
cyklus C/A 

5. neděle postní 

VZKŘÍŠENÍ LAZARA 

J 11, 1 – 45  

Když byl Pán Ježíš se svými učedníky zrovna na cestách, 

onemocněl Ježíšův přítel Lazar. Jeho sestry Marta a Marie 

pro Pána Ježíše poslaly a prosili ho, aby Lazara uzdravil. Pán 

Ježíš se vydal na cestu, ale než k nim došel, Lazar zemřel. 

Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, běžela mu naproti a 

pověděla mu, co se stalo. Ježíš se jí zeptal: „Věříš, že můžu 

Lazara vzkřísit?“ Marta mu odpověděla: „Ano, Pane, věřím, že ty můžeš všechno.“ Pán 

Ježíš šel tedy k Lazarovu hrobu. Před vchodem byl veliký kámen. Pán Ježíš řekl lidem 

okolo: „Odstraňte ten kámen.“ Pak zavolal silným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Po těch 

slovech Lazar vyšel z hrobu a byl zase živý.  

Otázky z minula: 

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

1. O jakém uzdravení se dnes mluvilo v evangeliu? O UZDRAVENÍ SLEPÉHO 

2. Čím Ježíš uzdravil nemocného člověka? C. Plivl na zem a potřel ho blátem 

3. Kterou postní neděli slavíme? B. 4 

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

1. Dnes v evangeliu je řeč o rybníku. Jak se jmenoval? SILOE 

2. Doplň větu: "Věříš v ..........? Viděls ho, je to ten, který s tebou.................. 

3. Kterou neděli postní slavíme a jak ji říkáme? 4. NEDĚLE POSTNÍ, LAETARE - 

RADOSTNÁ  

 

 

 

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 

 

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

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš, 
Tereza J. 

Opakovací otázky: 

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

1. Jak se jmenovaly sestry Lazara? A. Marie a Anna B. Marie a Marta C. Marta a 

Alžběta 

2. Kde bydlel Lazar? A. v Jeruzalémě  B. v Betlémě   C. v Betánii  

3. Jak dlouho ležel Lazar v hrobě? 

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

1. Ve které svátosti vyznáváme své hříchy? 

2. Co je to almužna? 

3. Co řekl Ježíš Martě o vzkříšení? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

Už jsme vkročili do druhé poloviny doby postní. Nyní dostáváš instrukce, co na 

tebe čeká 4. 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 KANCIONÁL!!! Kolonky pro odpověď (níže) máš 

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

soboty (8. 4. 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: 

Odpověď ze stanoviště č.1________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
 

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



Pondělí – Napiš vlastní modlitbu za studenty a jejich zkoušky, 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: 

Číslo a název písně:___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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. 

Číslo a název písně:___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
Pátek - Zajdi si na Křížovou cestu (17:25) a páteční mši sv. věnovanou dětem a 

mládeži. V kapli obdržíš nálepku 

Souřadnice: 

1. Stanoviště – Hnojník: 49.6772717N, 18.5401697E 

                       Třanovice: 49.7169736N, 18.5411814E 

                       Komorní Lhotka: 49.6538822N, 18.5263100E 

2. Stanoviště – Hnojník: 49.6786464N, 18.5439839E 

                       Třanovice: 49.7116667N, 18.5346000E 

                       Komorní Lhotka: 49.6561744N, 18.5208400E 

3. Stanoviště – Hnojník: 49.6819075N, 18.5423128E 

                       Třanovice: 49.7113469N, 18.5185464E 

                       Komorní Lhotka: 49.6597303N, 18.5309975E 

 

 

 

 

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

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

