
 

cyklus B 

1. neděle adventní 

Bože jsi dobrý, vyučuj mě. (Ž 119,68) 

1. čtení  (Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7) 

Ty Hospodine, jsi náš Otec. Usmiř se kvůli svým účedníkům. Kéž bys 

protrhl nebe a sestoupil. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu 

neproniklo, oko nespatřilo, že by Bůh mimo tebe tak jednal s těmi, 

kdo v něho doufají. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili. 

Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, ab se k tobě přivinul. 

A přece, Hospodine, ty jsi náš Otec.  

Žalm (Ž 80)  

Přijď, Pane, a vysvoboď nás.  

2. čtení  (1 Kor 1,3-9) 

Musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš 

Kristus, Věrný je ůh, a on vás povolal k tomu, 

abyste měli společenství s jeho Synem.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám 
svou spásu!. 
Aleluja. 

Evangelium (Mk 13,33-37)  

Bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. 

Bděte, protože nevíte, kdy přijde pán domu. 

Bděte, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak 

spíte.  

 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 

1. Co dělá pastýř podle dnešního 1. čtení (Ez)? STARÁ SE O SVÉ STÁDO, PEČUJE O 
SVÉ OVCE A VYSVOBOZUJE JE ZE VŠECH MÍST, KAM SE ROZPRCHLY  
2. Napiš číslo žalmu dnešní neděle. 23 

3. Kdo vstal z mrtvých jako první, kteří zesnuli? PÁN JEŽÍŠ KRISTUS 

4. Co se stane, až přijde Syn člověka a andělé s ním?  

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Co dnes v evangeliu oddělil pastýř? C. Ovce od kozlů 

2. Kam půjdou ti, které Syn člověka postaví po pravici?   A. Do Božího království    

3. Co je to a kde se to používá?            HOSTIE A POUŽÍVÁ SE PŘI EUCHARISTII                   

Starší 

1. Doplň větu: "cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, mě jste udělali. 

2. „Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven od ďábla a 

jeho anděly.“ O kom zde Ježíš mluví?. HŘÍŠNÍ LIDÉ, KTEŘÍ POPUTUJÍ DO PEKLA 

3.   Co je to a komu to patří ?                  ŠTOLA A ORNÁT, KNĚZI 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Které věty v 1. čtení jsou stejné. Opiš je. 

_____________________________________________________________________ 

2. Proč podle žalmisty má Pán přijít? 

_____________________________________________________________________ 

3. Ve 2. čtení sv. Pavel píše že Bůh je ..... a povolal nás k tomu, abychom.............. 

_____________________________________________________________________ 

4. V evangeliu slyšíme proč máme být bdělí. Napiš 3 důvody. 

_____________________________________________________________________ 

                                  

 

 

Souřadnice 

Hnojník: 49.6848836N, 18.5517789E 
Třanovice: 49.7136297N, 18.5341822E 

Komorní Lhotka: 49.6604067N, 18.5303522E 

 

Souřadnice stačí zadat do 

vyhledavače jakéhokoliv 

prohlížeče. Keška je 

k dispozici vždy od soboty 

8:00 hod ráno do páteční 

mše sv. večer ;-).  

 



HÁDANKA 
V Adventem nás provede prorok Izaiáš. Ten Bohu sloužil tolik let, kolik hvězd svítí na 

obloze. Dokážeš je spočítat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017 
Milý poutníku, uběhl nám rok a před námi je advent, kde se chceme připravit na vánoční 
svátky. Letos nás povede téma ,,Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017“ 

Co bude tvým cílem? 
Tvým cílem je si koupit klíč, kterým si otevřeš bránu do ráje. Tento klíč nebude jen tak 
zadarmo. Musíš ho za něco koupit. K tomu potřebuješ suroviny, které se smění na pytlík 
zlaťáků. Za ty zlaťáky se bude kupovat zlatý klíč od brány. Níže je tabulka, kde jsou 
uvedeny suroviny, které budeš sbírat a jak jej můžeš měnit. Také si všimneš, že si můžeš 
pořídit kartu výměnného obchodu. Tvůj účet a banka bude umístěná na tabuli vzadu 
v kapli sv. Kryštofa. Podmínkou je, že za jeden týden musíš koupit minimálně dva pytlíky. 
Jinak ti banka odebere náhodně polovinu surovin. Vždy se to stane po páteční mši sv. Tak 
si dávej na to pozor! Je mnoho možnosti jak získat suroviny;-).  



Klíč od brány 
 

Pytlík 
 

Suroviny 
 

Pytlík = 50 zlaťáků  
 

Klíč od brány  800 zlaťáků => 16 pytlíků 

Výměnný obchod 4:1 
např:                        

Koupě karty výměnného 
obchodu 3:1  

Koupě karty výměnného 
obchodu 2:1  

Za co dostaneš suroviny? 
Suroviny dostaneš za účast na mši sv., za ministrantování a zpěv ve scholičce při mši sv.   
a setkání, za provedení úkolů, které nalezneš na kešce a za zpracování pracovního listu. 
Níže je tabulka, kde zjistíš, co můžeš získat.  

Nedělní a páteční mše sv. 
 

Mše sv. přes týden 
 

Růženec (desátek) v kostele před 
mší sv.  
Ministrantování na mši sv. (kluk) 
a ministrantská schůzka  
Zpívání ve scholičce při mši sv. a 
zkouška zpěvu  
Úkol z kešky a pracovní list dle možnosti 
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