
  

cyklus B 

3. neděle  

postní 

Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův (Jer 7,4) 

1. čtení  (Ex 20,1-17) 

Bůh vyhlásil tato přikázání: ,,Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. 

Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Já, tvůj Bůh prokazuji 

milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a 

zachovávají mé příkazy: Nezneužiješ jména Hospodina. 

Šest dní budeš pracovat, ale sedmý den je den odpočinutí 

Hospodina. Cti svého otce i svou matku, které ti dává 

Hospodin, tvůj Bůh. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví. Nebudeš dychtit po ničem, co 

patří tvému bližnímu.“  

ŽALM (Ž 19)   

Pane, ty máš slova věčného života.  

2. čtení  (1 Kor 1,22-25)  

Židé si přejí zázraky, Řekové hledají moudrost, my 

kážeme Krista. Pohané to pokládají za hloupost. Ale 

pro ty, kdo jsou povolání, je ,,pošetilá“ Boží věc 

moudřejší než lidé a ,,slabá“ Boží věc silnější než lidé. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Bůh dal svého prvorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. 

Aleluja. 

Evangelium (Jan 2,13-25)  

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do 

Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů 

i směnárníky, jak tam sedí. Vyhnal všechny z chrámu: ,,Jděte 

s tím odtud! Nedělejte z domu mého otce tržnici!“ židé mu 

namítli: ,,Jakým znamením tohle smíš dělat?“ Ježíš jim 

odpověděl: ,,Zbořte tento chrám a ve třech dnech ho zase 

postavím.“ Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si 

jeho učedníci, co tím chtěl říci. 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Čím Hospodin zahrnul Abraháma, když splnil svůj úkol? POŽEHNÁNÍM 

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

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

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

sestupovali dolů s Ježíšem? CO ZNAMENÁ ,,VSTÁT Z MRTVÝCH“ 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Kdo z učedníků nebyl s Ježíšem na hoře Proměnění: B. Ondřej 

2.  Kdo chtěl postavit na hoře stany? B. Petr 

3.  Jakou barvu nosí kněz na sobě ke mši sv. v době postní? FIALOVÁ 

Starší 

1.  Koho ještě apoštolové viděli na hoře, kde byli s Ježíšem? ELIÁŠE A MOJŹÍŠE 

2. Odkud zazněl hlas, který učedníci slyšeli? Z OBLAKU 

3. V postní době rozjímáme Křížovou cestu, která mluví o utrpení Ježíše. Napiš 

kolik má zastavení a jedno z nich pojmenuj. 14 (např: I. Ježíš byl odsouzen) 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Kolika pokolením Bůh prokazuje milosrdenství? 

_____________________________________________________________________ 

2. V prvním čtení jsou vypsána pravidla, která dal Bůh lidem. Jak se těmto 

pravidlům říká? 

_____________________________________________________________________ 

3. Podle sv. Pavla v listu Korinťanům si Židé přejí......, Řekové hledají........ 

_____________________________________________________________________ 

4. Ježíš vešel do chrámu. Koho tam zastihl? 

_____________________________________________________________________ 

 

 



HÁDANKA 
Chrám patří Hospodinu. Které z věci na obrázku do chrámu nepatří? Můžeš je škrtnout. 
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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 3. 3. 2018 od 8 hodin do 

následující soboty 10. 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. Hlavně dávej 

na sebe pozor při hledání, ať někde nezakopneš nebo 

nepřejede auto ;-). 

Souřadnice kešek: 

Hnojník: 49.6864542N, 18.5360364E 
Třanovice: 49.7206356N, 18.5270061E 

Komorní Lhotka: 49.6651239N, 18.5295408E 

 

Stačí, když danou souřadnici vyhledáš v jakémkoliv 

prohlížeči internetu. 
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