
cyklus C/A 

6. neděle v 

mezidobí 

PRAVIDLA PÁNA JEŽÍŠE 

Mt 5, 17 – 37 

Lidem, kteří ho poslouchali, Pán Ježíš řekl: „Já vám nedávám 

žádná nová pravidla. Zákony, které máte, stále platí. Musíte 

je ale dodržovat mnohem poctivěji a důkladněji, než 

farizeové. Zákon říká: „Nezabiješ. Kdo by někoho zabil, má 

přijít před soud.“ Já vám ale říkám: Každý, kdo se na svého 

bratra hněvá, přijde před soud. Když jsi na cestě, abys přinesl 

Pánu Bohu nějaký dar, a napadne tě, že tvůj bratr proti tobě něco má, nech svůj dar ležet 

před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a dej Pánu 

Bohu svůj dar. Zákon říká, že manželé si mají být věrni. Já vám ale říkám: Kdo jen v srdci 

touží po jiné ženě, už porušil věrnost. Když tě svádí k něčemu špatnému tvé oko, 

vyloupni ho. Je lepší, když přijdeš do nebe jednooký, než abys přišel s oběma očima do 

pekla. Když tě svádí k něčemu špatnému tvá ruka, usekni ji. Je lepší, když přijdeš do nebe 

jednoruký, než abys přešel s oběma rukama do pekla.“  

Otázky z minula: 

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

1. K čemu dnes Ježíš přirovnává učedníky? C. K soli a světlu 

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

když přinesli malého Ježíše? C. Simeon 

3. Jak říkáme lidově svátku Uvedení Páně do chrámu? C. Hromnice 

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

1. Doplň větu: Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a 

velebili vašeho otce, který je v nebesích. 

2. Proč přinesli Josef s Marií malého Ježíše do chrámu? ABY JEJ ZASVĚTILI PÁNU 

BOHU 

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

PROROKYNĚ ANNA 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Kvíz z minula – CHCETE BÝT BIBLIONÁŘEM? 

Správné odpovědi: 1.A, 2.D, 3.B, 4.A, 5.D, 6.A, 7.C 

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, Ella 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš 

 

Lucie, Zuzana J. 

Opakovací otázky: 

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

1. Ke kterému přikázání bys přiřadil slovo ,,Nezabiješ“? 

2. Jak se jmenuje evangelista, ze kterého se dnes četlo evangelium?  

A. Marek  B. Matouš  C. Lukáš 

3. ,,Nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému” – O kterém přikázání je 

řeč? 

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

1. Které dvě přikázání jsme dnes zaslechli v evangeliu? 

_________________________________________________________________ 

2. Doplň větu: ,,Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji 

do …………………….. .“ 

3. Napiš znění dnešního žalmu, který jsi slyšel při mši sv.  

_________________________________________________________________ 

Úkoly: 

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

Úkol č. 1 



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

Zjisti, co si v CÍRKVI připomínáme 11. února a 22. února 

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

Biblické sudoku 

A – Jako kolikátý byl ke 

službě zpěváků a 

hudebníků vylosován 

Netanjáš? (1Pa 25,12) 

B – Kolik býčků se přinášelo 

v oběť v pátý den slavnosti 

stánků? (Nu 29,26) 

C – Od kolika větrů přišel 

duch, oživující těla ze 

suchých kostí v Ezechielově 

vidění? (Ez 37,9) 

D – Na jak dlouho dobu byl 

muž, který se právě oženil, 

zbaven povinnosti vycházet 

do boje? (De 24,5) 

E – Kolik očí měl kámen, který položil před velekněze Jóšuu Hospodinův posel ve vidění 

proroka Zacharjáše? (Za 3,9) 

F – Kolik výhonků měla réva ve snu faraónova číšníka, Josefova spoluvězně? (Gn 40,10) 

G – Kolik let panoval Omrí v Tirse? (1Kr 16,23) 

H – Kolik set tisíc můžů čítalo vojsko izraelského krále Jarobeáma ve střetu s Abijášem? 

(2Pa 13,3) 

I-Kolik mečů měli s sebou učedníci na cestě na Olivovou horu? (L 22,38) 

Postup při řešení biblického sudoku: Nejdříve než začnete luštit sudoku, musíte 

nejdříve doplnit chybějící ,,startovací čísla“, tedy číslice, které jsou v běžném sudoku 

v tabulce již zadané. Ty jsou teď nahrazeny tečkou. Vaším úkolem je odpovědět na 

otázku a doplnit číslo. Poté vyluštit celé sudoku. 

A 3  1  .  9 6   

B   6  . 3  2   

C 2   8 . 6 5    

D 5 .  9   2   6 

E  2  4 .  1 3  9 

F 9 . 4 6    5  7 

G 1 9   .      

H  . 3 5  4 6 9   

I 4   . 8 9 3    



První a druhý stupeň – 1bod 

Bible je takovým návodem k použití 

 

 
 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 1  
Obrázek k dnešnímu evangeliu nám někdo roztrhal. Vystřihni jednotlivé dílky a zkus ho 

složit. Malý obrázek ti pomůže. 
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