
cyklus C/A 

7. neděle v 

mezidobí 

PÁN BŮH MÁ RÁD VŠECHNY LIDI. 

Mt 5, 38 – 48 

Lidem, kteří přišli, aby Pána Ježíše slyšeli, řekl: 

„Jistě víte, že se říká: Oko za oko, zub za zub. Já 

vám ale říkám: Když je na vás někdo zlý, 

nepomůžete si, když na něj budete také zlí. 

Naopak: když vás někdo bouchne do tváře, 

nastavte mu i druhou. Když vás někdo prosí, abyste 

ho doprovodili jeden kilometr, běžte s ním dva. 

Když někdo bude chtít pomoci, hned mu pomozte. 

Mějte rádi úplně všechny, a to i ty, kteří nemají rádi vás. Pán Bůh se přece také stará o 

lidi, kteří konají dobro, stejně jako o lidi, kteří konají zlo. Tedy, když budete mít rádi 

jenom ty, kteří mají rádi vás, není to žádná zásluha. To přece dělají všichni. Mějte rádi i 

ty, kteří nemají rádi vás, a chovejte se k nim hezky, jako to dělá i Pán Bůh.“  

Otázky z minula: 

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

1. Ke kterému přikázání bys přiřadil slovo ,,Nezabiješ“? 5 

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? 8 

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

1. Které dvě přikázání jsme dnes zaslechli v evangeliu? NEZABIJEŠ A 

NESCIZOLOŽÍŠ 

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

do cizoložství .“ 

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

BLAZE TĚM, KDO KRÁČEJÍ V ZÁKONĚ HOSPODINOVĚ 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Kvíz z minula – Bible je takovým návodem k použití 

Tajenka: ,,Tvých ustanovení se držím. 

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, Karolína 

 

Lucie, Zuzana J., Tereza J., 

Matyáš 

 

Lucie, Zuzana J. 

Opakovací otázky: 

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

1. Jak se jmenuje orgán, kterým vidíš tento svět? 

2. co máš udělat, když tě někdo udeří do tváře? A. Udeřit ho také   B. Udat ho na 

policii  C. Nastavit svou druhou tvář 

3. Koho máme také milovat, kromě našich přátel a kamarádů? 

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

1. Doplň větu: ,,Když chce někdo tvoje šaty, máš mu dát i ........................... .” 

2. Doplň větu: ,, Když tě někdo nutí jít jednu míli, ty s ním jdi i .................... .“ 

3. Bůh sesílá déšť na jaké lidi? 

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) 

Kdo tě poslední dobou rozzlobil? Promluv si o něm s Pánem Ježíšem. Pak nakresli velké 

sluníčko a pod něj všechny lidi, o kterých víš, že nějak zlobí. A spusť paprsky ze sluníčka 

na každého z nich. I tvoje modlitba je něco podobného. 



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

Biblické sudoku  

Seřaďte do správného pořadí     

(1 Kor 3,16-23) 

A – Kdo ničí chrám Boží, toho 
zničí Bůh; neboť Boží chrám je 
svatý, a ten chrám jste vy. 

B – A tak ať se nikdo nechlubí 
lidmi. Všechno je vaše, 

C – Ať nikdo sám sebe 
neklame.  

D – ať Pavel nebo Apollos 

nebo Petr, ať svět nebo život 

nebo smrt, přítomnost nebo 

budoucnost, všechno je vaše,  

E – Moudrost tohoto věku je 
bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich 
vychytralost;‘ 

F – Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, 

aby se stal opravdu moudrým. 

G – Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?  

H – a jinde: ‚Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.‘  

I- vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.  

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   9 8    . 3 

B      .  5 1 

C    5 .   9 4 

D   3    9  . 

E     4 . 3   

F     1  .   

G  3  4   . 8  

H 8  5 . 7  2 4  

I 4 7 2   .    



První a druhý stupeň – 1bod 

TŘI PYTLÍKY LÁSKY 

 V každém pytlíků jsou věci, kterými můžeme vyjádřit svou lásku. V tom prvním jsou to 

projevy lásky k Bohu, v druhém lásky v rodině a v třetím najdeme to, čím můžeme 

projevit lásku všem lidem. Písmena se ale přeházela, jen první písmeno každého slova 

zůstalo na svém místě. Srovnejte je tak, jak mají být. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánu Bohu________________________________________  

V rodině__________________________________________ 

K ostatním________________________________________ 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č.1  

Matěj sebral Dominikovi autíčko! Co na to Dominik? Buď se mohl s Matějem poprat a 

zkazit celé odpoledne, nebo mu k autu přidat třeba ještě řidiče a pěkně si s ním pohrát. 

Podívej se na dvě řady obrázků. Seřaď v nich správně jednotlivé obrázky a řekni, co by se 

mohlo stát, kdyby se kluci poprali a jak by to mohlo dopadnout, kdyby poslouchali, co 

nám dnes Pán Ježíš říkal.  
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