
cyklus C/A 

4. neděle v 

mezidobí 

BLAHOSLAVENSTVÍ 

Mt 5, 1-12a 

Za Pánem Ježíšem chodilo hodně lidí. Chtěli slyšet, co 

povídá. Pán Ježíš tedy vystoupil na vysokou horu a tam 

se posadil. Pak začal lidem kolem sebe povídat, co mají 

dělat, aby byli šťastní: Blahoslavení chudí v duchu, 

neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, 

neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni 

dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a 

žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni 

dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. 

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou 

pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, 

když vás budou kvůli mně pronásledovat, neboť máte v nebi velkou odměnu.  

Otázky z minula: 

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

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

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

a Ondřej 

3. Co ti dva bratři právě dělali?  VRHALI SÍŤ DO MOŘE 

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

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

"OBRAŤTE SE, NEBOŤ SE PŘIBLÍŽILO NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ." 

2. Kolik Ježíš povolal učedníků, když procházel územím okolo moře? 4 

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

evangelium (o Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a 

každou chorobu. 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Kvíz z minula – Pán Ježíš povolává učedníky 

Učedníci – 1. Filip, 2. Bartoloměj, 3. Ondřej, 4. Šimon, 5. Tadeáš, 6. Tomáš, 7. Jidáš,      

8. Jakub Alfeův, 9. Matouš, 10. Jakub, 11. Petr, 12. Jan 

Úkoly: 

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

Na obrázku vidíme, jak Pán Ježíš rozmlouvá s lidmi o tom, jak mají žít. Mezi lidi se 

přimíchalo i deset zvířátek. Najdeš je? 

 



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. Co udělal Ježíš, když uviděl zástupy? A. Sedl si mezi ně B. Šel dál C. Vystoupil na 

horu 

2. Jak znělo první slovo vět, které Ježíš promluvil k lidu? 

3. Kolikrát to slovo Ježíš vyslovil? 

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

1. Jak by se dalo vyjádřit slovo ”šťastný” podle dnešního evangelia? 

_________________________________________________________________ 

2. Napiš 5 přívlastků, které dnes Ježíš vzpomíná v evangeliu? 

_________________________________________________________________ 

3. V lednu se jeden týden modlíme za všechny křesťany (18. - 25.1.) Víš, za co se 

modlíme a jak mu říkáme? 

_________________________________________________________________ 

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 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš 

 

Lucie 

 



První a druhý stupeň – 1bod 

BLAHOSLAVENÍ SPRAVEDLIVÍ 
Ve světě se děje mnoho nespravedlností. Pán Ježíš v blahoslavenství přislíbil, že kdo 

„lační a žízní po spravedlnosti, bude nasycen“. To znamená, že bychom si měli všímat 

každé nespravedlnosti a udělat vše pro to, aby byla odstraněna. Podle blahoslavenství je 

tedy šťastný ten, kdo není… (dokončení je v tajence řetězovky, kde poslední písmeno 

slova je zároveň prvním písmenem slova následujícího). 

 

 

 

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

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


Úkol č. 1  

BIBLICKÉ HORY  
Mnoho důležitých událostí z dějin Izraele se stalo na hoře. Poznáš, který obrázek patří ke 

které hoře? Dvojice spoj nebo označ stejnou barvou. 

 

 
 



Úkol č. 2 

BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ 
Když vidíme někoho plakat, obvykle se ptáme, co se mu stalo. Důvodů k pláči je mnoho, 

např. rozbité koleno, vztek, smutek i štěstí. Pláč upozorňuje na to, že se v nitru člověka 

něco děje. Ježíš v blahoslavenstvích říká, že plačící budou potěšeni. Někdy je člověk 

potěšen už tady na zemi, když se jeho starost vyřeší nebo když si uvědomí Boží blízkost. 

Plné a nekončící štěstí je pro nás však připraveno teprve u Boha v nebi.  

 

Dobře si prohlédni obrázky a doplň správně údaje dole do tabulky. 
 

Jak se na těchto lidech projevil příslib Ježíše, že plačící budou potěšeni? 
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