
cyklus C/A 

3. neděle v 

mezidobí 

POVOLÁNÍ PRVNÍCH APOŠTOLŮ 

Mt 4, 12-23 

Jednou šel Pán Ježíš po břehu moře. Najednou 

uviděl u vody dva rybáře. Byli to bratři, Petr a 

Ondřej. Zrovna házeli do vody síť na chytání ryb. 

Pán Ježíš jim řekl: „Nechte ryby a pojďte za 

mnou.“ Oni hned všeho nechali a šli za Pánem 

Ježíšem. Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš jiné 

dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě na lodi 

opravovali sítě. Pán Ježíš na ně zase zavolal: 

„Pojďte za mnou.“ Oni hned všechno nechali na 

lodi a šli za Pánem Ježíšem. Pán Ježíš pak s nimi 

chodil po celém okolí, povídal lidem o Božím království a uzdravoval všechny nemocné.  

Otázky z minula: 

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

1. Rodiče Jana Křtitele byli:  C) Zachariáš a Alžběta  

2. Jan Křtitel kázal: C) u řeky Jordánu 

3. Janův otec neuvěřil, že bude mít syna, a až do jeho narození:  B) oněměl 

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

1. Co řekl Jan Křtitel o Ježíšovi učedníkům? HLE, BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ 

HŘÍCHY SVĚTA. 

2. Jan Křtitel byl uvězněn. Proč? PROTOŽE POKÁRAL VLÁDCE HERODA ZA JEHO 

MANŽELSTVÍ SE ŠVAGROVOU 

3. Jak zemřel Jan Křtitel? STĚTÍM HLAVY 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Kvízy z minula 

Mozaika - Tajenka: ,,Zřetelným vyjádřením víry Karla IV. jsou zároveň památky, které 

nechal vybudovat“. 

Osmisměrka - ,,Svatovítská katedrála“ 

Úkoly: 

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

Pán Ježíš si v dnešním evangeliu vybral za učedníky rybáře. Ti se v rybách určitě vyznali. 

Zkus pomoct rybářovi a najdi v rybníce deset ryb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Příloha - úkol č. 1 

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

Příloha - úkol č. 2 

Opakovací otázky: 

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

1. Jak se jmenovalo město v dnešním evangeliu, které Ježíš opustil:  

A. Jeruzalém, B. Nazaret, C. Betlém 

2. Ježíš se usadil u moře a tam uviděl dva bratry. Jak se jmenovali? A. Petr a 

Pavel, B. Lukáš a Jan, C. Šimon Petr a Ondřej 

3. Co ti dva bratři právě dělali? 

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

1. Když Ježíš začal procházet izraelskou zemí, jak zněla věta, kterou hlásal? 

_________________________________________________________________ 

2. Kolik Ježíš povolal učedníků, když procházel územím okolo moře? 

_________________________________________________________________ 

3. Doplň větu:  Ježíš pak chodil po celé ..............., učil v jejich synagogách, hlásal 

evangelium (o Božím)...................... a ............................. mezi lidem každou 

......................... a každou chorobu. 

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,  

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., Matyáš, Václav, Mateusz, Ema, Radek, 

Magdaléna, Nela 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., Matyáš 



První a druhý stupeň – 1bod 

Pán Ježíš povolává učedníky 

 

Děti přiřazuji k jednotlivým hlavám jména účedníku a na řádky dopisují jména. 

 

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

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


Úkol č. 1 
Petr se setkává s Ježíšem 

(Jan 1,35-42; Lk 5,1-11) 
 

Na počátku své služby si Pán hledá učedníky. Vyškrtej v lodičkách všechna 

písmena všechna písmena XYZ a zbudou ti jména učedníků, se kterými se Ježíš 

setkal u Galilejského jezera. 

1._______________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

Čtvrtá a pátá třída navíc vypracovává úkol z úkolu č. 2 a to pouze Jan 1,35-42. 

Přeji hodně zdarů při práci  



Úkol č. 2 
Petr se setkává s Ježíšem 

(Jan 1,35-42; Lk 5,1-11) 

Přečti si biblický oddíl a napiš svými slovy, co jsi četl(a): 

Jan 1,35-42 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Lukáš 5,1-4 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Lukáš 5,4-11 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Jaká jména Pána Ježíše nacházíš v Janovi 1,35-42? 

Přeji hodně zdarů při práci  


