
cyklus C/A 

5. neděle v 

mezidobí 

PODOBENSTVÍ O SOLI A SVÍTILNĚ 

Mt 5, 13-16 

Lidem, kteří se shromáždili, aby Pána Ježíše 

poslouchali, pověděl: „Vy jste sůl země. Kdyby ale 

sůl ztratila svou slanou chuť, dala by se něčím zase 

osolit? K ničemu by se už nehodila. Vyhodili 

bychom ji ven a lidé by po ní šlapali. Vy jste světlo 

světa. Když se svítilna rozsvítí, nestaví se přece pod 

nádobu, ale na podstavec, aby svítila všem lidem v 

domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a podle nich poznali 

vašeho Otce v nebi, Pána Boha.  

Otázky z minula: 

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

1. Co udělal Ježíš, když uviděl zástupy? C. Vystoupil na horu 

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

3. Kolikrát to slovo Ježíš vyslovil? 8 

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

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

BLAHOSLAVENÍ 

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

PLAČÍCI, MILOSRDNÍ, TIŠÍ, PRONÁSLEDOVÁNÍ, TVŮRCI POKOJE, LAČNÍ A 

ŽIZNÍVÍ, ČISTÉHO SRDCE, SPRAVEDLIVÍ 

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

modlíme a jak mu říkáme? TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Kvíz z minula – BLAHOSLAVENÍ SPRAVEDLIVÍ 

TAJENKA:  ,,Podle blahoslavenství je šťastný ten, kdo není lhostejný ke zlu a bezpráví“ 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Úkoly: 

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

V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, že máme být solí země. Máme se tedy snažit, 

aby všem bylo na světě dobře, stejně jako sůl je potřeba k tomu, aby bylo dobré jídlo. Na 

obrázku je mnoho různých jídel. Zakroužkuj všechna, která jsou slaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Dnes v evangeliu jsme slyšeli, že máme být světlem pro druhé, aby viděli naše dobré 

skutky a velebili našeho Otce v nebesích. Nakresli dary (symbolicky), které můžeme my 

křesťané použít pro dobro světa. 

Opakovací otázky: 

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

1. K čemu dnes Ježíš přirovnává učedníky? A. K chlebu a soli B. K vodě a chlebu C. 

K soli a světlu 

2. Jak se jmenoval stařec, kterého potkali Marie a Josef v chrámě v Jeruzalémě, 

když přinesli malého Ježíše? A. Abrahám  B. Adam  C. Simeon 

3. Jak říkáme lidově svátku Uvedení Páně do chrámu? A. Vánoce   B. Zimnice  C. 

Hromnice 

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

1. Doplň větu: Tak ať vaše .................      lidem, aby viděli vaše .................... a 

velebili vašeho otce, který je ......................................... . 

2. Proč přinesli Josef s Marií malého Ježíše do chrámu? 

_________________________________________________________________ 

3. Koho v jeruzalémském chrámě Josef s Marií ještě potkali, kromě starce? 

_________________________________________________________________ 

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, 
Martina 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš 

 

Lucie, Zuzana J. 

 



První a druhý stupeň – 1bod 

CHCETE BÝT BIBLIONÁŘEM? 

 
 

 

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

 

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

