
cyklus C/A 

6. neděle 

velikonoční 

 POŠLU VÁM POMOCNÍKA 

Jan 14, 15 – 21 

Pán Ježíš si jednou povídal s učedníky. Řekl jim: 

„Jestli mě máte rádi, dělejte to, co vám 

přikazuji. Abyste na to nebyli sami, pošlu vám 

Pomocníka, Ducha Svatého. Ten bude s vámi a 

bude vám radit, co máte dělat, tak jako vám to 

teď říkám já. Kdo zná moje příkazy a plní je, 

ukazuje, že mě má rád.“  

Otázky z minula: 

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

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

B. Ke svému otci do nebe C.  

2. Jaké jméno apoštola zaznělo v evangeliu? A. Tomáš C. Filip 

3. Kam nás Ježíš zve podle dnešního evangelia? B. Ke svému otci do nebe  

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

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

FILIP 

2. Jakou větu dnes v evangeliu pronesl Ježíš o sobě? JÁ JSEM CESTA PRAVDA A 

ŽIVOT 

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

 

Panna Maria Fatimská: 

Tajenka: Růženec 

 

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. Ježíš v dnešním evangeliu slibuje, že nám pošle: A. hodně peněz B. Ducha 

pravdy   C. dopis, ve kterém budou další pokyny 

2. Ježíš také slibuje, že nás: A. nechá o samotě B. nenechá sirotky C. naučí chytat 

ryby 

3. Na kolikátý den Ježíš odešel do nebe ke svému Otci? A. 50  B. 30  C. 40 

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

1. Kdo řekl větu: Pán můj a Bůh můj? 

2. Doplň větu: Jestliže mě milujete, budete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  má _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. Když vzkříšený Ježíš přišel přes zavřené dveře mezi apoštoly, jak je pozdravil? 

 

 

 

 



Úkoly:  

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

Pán Ježíš chce, abychom si dělali radost. Co by asi udělalo radost postavičkám na 

obrázku?  

Domaluj obrázek: ptáčkovi na stromě budku, babičce kytičky na záhonek a záclony do 

oken, klukovi s brašnou kamaráda, holčičce žebřík, aby mohla sundat kočičku ze stromu 

bráškům v rohu druhé lízátko sluníčku paprsky, aby na všechny pěkně svítilo. 

Můžeš přimalovat také sebe, jak děláš druhým radost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Příloha č. 1 

Druhý stupeň – 20 bodů  

Láska, o které Ježíš mluví, není pouhý cit, nýbrž čin. Je však něčím větším než jen 

plněním povinností. Ježíš slibuje Ducha Svatého, zosobněnou Boží lásku. Napiš nebo 

nakresli, jak si takovou lásku, o které Ježíš mluví, představuješ nebo možná už i 

naplňuješ? Dokument zašli na farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění tohoto 

úkolu můžeš získat 30 bodů v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod   

Hádanka 

Chybějící číslo uprostřed hvězdy má určitý vztah ke všem číslům v jejich cípech. 

Jaké číslo chybí? 
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Příloha č.1 

V Bibli nacházíme různé druhy rostlin a stromů. Přečti si následující otázky. Na 

připravené řádky pak doplň správné názvy stromů a rostlin. Jako nápovědu využij 

biblické citace nebo obrázky.  

Pozor: obrázků je více než otázek! 
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