
  

cyklus B 

4. neděle  

postní 

Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. (Ž 119,10b) 

1. čtení  (2 Kron 36,14-16.19-23) 

Všechen lid se dopustil mnoha nevěrností. Poskvrnili chrám, 

který si Hospodin posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh, 

posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl soucit se svým 

lidem a se svým příbytkem. Ale oni se posmívali Božím 

poslům. Až se vznítil Hosposinův hněv proti jeho lidu, že už 

nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili brány 

Jeruzaléma.  

ŽALM (Ž 137)   

Vyslyš nás, pane, a vysvoboď nás! 

2. čtení  (Ef 2,4-10)  

Nekonečně milosrdný Bůh nás přivedl k životu zároveň 

s Kristem. Když vzkřísil krsta Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. A 

když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, 

protože jsme s ním spojeni skrze víru. Je to dar Boží!  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. 

Aleluja. 

Evangelium (Jan 3,14-21)  

Ježíš řekl: ,,Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo 

věří, měl skrze něho život věčný. Aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul. Kdo v něho věří, není souzen. Ale lidé 

měli raději tmu, protože jejich skutky byly zlé. Kdo však 

jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho 

skutky jsou vykonány v Bohu.“  

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Kolika pokolením Bůh prokazuje milosrdenství? TISÍCŮM POKOLENÍ 

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

pravidlům říká? DESATERO 

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

moudrost 

4. Ježíš vešel do chrámu. Koho tam zastihl? PRODAVAČE BÝČKŮ, OVCÍ A HOLUBŮ I 

SMĚNÁRNÍKY 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Jaké židovské svátky se blížily, když se Ježíš odebral do Jeruzaléma? B. 

Velikonoce 

2.  Když Ježíš vešel do chrámu moc ho nepotěšilo co tam lidé dělají. Proto si z 

provazů udělal B. důtky 

3.  Modlíme se při mši sv. "Otče náš"? ANO 

Starší 

1.  Ježíš, když vešel do chrámu řekl větu: " Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu 

mého Otce tržnici! A. Ano 

2. Židům se postoj Ježíše nelíbil. On jim však odpověděl: " Zbořte tento chrám, a 

ve třech dnech jej zase postavím." 

3. Při 5. a 6. zastavení Křížové cesty Ježíš potkává dvě postavy, které to jsou? 

ŠIMON CYRENSKÝ, VERONIKA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Co všechno učinil Hospodin pro lid podle dnešního 1. čtení? 

_____________________________________________________________________ 

2. Co nás spojuje s Bohem? 

_____________________________________________________________________ 

3. Co budeme mít, když uvěříme v Ježíše? 

_____________________________________________________________________ 

4. Co udělali nepřátelé s Božím chrámem a Jeruzalémem? Napoví ti 1. čtení. 

_____________________________________________________________________ 



HÁDANKA 
Jenda pozoroval, který z mravenců závod vyhraje. Je to ten, který má na krku šátek. 

Jaká je barva šátku?. 

 
 

Seznam dělníků, kteří získali odznak 

 

 

 

Klára, Vít, Gabriel, Anežka, 
Václav, Lucie, Martina, Nela, 
Jiří, Tereza, Zuzana, Matyáš, 
Radek, Josef, Alžběta, Ella, 
Adéla, Zuzana S., Anna W., 
Nikola, Anna, Jana, Martina L., 
Zuzana P., Agáta, Jan, Daniel, 
Veronika, Karolína, Henryk, 
Aneta, Ondřej, Marie, Erik, 
Ondra 
 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, 
Václav, Lucie, Klára, Anežka, 
Anna, Alžběta, Ella, Karolína, 
Matyáš, Jiří, Zuzana P., Vít, 
Anna W., Nikola, Daniel, 
Martina L., Adéla 

 

Zuzana, Tereza, Gabriel, Václav, 
Lucie, Klára, Anežka, Jiří, 
Zuzana P., Ella, Alžběta,  

 

Tereza, Zuzana, Václav, Lucie, 
Gabriel, Jiří 
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Nabídka!!! 
Pozvánka na Křížovou cestu v obci Hnojník. Začínáme v 15 hodin 11. 3. 2018  u kaple 

sv. Kryštofa.  

Výplata surovin: 
 

 

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik 
© Římskokatolická farnost Hnojník, pro vnitřní potřebu farnosti, NEDBALOVÁ, Marie a Josefína NEDBALOVÁ. J. 4. 

neděle postní, cyklus B. Ilustroval Andrea POPPROVÁ, ilustroval Roman POPPR. Praha: Stanislav Juhaňák 

- Triton, 2017. Od srdce k srdci. ISBN 978-80-7553-326-5.  

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 10. 3. 2018 od 8 hodin do 

následující soboty 17. 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: 49.6846389N, 18.5458942E 
Třanovice: 49.7117017N, 18.5374667E 

Komorní Lhotka: 49.6605192N, 18.5372669E 

 

Stačí, když danou souřadnici vyhledáš v jakémkoliv 

prohlížeči internetu. 

 

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

