
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 

Tajenka:  

 

 

2. Stanoviště 

Tajenka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

4. neděle adventní 

JOSEFE NEBOJ SE 

Podle Mt 1,18-24 

Svatý Josef a Panna Maria žili v Nazaretě. Dobře 

se znali a chtěli se vzít. Zasnoubili se, ale před 

svatbou svatý Josef zjistil, že Panna Maria čeká 

miminko. To ho mrzelo, ale nechtěl Marii dělat 

žádné potíže. Proto se s ní chtěl tajně rozejít. V 

noci ale přišel ke svatému Josefovi anděl a řekl 

mu: „Josefe, neboj se. Vezmi si Marii k sobě. 

Miminko, které Maria čeká, je Syn Boží. Bude se 

jmenovat Ježíš. On zachrání všechny lidi.“ Když se 

Josef probudil, udělal to tak, jak mu anděl řekl.  

Otázky z minula: 

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

1. Kde byl Jan Křtitel? VE VĚZENÍ 

2. Koho poslal Jan Křtitel za Ježíšem? UČEDNÍKY 

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

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

1. Jakou otázku měl Jan Křtitel na Ježíše? JSI SYN BOŽÍ? 

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

VIDÍ, HLUŠÍ SLYŠÍ, CHROMÍ CHODÍ, NEMOCNÍ JSOU UZDRAVENÍ, MRTVÍ 

VSTÁVAJÍ, CHUDÝM S HLÁSÁ RADOSTNÁ ZVĚST 

3. Doplň větu: "Mezi těmi, kdo se narodili ze ŽENY nepovstal nikdo VĚTŠÍ než 

JAN KŘTITEL". 

 

 

 

Hnojník – 49.6832014N, 18.5470367E 

Třanovice – 49.7004467N, 18.5319722E 

Komorní Lhotka – 49.6605167N, 18.5256667E 

 

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. S kým byl Josef zasnouben? 

 

______________________________________________________________ 

2.  Co chtěl Josef udělat se svou snoubenkou?? 

 

______________________________________________________________ 

3. Kdy se Josefovi zjevil anděl Páně? 

______________________________________________________________ 

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

1.  Jakou vlastnost měl Josef? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kdo řekl větu: "Hle panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emanuel? 

 

______________________________________________________________ 

3. Co znamená jméno Emanuel? 

 

______________________________________________________________ 

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) 

Svatý Josef s Pannou Marií museli pro malého Ježíška připravit mnoho věcí. Ale občas 

se jim mezi ně připletly i věci, které miminkům do ručičky nepatří. Pomoz jim je najít. Z 

každého řádku vyškrtni to, co tam nepatří. 

 


