě před tím, než začal Pán Ježíš chodit mezi lidi a povídat jim o nebi, 

dal král Herodes Jana Křtitele zavřít do vězení. Po nějaké době se Jan 

dozvěděl, že Pán Ježíš začal dělat mezi lidmi zázraky. Protože za ním ale 

nemohl sám přijít, aby se o tom přesvědčil, poslal za Ježíšem svoje 

učedníky. Ti se Pána Ježíše zeptali: „Jsi Boží syn?“ Pán Ježíš jim na to 

řekl: 

„Podívejte 

se na lidi 

kolem mě.  

 

Co myslíte, jsem Syn Boží?“  

Otázky z minula: 

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

1. Dnes byla řeč o Janovi, kterému se říkalo JAN KŘTITEL. 

2. Do čeho byl oblečen? DO VELBLOUDÍ KŮŽE 

3. Co Jan dělal? KŘTIL  

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

1. Jaké starozákonní osoby dnes byly vzpomenuty v evangeliu? IZAJÁŠ, 

ABRAHÁM 

2. Kde se Jan připravoval na svou misi? NA POUŠTI 

3. Doplň věty: "On Vás bude křtít DUCHEM SVATÝM A OHNĚM. V ruce má 

LOPATU a pročistí OBILÍ na svém mlatě."? 

 

 

 

Hnojník – 49.6804394N, 18.5339342E 

Třanovice – 49.7097167N, 18.5317500E 

Komorní Lhotka – 49.6529883N, 18.5284036E 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

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


Opakovací otázky: 

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

1. Kde byl Jan Křtitel? 

 

______________________________________________________________ 

2. Koho poslal Jan Křtitel za Ježíšem? 

 

______________________________________________________________ 

3. Kolik svící nám bude v neděli svítit na adventním věnci? 

______________________________________________________________ 

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

1.  Jakou otázku měl Jan Křtitel na Ježíše? 

 

______________________________________________________________ 

2. Napiš tři skutky, podle kterých měli poznat, že Ježíš je pravý Mesiáš? 

 

______________________________________________________________ 

3. Doplň větu: "Mezi těmi, kdo se narodili z ......, nepovstal nikdo ....... než 

.................". 

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., Karolína 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., Matyáš 

 

Lucie 

 

 

 

Úkoly: 

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

Janovi učedníci měli poznat, že Pán Ježíš je Boží syn, podle toho, že dělal mnoho 

dobrých věcí. I na nás mají lidé vidět, že ostatním pomáháme. Podívej se na obrázek, 

zamysli se nad tím, co každého z těchto lidí trápí a spoj ho s předmětem, kterým 

bychom mu mohli pomoci. 

 

 


