
cyklus C/A 

8. neděle v 

mezidobí 

BŮH SE O NÁS STARÁ 

Mt 6, 24 – 34 

Jednou se Pán Ježíš procházel s učedníky. Cestou jim 

ukazoval: „Podívejte se tam – na ty ptáčky. Nejsou krásní? 

Vidíte, zrovna zobají zrní. To Pán Bůh je živí a dává jim 

všechno, co potřebují. I vás má rád a stará se o vás.“ Jak 

šli dál, uviděli rozkvetlou louku. Všichni si prohlíželi 

krásné květiny a Pán Ježíš jim řekl: „To Pán Bůh jim dává 

takové hezké barvy. Stará se o kytičky, aby byly krásné, i o ptáky, aby měli co jíst. A 

stejně pečuje i o vás. Dává vám všechno, co potřebujete.  

Otázky z minula: 

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

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

2. Co máš udělat, když tě někdo udeří do tváře? 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 plášť .”  
2. Doplň větu: ,, Když tě někdo nutí jít jednu míli, ty s ním jdi i dvě míle .“  
3. Bůh sesílá déšť na jaké lidi?  SPRAVDLIVÉ I NESPRAVEDLIVÉ 

Kvíz z minula – TŘI PYTLÍKY LÁSKY 

Pánu Bohu 1. mluvit s ním 2. setkat se s ním ve sboru 3. číst bibli 4. řídit se Božím 

přikázáním 5. vyprávět jiným o Boží lásce 

V rodině 1. povzbudit 2. pomáhat 3. nehádat se se sourozencem 4. řídit se Božím 

přikázáním 5. poslouchat rodiče 

K ostatním 1. navštívit staré sousedy 2. ocenit kamaráda 3. darovat jídlo nebo oblečení 

4. být přítelem 5. pracovat jako dobrovolník 

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, 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. Komu nemůžeme sloužit najednou? A. Bohu a mamonu   B. Učiteli a mamince  

C. Kamarádovi a prezidentovi 

2. O co si nemáme dělat starosti? A. O školu a úkoly   B. O své zdraví  C. O jídlo, 

pití a šaty 

3. O jakých zvířatech a rostlinách dnes Ježíš mluví v evangeliu? 

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

1. Co je to mamon?  
2. Napiš jméno starozákonní postavy, kterou Ježíš vzpomíná v evangeliu. 

3. Doplň větu: "Nedělejte si proto .............. o zítřek, vždyť zítřek bude mít své 

vlastní ................... Každý den má dost svého ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTNÍ DOBA CACHE 2017 
aneb Putujeme s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma 

Postní doba je pro všechny křesťany příležitostí k vyjití na cestu od sobectví k 

lásce. Máme více poznávat Boží lásku, odpovídat na ni, nechat se jí inspirovat a 

proměňovat. Stejně jako starozákonní Izrael putoval pouští pod vedením Mojžíše, 

aby přijal Zákon a naučil se žít podle Božího slova, vydáme se my na cestu s 

Kristem, abychom poznávali jeho slova i skutky a učili se jednat jako on. On je 

„cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 

 

Abychom postní dobu prožili, tak jak má být, připravili jsme pro Vás postní 

putování s Ježíšem do Jeruzaléma. Náplní cesty bude každodenní úkol, za který 

se získá nálepka. Tu budete lepit do mapy, která bude zveřejněná v kostele (v 

kapli) až na Popeleční středu. Abychom mohli putovat, obdržíte cestovní pas. Ten 

bude sloužit pro zastávky (nedělní evangelium) a záznamy splněných úkolů. Každý 

pátek (neděle) dostanete pracovní list s úkoly, podle kterých se budete řídit. Tři 

úkoly budou stabilní a ostatní tři budete hledat v keškách. Doporučení: První 

kešku musíš najít nejpozději do úterka (Počínaje pátkem před 1. neděli postní). 

Všechny kešky se musí nalézt nejpozději do soboty následujícího dne.  

 

Jelikož Popeleční středa začíná příští týden ve středu (1. 3. 2017) už zde máš 

zadané úkoly: 

 

Popeleční středa – Přijď na mši sv. do kostela, kde Ti bude udělen popelec na 

čelo. V kostele obdržíš nálepku a zároveň cestovní pas. 

Čtvrtek - Udělej něco dobrého pro rodiče.    Podpis rodiče:       

Pátek - Zajdi na modlitbu Korunky k Božímu Milosrdenství (16:30) a páteční mši 

sv. V kapli obdržíš nálepku. 

 

 

 

Podrobnosti budou následovat příští týden v pátek!!! 

 

 

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

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


 


