
cyklus C/A 

3. neděle 

velikonoční 

CESTA DO EMAUZ 

Lk 24, 13 – 35 

Když skončily velikonoce, vydali se dva učedníci z 

Jeruzaléma do nedaleké vesnice. Cestou si povídali o tom, 

co se o velikonocích stalo, o Pánu Ježíši a o jeho smrti na 

kříži. Jak šli, připojil se k nim Pán Ježíš. Učedníci ho ale 

nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: „O čem si povídáte?“ 

Jeden z učedníků mu odpověděl: „Ty nevíš, co se stalo v 

Jeruzalémě? Že zabili Pána Ježíše?“ On se jen usmál a pověděl jim, proč se to všechno 

muselo stát. Když došli do vesnice, zastavili se v ní všichni na večeři. Teprve, když Pán 

Ježíš začal rozdávat učedníkům chléb, poznali ho. V tu chvíli ale Pán Ježíš zmizel. Když 

učedníci Pána Ježíše poznali, měli velikou radost. Hned se vrátili a všem vypravovali, že 

viděli Pána Ježíše.   

Otázky z minula: 

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

1. Jak pozdravil Ježíš učedníky po zmrtvýchvstání? C. Pokoj Vám! 

2. Co Ježíš ukázal učedníkům, když je navštívil? SVÉ RÁNY 

3. Jak se jmenoval učedník, který nebyl s nimi, když přišel Ježíš za nimi? TOMÁŠ 

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

1. Proč a před kým byli učedníci shromážděni za zavřenými dveřmi? PŘED ŽIDY A 
FARIZEI, PROTOŽE SE BÁLI.  

2. Jaká slova Ježíš pronesl, když na ně dechl? PŘIJMĚTE DUCHA SVATÉHO! KOMU 

HŘÍCHY ODPUSTÍTE, TOMU JSOU ODPUŠTĚNY, KOMU JE NEODPUSTÍTE, TOMU 

ODPUŠTĚNY NEJSOU. 

3. Co odpověděl učedník, který nevěřil, že Ježíš navštívil ostatní učedníky? PÁN 

MŮJ A BŮH MŮJ! 

 

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, Weronika, 
Marek, Agáta U., Karolína, 
Ella, Martina, Štěpán, Jana 

 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza 
J., Matyáš, Václav, 
Mateusz, Ema, Radek, 
Magdaléna, Nela, Zuzana, 
Martina, Ella, Alžběta, 
Karolína, Dominik, 
Weronika, Agáta, Gabriel, 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš, Ella, Václav, 
Alžběta, Karolína, Martina 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš, 
Tereza J., Ella,  
 

 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš   

Opakovací otázky: 

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

1. Dnes jsme slyšeli o učednících. Odkud kam šli? A. Z Jeruzaléma do Jericha    

B. Z Jeruzaléma do Betléma C. Z Jeruzaléma do Emauz 

2. Kolik účedníků šlo? 

3. O čem spolu mluvili? A. Kde přenocují a co budou mít k večeři B. Kde je Ježíš   

C. O všem, co se událo v Jeruzalémě 

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

1. Jak se jmenoval jeden z učedníků, o kterých byla řeč v evangeliu? 

2. Kdy poznali, že je to Ježíš? 

3. Doplň větu: "Což nám......................., když k nám na cestě............ a odhaloval 

..............? 

 

Úkoly:  

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

Pán Ježíš potkal učedníky, když šli do vesnice Emauzy. Pomůžeš jim najít cestu? Jaká 

zvířátka cestou viděli? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dnes jsme slyšeli o tom, že učedníci Ježíše poznali při lámání chleba. Chléb je pro náš 

život velmi potřebný, bez něho je hlad. Proto Ježíš se nám dává, pod způsobou chleba v 

každé mši sv. Je potravou pro duchovní život. Napiš modlitbu, ve které vyjádříš prosbu 

za své kamarády, kteří se připravují k 1. sv. přijímání. Pokud jsi sám třeťák, napiš 

prosbu za sebe. 



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

V evangeliu jsme slyšeli, že ještě v té hodině se vydali zpět do Jeruzaléma a tam vše 

vyprávěli ostatním učedníkům. Napiš, co všechno vypravovali, když se vrátili zpět a 

setkali se s Ježíšem při lámání chleba. 

První a druhý stupeň – 1bod - MĚSTA V BIBLI  

Některá města jsou spjata s významnými biblickými událostmi. Přečti si následující otázky 

a na připravené řádky doplň názvy měst. Jako nápovědu využij biblické citace. Víš, co 

jiného se ještě v městech událo?

 


