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

Každý světec má atributy (znaky, které vystihují jeho život). Najdi atributy sv. 

Hedviky, nakresli je a zkus se zamyslet proč právě tyto atributy má. 

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

Slavíme 20 let diecéze. Co o ní víš? Pokus se najít biskupský znak, nakresli ho, popiš 

jednotlivé symboly. Pak najdi patrony diecéze, odkud pocházeli. Kolik má děkanátů, 

vyjmenuj je. 

První a druhý stupeň – 1bod       

KDO JSOU 

PATRONI 

EVROPY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cyklus C/A 

Slavnost Svaté 

Hedviky 

PÁN JEŽÍŠ A JEHO PŘÍBUZNÍ 

Podle Mk 3, 31 - 35 

Když Pán Ježíš učil lidi, přišla za ním 

jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali 

stát venku a dali si ho zavolat. Lidé, 

kteří seděli kolem Pána Ježíše mu 

říkali: „Tvoje matka a příbuzní jsou 

venku a ptají se po tobě.“ Pán Ježíš 

jim ale odpověděl: „Kdo je moje 

matka a mají příbuzní?“ Rozhlédl se 

kolem sebe, podíval se na ty, kteří 

tam seděli a řekl: „To je má matka a 

to jsou moji příbuzní! Každý, kdo 

dělá to, co chce Pán Bůh, to je můj 

bratr i sestra i matka.“  

Otázky z minula: 

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

1. Kolik lidí v dnešním evangeliu šlo naproti Ježíšovi? 10 MALOMOCNÝCH 

2. Co ti lidé volali na Ježíše? "JEŽÍŠI, MISTŘE, SMILUJ SE NAD NÁMI!" 

3. Měli bychom umět poděkovat? ANO 

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

1. Jakými městy v dnešním evangeliu Ježíš prochází? SAMAŘSKEM A GALILEJÍ 

2. Na co Ježíš v dnešním evangeliu dává důraz? NA VDĚČNOST 

3. Čím končí církevní rok? SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Tajenka z minula – PANNA MARIA – MATKA CÍRKVE 

Tajenka: MARIA JAKO MATKA CÍRKVE NÁS CHRÁNÍ A VEDE K BOHU 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 

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


Opakovací otázky: 

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

1. Kdo dnes přišel za Ježíšem? 

 

______________________________________________________________ 

2. Kde zůstali stát? 

 

______________________________________________________________ 

3. Byla kněžnou sv. Hedvika? 

 

______________________________________________________________ 

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

1. Doplň větu: "Každý kdo plní .........................., to je můj .......... i .............. i 

..........................................  

 

______________________________________________________________ 

2. Kolik dětí měla sv. Hedvika? 

 

______________________________________________________________ 

3. Sv. Hedvika je patronkou jakého území a diecéze? 

 

______________________________________________________________ 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

Klára, Barbora, Gabriel, Anežka, Václav, Lucie, Mateusz, Dominik, 

Magdaléna, Martina, Nela, Zuzana J. 

 

 

 

 

Úkoly: 

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

V dnešním evangeliu jsme četli o tom, kdo je příbuzný Pána Ježíše. Je to ten, kdo se 

mu podobá svým chováním. I někteří lidé na obrázku jsou spolu příbuzní. Spoj 

dvojice lidí, kteří jsou si v něčem podobní. 


