
cyklus C/A 

3. neděle postní 

SETKÁNÍ U STUDNY 

J 4, 5 – 42  

Jednou přišel Pán Ježíš se svými učedníky k 

samařskému městu. Všichni byli velmi unavení a měli 

veliký hlad a žízeň. Pán Ježíš poslal učedníky, aby 

koupili něco k jídlu a sám se zatím posadil u studny. 

Neměl ale žádnou nádobu, do které by si nabral vodu. 

Za chvíli přišla jedna žena z města s vědrem na vodu. 

Pán Ježíš ji poprosil: „Prosím, dej mi napít.“ Žena se 

moc divila, že ji Pán Ježíš o něco prosí. Pán Ježíš byl 

totiž žid a židé většinou neměli lidi z tohoto města 

rádi. Pán Ježíš jí ale řekl: „Jestli chceš, můžu dát napít já tobě. Nabízím ti vodu, po které 

nebudeš mít nikdy žízeň. Dá ti sílu, abys dělala jen dobré věci a došla tak do nebe.“ Žena 

z toho měla velikou radost a běžela zavolat ostatní lidi z města, aby se s Pánem Ježíšem 

také setkali. 

Otázky z minula: 

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

1. Jakou liturgickou barvu používáme v postní době? FIALOVOU 

2. Které tři apoštoly vzal Ježíš s sebou na vysokou horu?  C. Petra, Jakuba a Jana 

3. Které starozákonní postavy s Ježíšem rozmlouvaly?  C. Mojžíš a Eliáš 

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

1. Jak zářila Ježíšova tvář, když byl na hoře Proměnění? 

2. Kdy slavíme během roku svátek Proměnění Páně? B. 6. srpna 

3. Kdy ještě vzal Ježíš tytéž apoštoly s sebou? DO GETSEMANSKE ZAHRADY  

 

 

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, Veronika, 
Marek, Agáta U., Karolína, 
Ella, Martina, Štěpán 

 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza 
J., Matyáš, Václav, 
Mateusz, Ema, Radek, 
Magdaléna, Nela, Zuzana, 
Martina, Ella 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš 

Opakovací otázky: 

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

1. Komu patřila studna, ke které přišel Ježíš? A. Josefovi  B. Jakubovi C. Petrovi D. 

Janovi  

2. Koho Ježíš u studny potkal?  

3. V jakou dobu přišel Ježíš ke studni? A. Brzy ráno, kdy ještě všichni spali  B. V 

poledne C. Navečer  D. V noci, kdy všichni spali 

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

1. Kdy se stáváme Božími dětmi? 

2. Co žádal Ježíš po osobě, kterou potkal u studny?  

3. Jaký zázrak se stal, když Mojžíš udeřil holí do skály? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTNÍ DOBA CACHE 2017 
aneb Putujeme s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma 

Postní doba je pro všechny křesťany příležitostí k vyjití na cestu od sobectví k 

lásce. Máme více poznávat Boží lásku, odpovídat na ni, nechat se jí inspirovat a 

proměňovat. Stejně jako starozákonní Izrael putoval pouští pod vedením Mojžíše, 

aby přijal Zákon a naučil se žít podle Božího slova, vydáme se my na cestu s 

Kristem, abychom poznávali jeho slova i skutky a učili se jednat jako on. On je 

„cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

 

Postní dobu jsme začali Popeleční středou. Nyní dostáváš instrukce, co na tebe 

čeká 2. týden. V pátek (neděli) dostaneš do rukou tento pracovní list. Na něm je 

rozepsán rozvrh týdne (text níže), co každý den budeš dělat. Jsou tam vyhrazeny 

3 dny na hledání kešek. Upozorňuji, že nemusíš v ten daný den hledat kešku, 

můžeš ji najít v kterýkoliv den nebo i 3 najednou. POZOR!!! Musíš začít od 1. 

stanoviště a pokračovat po 3. stanoviště. Na střídačku to nejde. Pomůcku, 

kterou si nesmíš zapomenout je BIBLE a propisku!!! Kolonky pro odpověď (níže) 

máš pro zápis výsledku tvé práce na stanovišti ;-) Kešku musíš najít do následující 

soboty (25.3.2017) ;-). Souřadnice kešek nalezneš pod rozvrhem týdne. Pracovní 

list odevzdej nejlépe v pátek (v neděli). Tam ještě dostaneš nálepky a ty pak 

všechny nalepíš do mapy. Za to všechno co odevzdáš, dostaneš malé razítka do 

pasu. Co se týče velkého razítka, to dostaneš v neděli za nedělní účast, pokud 

nebudeš v neděli, nedostaneš. Takže Ti přeji Boží požehnání na cestu a ať se ti 

daří v díle;-). 

 

Rozvrh týdne: 
 

Sobota – Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Podpis rodičů: 

Tajenka:________________________________

____________________________________ 
Neděle – Zajdi si pro razítko za nedělní účast v kostele. 

Pondělí – Napiš vlastní modlitbu za nemocné, postižené a trpící lidi, ozdob ji a celý 

týden se ji modli. Modlitbu pak odevzdáš v pátek (v neděli). 

Úterý – Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Podpis rodičů: 



Středa - Odřekni si sladkost nebo to, co nejraději jíš a místo toho daruj 

symbolickou korunu nebo dvoukorunu nebo i více do postničky. Odloženou 

almužnu pak dones v pátek a společně ji dáme do pokladničky. 

Čtvrtek - Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. 

Odpověď ze stanoviště č. 3_______________________ 
Pátek - Zajdi si na Křížovou cestu (16:25) a páteční mši sv. věnovanou dětem a 

mládeži. V kapli obdržíš nálepku 

Souřadnice: 

1. Stanoviště – Hnojník: 49.6880833N, 18.5361000E 

                       Třanovice: 49.7119150N, 18.5244097E 

                       Komorní Lhotka: 49.6585667N, 18.5241333E 

2. Stanoviště – Hnojník: 49.6850833N, 18.5425333E 

                       Třanovice: 49.7090500N, 18.5339833E 

                       Komorní Lhotka: 49.6555142N, 18.5228619E 

3. Stanoviště – Hnojník: 49.6823000N, 18.5416000E 

                       Třanovice: 49.7100128N, 18.5459600E 

                       Komorní Lhotka: 49.6510167N, 18.5321500E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

