
cyklus C/A 

7. neděle 

velikonoční 

 MODLITBA ZA UČEDNÍKY 

Jan 17,1-11a 

Jednou Pán Ježíš večeřel se svými učedníky. Po večeři se 

začal modlit: „Bože, když jsem šel na zem, dal jsi mi úkol, 

abych všem o Tobě vyprávěl. Že jsi dobrý, milosrdný, 

všemohoucí1 . Tento úkol jsem splnil. Moji učedníci 

poznali, že jsi mě poslal Ty. Naučil jsem je o Tobě 

všechno. Teď Tě za ně prosím. Dej, aby dál všem lidem 

statečně hlásali, že Ty jsi Bůh. Dej, ať se po celém světě 

šíří Tvoje království. Já už za chvíli přijdu k Tobě do nebe. Oni ale zůstávají tady na zemi. 

Prosím Tě, ochraňuj je.“ 

Otázky z minula: 

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

1. Ježíš v dnešním evangeliu slibuje, že nám pošle: B. Ducha pravdy  

2. Ježíš také slibuje, že nás: B. nenechá sirotky  

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? TOMÁŠ 

2. Doplň větu: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání .  

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

 

 

 

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, 
Anežka, Jan 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 
Matyáš, Ella, Václav, 
Alžběta, Karolína, Martina 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš, 
Tereza J., Ella, Karolína 
 

 

 

Lucie, Zuzana J., Matyáš, 
Tereza J. 

  

Opakovací otázky: 

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

1. Jak Ježíš odešel ke svému Otci do nebe? A. Odjel vlakem  B. Byl vyzdvižen před 

očima učedníků a oblak ho zakryl   C. Odplul na nebeské lodi 

2. Ježíš se dnes v evangeliu modlí za: A. Dobré počasí pro dobré lidi B. Aby lidé 

měli všeho dostatek C. Za učedníky 

3. Modlitba je rozhovor: A. S Bohem   B. S rodiči    C. S kamarády a ostatními 

přáteli 

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

1. Ježíš se dnes v evangeliu modlí. Jak říkáme této modlitbě?   A. Modlitba Páně   

B. Velekněžská modlitba   C. Pozdravení Pána 

2. Doplň větu: Otče, přišla _ _   _ _ _ _ _ _ . Oslav svého _ _ _ _, aby _ _ _ oslavil  

_ _ _ _ . 

3. Jak se jmenuje novéna, kterou se modlíme po Nanebevstoupení Páně? 

 

 

 



Úkoly:  

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

Na obrázku je Pán Ježíš jak se modlí za své učedníky. Oba obrázky vypadají na první 

pohled stejně, ale přesto se v různých drobnostech liší. Najdeš mezi nimi 14 rozdílů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

V dnešním evangeliu Ježíš prosí svého Otce za všechny lidi, kteří budou čerpat z jeho 

skutku lásky. Ježíš dal svůj život, abychom my mohli žít dál. Nakresli klas ve větší 

velikosti a do zrníček napiš lidi, za které je třeba se modlit nebo za které by ses chtěl(a) 

pomodlit. 

Druhý stupeň – 35 bodů  

Ježíš se dnes modlí nejen za učedníky, ale za všechny lidi, aby mohli čerpat z 

nekonečného milosrdenství jeho lásky. Dnešní svět se však podle Ježíšova přání neřídí 

a lidé neplní jeho přání. Zkus se zamyslet a napsat v čem jsou příčiny tohoto 

nenaplnění Ježíšovy velekněžské modlitby. Dokument zašli na farní email: 

rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění tohoto úkolu můžeš získat 35 bodů v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod – O PANNĚ MARII 

O životě Panny Marie nám poskytuje několik informací Písmo svaté. Do 

následujícího textu doplň správně chybějící slova. Pomůže ti nápověda a zrcadlo. 

Vzpomeneš si ještě na nějaké další události z Mariina života?  

Maria bydlela v městečku ________________   v Galilei. Anděl ____________ jí 

oznámil, že bude matkou Božího Syna. Maria šla do hor navštívit svou příbuznou 

____________ . Spolu s __________ , který byl z ____________ rodu, putovala 

do _______________ kvůli ______________ _________ . Tam se Marii narodil 

_____________ . Když ho přinesli do chrámu v _________________ , Simeon       

a ________ v něm poznali Mesiáše. První zázrak udělal Ježíš na Mariinu přímluvu              

v _________ Galilejské. Maria byla také svědkem utrpení svého syna; s 

apoštolem ___________ stála pod Ježíšovým křížem. Stala se __________ církve 

a každého z nás. 

 

 

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

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

