
  

cyklus B 

5. neděle  

postní 

Nikdo z nás nežije sám sobě, patříme Pánu. (Řím 14,7a.8b) 

1. čtení  (Jer 31,31-34) 

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám novou 

smlouvu. Nebude již učit bratr bratra: ,,Poznej Hospodina!“ 

Neboť mě poznají všichni od nejmenšího po největšího. Jejich 

nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.  

ŽALM (Ž 51)   

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

2. čtení  (Žid 2,4-10)  

Bratři! Kristus v době, jdy jako člověk žil na zemi, se 

naučil svým utrpením poslušnosti. Stal se příčinou 

věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.  

Zpěv před evangeliem  

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. 

Evangelium (Jan 12,20-33)  

Poutníci prosili: ,,Rádi bychom viděli Ježíše.“ Ježíš jim 

na to řekl? ,,Přišla hodina, kdy Syn člověka bude 

oslaven, Co říci? Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval 

hlas z nebe: ,,Oslavil jsem a ještě oslavím.“ ,,To 

k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: ,,Ten 

hlas se neozval kvůli mě, ale kvůli vám. Až budu ze 

země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“  

Otázky z minula 
1. Co všechno učinil Hospodin pro lid podle dnešního 1. čtení? POSÍLAL K NIM BEZ 

USTÁNÍ SVÉ POSLY 

2. Co nás spojuje s Bohem? VÍRA 

3. Co budeme mít, když uvěříme v Ježíše? ŽIVOT VĚČNÝ 

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

SPÁLILI BOŽÍ CHRÁM, ZBOŘILI BRÁNY JERUZALÉMA.  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z páteční mše sv. 

Mladší 

1.  S kým dnes v evangeliu Ježíš mluví? C. s Nikodémem 

2.  Jaké zvíře je dnes vzpomenuto v evangeliu?  C. Had 

3.  Děláme kříž při mši sv.? ANO 

Starší 

1.  Napiš jméno SZ postavy, o kterém mluví dnešní evangelium. MOJŽÍŠ 

2. Co znamená věta ".... tak musí být vyvýšen Syn Člověka. ...."  C. Ježíš bude 

ukřižován a zemře na kříži 

3. Ježíše přibíjejí na kříž. Které zastavení křížové cesty o tom mluví? 11 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Kdo všechno poznají Hospodina? 

_____________________________________________________________________ 

2. Co odpustí a na co nevzpomene Hospodin? 

_____________________________________________________________________ 

3. Čemu se naučil skrze utrpení Kristus, když žil na zemi? 

_____________________________________________________________________ 

4. Jaká slova zazněla v hlasu z nebe? Kdo to mohl mluvit? 

_____________________________________________________________________ 

Křížová cesta v obci Hnojník - poděkování 
V neděli 11. 3. 2018 se uskutečnila Křížová cesta v obci 

Hnojník. Skutečně bylo vidět to krásné a skvělé 

počasí🌞, které nám Pán požehnal. Ani jsme netušili, 

jakým darem nás obdaří. Děkujeme všem, kteří se 

křížové cesty zúčastnili. Zvláštní poděkování patří 

zejména pak dětem, které nás doprovázely. Věříme, že 

za rok se nás opět sejde, alespoň tolik a nejen na 

takovéto akci. Děkujeme!😉  

Fotogalerii naleznete na www.farnost-hnojnik.cz 



HÁDANKA 
Která z kytiček Filípkovi a Hanče ze semínka vyrostla? 
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Aneta, Ondřej, Marie, Erik, 
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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 



POSTNÍ DOBA 2018 
aneb putujeme s Ježíšem do Jeruzaléma 
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neděle postní, cyklus B. Ilustroval Andrea POPPROVÁ, ilustroval Roman POPPR. Praha: Stanislav Juhaňák 
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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 17. 3. 2018 od 8 hodin do 

následující soboty 24. 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: 49.6796267N, 18.5320567E 
Třanovice: 49.7113472N, 18.5185472E 

Komorní Lhotka: 49.6617133N, 18.5219447E 
 

Stačí, když danou souřadnici vyhledáš v jakémkoliv 

prohlížeči internetu. 
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