
  

cyklus B 

2. neděle  

postní 

Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé pro toho, kdo porozumí. (Př 8,8a.9a) 

1. čtení  (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18) 

Bůh řekl: ,,Abraháme! Vezmi svého syna, svého jediného 

syna, kterého miluješ, Izáka, jdi do země Moria a obětuj 

ho tam.“ Když došli na místo, Abrahám tam vystavěl oltář. 

Pak vztáhl ruku. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal 

z nebe: ,,Nevztahuj svou ruku na chlapce. Že jsi mi 

neodepřel svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě 

požehnáním. Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském 

břehu.“  

ŽALM (Ž 116)   

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.  

2. čtení  (Řím 8,31b-34)  

Bůh ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním 

nedaroval také všechno ostatní? Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! 

Aleluja. 

 

Evangelium (Mk 9,2-10)  

Ježíš vzal se sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na 

vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. 

Jeho oděv zářivě zbělel. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a 

rozmlouvali s Ježíšem. Tu se objevil oblak a zastínil je. 

Z oblaku se ozval hlas: ,,Toto je můj milovaný Syn, toho 

poslouchejte!“ Když sestupovali, přikázal jim Ježíš, aby 

nikomu nevypravovali, co viděli, dokud nevstane 

z mrtvých. Uvažovali, co znamená ,,vstát z mrtvých“.  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Jaké dal Bůh znamení smlouvy mezi ním a lidmi? Napiš a nakresli. KLADL DO 

MRAKŮ SVOU DUHU 

2. Žalm 25 dnes mluví, že všechno jednání Hospodina, je láska a věrnost pro ty, 

kdo plní tvou smlouvu. 

3. Kdo nás smířil s Bohem? Napiš jméno SZ patriarchy, o kterém píše sv. Petr ve 

svém 1. listě. KRISTUS, NOE 

4. Kde byl Jan Křtitel, když přišel Ježíš do Galileje? VE VĚZENÍ 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Kolik dní byl Ježíš na poušti? 40 

2.  S kým Ježíš žil na poušti a kdo mu sloužil? ANDĚLÉ     

3.  Napiš jednu pobožnost, kterou se modlíme v době postní. KŘÍŽOVÁ CESTA 

Starší 

1.  Co dělal Ježíš, když přišel do Galileje? KÁZAL BOŽÍ EVANGELIUM 

2. Co je to Galileja? C. Území Izraele 

3. Čin pokání a věř evangeliu. Věta, která dnes zněla v evangeliu, kdy jsme ji ještě 

slyšeli v tomto týdnu? POPELEČNÍ STŘEDA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Čím Hospodin zahrnul Abraháma, když splnil svůj úkol? 

_____________________________________________________________________ 

2. Koho Bůh neušetřil, aby nám mohl darovat všechno co má? 

_____________________________________________________________________ 

3. Jakou společnou myšlenku má 1. a 2. čtení dnešní neděle? 

_____________________________________________________________________ 

4. Evangelium mluví o proměně Ježíšově. O čem pak uvažovali apoštolové, když 

sestupovali dolů s Ježíšem? 

_____________________________________________________________________ 

 



HÁDANKA 
Abrahám místo svého syna nakonec obětoval beránka. Najděte ho v křoví, obkreslete 

ho a vystřihněte? 
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Zuzana P., Agáta, Jan, Daniel, 
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Zuzana, Tereza, Gabriel, Václav, 
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Ahoj, přináším ti informace ohledně hledání kešek a 

VŮBEC jak můžeš prožít dobu postní. Pravidla 

putování s Ježíšem jsou přílohou pracovního listu, 

v kapli u mapy a na webu farnosti www.farnost-

hnojnik.cz . V sobotu 24. 2. 2018 od 8 hodin do 

následující soboty 3. 3. 2018 bude k dispozici keška 

v přírodě, v ní najdeš list s úkoly, ten si vezmeš a 

odevzdáš ho v pátek v kapli nebo jiný den v kostele 

nebo na faře (poštovní schránka). Následně uvidíš, 

zda ti přibyly suroviny na účtu v bance.  

 

Souřadnice kešek: 

Hnojník: 49.682171, 18.539470 
Třanovice: 49.712264, 18.528875 
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