
cyklus C/A 

5. neděle 

velikonoční 

 CO MÁME DĚLAT? 

J 14, 1 – 12  

Jednou si Pán Ježíš s učedníky povídal o 

nebi. Řekl jim: „Ničeho se nebojte! V nebi 

je dost místa pro všechny. Půjdu tam 

napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, 

až tam za mnou přijdete.“ Apoštolové se 

ale polekali, že už s nimi Pán Ježíš nebude a 

oni zůstanou sami. Tomáš se zeptal: „Co 

máme dělat, abychom se dostali za tebou do nebe?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vás povedu. 

Chovejte se tak, jak se chovám já. Pak se do nebe určitě dostanete.“  

Otázky z minula: 

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

1. O jakých zvířatech dnes Ježíš mluví? OVCE 

2. Ježíš dnes mluví: Já jsem ........ .  B. Dveře   

3. Komu je zasvěcen měsíc květen? PANNĚ MARII 

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

1. Co znamená slovo "AMEN"? STAŇ SE, POTVRZENÍ SOUHLASU 

2. Doplň větu: "Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. 

3. Kolikátý den po zmrtvýchvstání slavíme Nanebevstoupení Páně? 40 
 

 

 

 

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, 

Dominik B. Nella B. 
Filip&Agáta 
 

 

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. V dnešním evangeliu Ježíš mluví o odchodu. Kam odchází? 

A. Do kostela B. Ke svému otci do nebe C. Do chrámu se modlit k Bohu Otci? 

2. Jaké jméno apoštola zaznělo v evangeliu? A. Tomáš B. Petr a Jan C. Filip 

3. Kam nás Ježíš zve podle dnešního evangelia? A. Na hostinu B. Ke svému otci do 

nebe C. Do kina na Anděl Páně 

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

1. Kdo se zeptal: "Pane nevíme kam jdeš, jak můžeme znát cestu?" 

2. Jakou větu dnes v evangeliu pronesl Ježíš o sobě? 

3. Doplň větu: "Ať se vaše _ _ _ _ _ nechvěje. Věřte v  _ _ _ _ , věřte i ve _ _ _ „ 

 

 

 

 

 



Úkoly:  

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

Jirka by se rád dostal do nebe. Jak na to ví. Správnou cestu mu Pán Ježíš ukázal. Ale kolik 

je jiných cest, které mu tu jeho kazí a vedou ke zlému! Pomoz Jirkovi projít po té správné.  

 



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

Příloha č. 1 

Druhý stupeň – 20 bodů  

Jak bys reagoval na větu: "Já nejsem ani katolík ani evangelík a jsem šťasten!" Věta 

vyplývá z rozhovoru dvou kamarádů, kteří se baví o hodině náboženství ve škole. Napiš 

svou úvahu. Dokument zašli na farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění tohoto 

úkolu můžeš získat 25 bodů v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod - PANNA MARIA FATIMSKÁ 

1. Kolik let od začátku výročí ve Fatimě letos slavíme? 

q) 200 r) 100 s) 50 

 

2. V jaké zemi se městečko Fatima nachází? 

š) Francie ť) Německo ů) Portugalsko 

 

3. Komu se Panna Maria ve Fatimě zjevovala? 

ž) dětem č) kněžím ř) učitelům 

 

4. Kolik zjevení ve Fatimě proběhlo? 

c) 600 d) 60 e) 6 

 

5. Jaký zázrak se pojí s posledním fatimským zjevením? 

l) květinový m) měsíční n) sluneční 

 

6. Kdy uznala katolická církev pravost fatimského zjevení? 

d) 1900 e) 1930 f) 2000 

 

7. Jakou zemi si přála Panna Maria zasvětit svému Neposkvrněnému Srdci? 

c) Rusko d) Českou republiku e) Ameriku 

 

Tajenka: ___________________________ 

 

 

 

 



Příloha č.1 

Každý člověk, ať si to uvědomuje nebo ne, touží v životě po Bohu. Každý 
totiž hledá štěstí, lásku, spokojenost… Jedna cesta k Bohu je jistá, a tou je 
sám Ježíš. On o sobě řekl: „Já jsem cesta, pravda a život.“ Jít za Ježíšem 
neznamená jít pohodlnou cestou bez námahy. Kdo se však za ním vydá a 
poznává jeho pravdu, ten… (Zbytek věty je tajenkou. Vyluštíš ji, když 
správně vydláždíš cestu.) 
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