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 Pán Ježíš si povídá s Nikodémem 

Jan 3, 16 - 18 

Jednou si Pán Ježíš povídal s Nikodémem. Nikodém byl 

knězem v Izraeli. Pán Ježíš se mu snažil vysvětlit, proč ho 

Pán Bůh poslal na tento svět. „Víš, Nikodéme, Bůh lidem 

již dříve říkal, že pošle pro všechny lidi zachránce – 

Spasitele. Lidé si často nevědí rady se svými problémy, 

často se chovají špatně nebo hloupě a je pro ně velmi 

těžké napravit se. Ale i přesto má Pán Bůh všechny lidi rád a chce, aby se jednou mohli 

společně radovat v jeho království. Proto jsem přišel já, Boží Syn. Vím, že vypadám jako 

obyčejný člověk, ale já jsem skutečný Boží Syn a přišel jsem vás zachránit. Kdo mi uvěří, 

bude se snažit žít podle mých rad. Bude mi důvěřovat a nechá mě, abych ho vedl. Takový 

člověk dojde po smrti do nebe a bude vždy šťasten. Já totiž otevírám bránu do nebe.“ 

Nikodém se velmi těm slovům podivil. Snažil se pochopit, co mu Pán Ježíš říká. Dlouho 

nad tím přemýšlel, ale teprve když se začal snažit žít podle Ježíšových rad, pochopil, kdo 

Pán Ježíš doopravdy je.  

Otázky z minula: 

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

1. Který den přišel Ježíš za učedníky po zmrtvýchvstání?  B. Prvního dne v týdnu   

2. Jak k nim Ježíš přišel?   C. Dveře byly zavřeny a on stanul mezi nimi 

3. Ježíš je pozdravil:  B. Pokoj vám 

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

1. Kolik darů Ducha svatého známe? 7 

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

3. Kdo nahradil Jidáše ve sboru apoštolů? MATĚJ 
 

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. 1. S kým si dnes v evangeliu Ježíš povídal?  A. s Petrem   B. s Nikodémem   C. s 

Pavlem  

2. Co chtěl vysvětlit svému příteli?   A. Proč je na světě krásně   B. Proč Bůh poslal 

na svět Ježíše  C. Proč slunce svítí ve dne a v noci měsíc.  

3. Jakou slavnost jsme slavili minulou neděli? A. Den dětí B. Den rodiny C. Seslání 

Ducha Svatého  

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

1. Jaké liturgické období nyní prožíváme? 

2. Napiš nejkratší vyznání víry. 

3. Doplň větu: "Tak Bůh .............., že dal svého jednorozeného ..........., aby každý 

kdo v něho .........   nezahynul, ale měl ...........  věčný. 
 

 

 



Úkoly:  

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

Pánu Bohu můžeme svěřit své starosti a potřeby. Spoj na obrázku každého člověka, 

zvířátko i květinu s tím, co právě potřebuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

„Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha“ (Žalm 19).  Zkus k 

této větě nakreslit obrázek, pokud si nevíš rady, popros někoho z dospělých, aby ti 

pomohl vysvětlit tento verš.  



Druhý stupeň – 45 bodů  

V dnešní době se používá spoustu kreditek, platebních karet, vstupních kódů.  I do 

nebe budeme potřebovat takovou pomyslnou vstupní kartu nebo vstupní kód. Zkus si 

představit, jak by mohla taková karta či kreditka nebo vstupní kód vypadat a vyrob ji. 

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

získat 45 bodů v celoroční soutěži. 

První a druhý stupeň – 1bod – VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ A VĚČNÝ ŽIVOT 

My křesťané věříme, že tak jako Ježíš opravdu vstal z mrtvých a žije navěky, 
tak také spravedliví budou po své smrti žít navěky se vzkříšeným Kristem, který 
je v poslední den vzkřísí. Jak ale dojde ke vzkříšení? Co se stane s tělem, které 
tlí v hrobě? Na tyto a mnoho jiných otázek nemáme lepší odpověď, než jak to vyjádřil 
svatý Pavel. 

 
Do prázdných 
políček doplň 
vždy třetí 
písmeno 
obrázku, který 
je označen 
daným 
číslem. Dozvíš 
se, co svatý 
Pavel napsal o 
věčném životě 
křesťanům do 
Korinta (1 Kor 

2,9). 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.farnost-hnojnik.cz/
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