
cyklus C/A 

Květná neděle 

SLAVNÝ VJEZD DO 

JERUZALÉMA 

Mt 21, 1 - 11 

Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k 

jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán 

Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici 

najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ 

Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na 

něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Pána Ježíše, 

prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“  

PÁN JEŽÍŠ ZA NÁS ZEMŘEL NA KŘÍŽI  

Mt 26, 14 - 27, 66 

V Jeruzalémě žili také někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a jednou v 

noci pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti zlí lidé 

přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo volat 

sláva. Místo toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat. Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před 

Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli: 

„Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na kříž. 

Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na něj 

přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně 

trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel. Když mrtvé tělo 

Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým 

kamenem. 

Otázky z minula: 

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

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

2. Kde bydlel Lazar? C. v Betánii  

3. Jak dlouho ležel Lazar v hrobě? 4 DNY 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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

1. Ve které svátosti vyznáváme své hříchy? SVÁTOST SMÍŘENÍ 

2. Co je to almužna? 

3. Co řekl Ježíš Martě o vzkříšení? 

 

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. Do kterého města vjížděl Ježíš slavit Velikonoce? 

2. Jaký dopravní prostředek Ježíš použil?  

3. Co volali lidé při Ježíšově vjezdu do města? 

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

1. Jak se jmenuje týden, kterým začíná Květná neděle? 

2. Co jsou PAŠIJE? 

3. Kolik lidí se zúčastnilo velikonoční večeře - Paschy? 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

Rozvrh týdne: 
 

Sobota a Úterý – Úkol dne se vztahuje na hledání kešek. Podpis rodičů: 

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

Pondělí – Napiš vlastní modlitbu za nová kněžská a řeholní povolání, ozdob ji a 

celý týden se ji modli. Modlitbu pak odevzdáš na Zelený Čtvrtek v kostele. 

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 na Zelený Čtvrtek a společně ji dáme do pokladničky. 

Čtvrtek - Zajdi na mši sv. v 18 hod., kde dostaneš nálepku a razítko 

Pátek - Zajdi na velkopáteční obřady v 15 hod., kde dostaneš nálepku a razítko 

Sobota – Adorace v Božím hrobě, kde dostaneš nálepku a razítko. 

Souřadnice: 

1. Stanoviště – Hnojník: 49.6813172N, 18.5380186E 

                       Třanovice: 49.7095872N, 18.5331142E 

                       Komorní Lhotka: 49.6544550N, 18.5229178E 

2. Stanoviště – Hnojník: 49.6828653N, 18.5412481E  

v době (od 17 – 20 hod) dne 13. 4. 2017 

3. Stanoviště – Hnojník: 49.6828653N, 18.5412481E 

v době (od 14 – 17 hod) dne 14. 4. 2017 

4. Stanoviště – Hnojník: 49.6828653N, 18.5412481E 

v době (od 7:30 – 20 hod) dne 15.4.2017                    

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

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

