
cyklus C/A 

Slavnost Seslání 

Ducha Svatého 

 První čtení 

Sk 2, 1 – 11 

Když nastaly letnice (to je velký židovský svátek), sešli se všichni apoštolové společně 

pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr. Nad hlavami 

apoštolů se objevily ohnivé jazyky. Všichni byli naplněni Duchem svatým. K domu, kde 

apoštolové byli, přiběhlo mnoho lidí. Apoštolové jim vyprávěli o tom, že Pán Ježíš vstal z 

mrtvých. Lidé kolem se velice divili, když apoštoly slyšeli. Všichni jim totiž rozuměli, i když 

se spolu jinak nemohli domluvit. Mluvili totiž každý jinou řečí. To Duch svatý dával 

apoštolům schopnost, aby mluvili cizími jazyky. 

Evangelium 

Jan 20,19-23 

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. Jak Ježíš odešel ke svému Otci do nebe? B. Byl vyzdvižen před očima učedníků 

a oblak ho zakryl  

2. Ježíš se dnes v evangeliu modlí za: C. Za učedníky 

3. Modlitba je rozhovor: A. S Bohem    

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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

1. Ježíš se dnes v evangeliu modlí. Jak říkáme této modlitbě? B. Velekněžská 

modlitba 

2. Doplň větu: Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil  

tebe. 

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

SVATODUŠNÍ NOVÉNA 

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. Který den přišel Ježíš za učedníky po zmrtvýchvstání?  A. Třetí v týdnu  B. 

Prvního dne v týdnu  C. Druhý den v týdnu 

2. Jak k nim Ježíš přišel?   A. Otevřel dveře a vešel.  B. Zaklepal na dveře a čekal, 

až někdo otevře.   C. Dveře byly zavřeny a on stanul mezi nimi. 

3. Ježíš je pozdravil:  A. Dobrý den, konečně vás zase vidím.  B. Pokoj vám.  C. 

Sláva Bohu na výsostech a lidem pokoj na zemi 

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

1. Kolik darů Ducha svatého známe? 

2. Proč byli učedníci ze strachu před Židy zavřeni ve večeřadle? 



3. Kdo nahradil Jidáše ve sboru apoštolů? 
Úkoly:  

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

Zopakujme si ještě jednou příběh z dnešního evangelia:  

Byla jednou jedna holčička, jmenovala se třeba…Anička. Aničce moc chutnala maminčina 

bábovka a taky ji bavilo mamince při pečení pomáhat. Nejdřív ji maminka nechala jenom 

míchat těsto vařečkou. Pak už Anička mohla i sypat mouku do mísy. A když ji poprvé 

maminka poslala pro vajíčka do ledničky, nesla je Anička hrozně opatrně, aby jí žádné 

neupadlo. Postupně se Anička naučila dělat všechno sama, i když jí maminka pořád ještě 

radila a kontrolovala. Když už si byla maminka jistá, že Anička bábovku dobře umí, 

nechala ji v kuchyni při 

pečení samotnou. Pro 

jistotu nechala Aničce 

na stole jen recept, aby 

se mohla podívat, 

kdyby si nevěděla rady. 

Anička se nejdřív 

trochu bála, aby něco 

nepokazila, ale 

nakonec pyšně přinesla 

mamince svou první 

úplně samostatnou 

bábovku ukázat. Od té 

doby pekla Anička 

bábovku už vždycky 

sama a dělala s ní všem 

velkou radost.             

Dokážeš obrázky 

správně seřadit tak, 

jak jdou za sebou?  

 

 

 

 



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

Příloha č. 1 

Druhý stupeň – 40 bodů  

Napiš jaký přínos má svátost biřmování v životě křesťana - alespoň 10 vět. Dokument 

zašli na farní email: rkf.hnojnik@doo.cz. Při splnění tohoto úkolu můžeš získat 40 bodů 

v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod – SVATODUŠNÍ SVÁTKY 

Když se apoštolové shromáždili po Ježíšově nanebevstoupení a společně se modlili za 

seslání Ducha Svatého, slavili zrovna židé v Jeruzalémě svátek – děkovali za polní 

úrodu. Dodnes označení tohoto svátku používáme vedle názvu „svatodušní svátky“ 

také pro 

slavnost 

Seslání Ducha 

Svatého. Jak 

zní tento 

název? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

