
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

2. neděle adventní 
Tvoje oči uzří krále v jeho kráse. (Iz 33,17a) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Bar 5, 1-9)  

Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh svůj jas. Podívej se na své 

děti, jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Bůh rozkázal snížit 

každou horu a vyplnit údolí, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě.  

ŽALM (Ž 126)   

Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost. 

 2. čtení  (Flp 1,4-6.8-11)  

Bratři! Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání, abyste 

dovedli volit to lepší, čistotou jen zazářili a byli bez hříchu pro den 

Kristův. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Aleluja.  

Evangelium (Lk 3,1-6)  

V patnáctem roce uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn 

Zachariášův. Šel do okolí Jordánu a hlásal křest. Je psáno 

v knize proroka Izaiáše: ,,Hlas volajícího na poušti: připravte 

cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Kde je co křivého, ať je 

narovnáno! A každý člověk uzří Boží spásu.“  

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Co Bůh ukáže každému kdo je pod nebem? 

_____________________________________________________________________ 

2. Podle sv. Pavla v listu Filipanům se dočteme, že naše láska má stále růst a s ní i 

poznání, abychom dovedli........., zářili......... a byli....................... 

_____________________________________________________________________ 

 



3. Co nás naplní, když Hospodin nám učiní veliké věci. 

_____________________________________________________________________ 

4. Jak se jmenoval otec Jana Křtitele? 

_____________________________________________________________________ 

Soutěžní kvíz pro předškolní a 1. třídu 
Příloha (k dostání pouze v pátek) – splnění kvízu 2 nálepky 

 

Odpovědi na soutěžní otázky z pátku (1. a 2. stupeň) 
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. 

 

_____________________________________________________________________ 

3. 

 

_____________________________________________________________________ 

4. 

 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 

 

 

Rosu dejte, nebesa, shůry aneb advent cache 2018 
Drahý kamaráde/ko, po roce je tu advent, kde se chceme připravit na vánoční svátky. 

Letos nás povede téma: ,,Rosu dejte, nebesa, shůry aneb advent cache 2018“ Tvým 

cílem bude zavlažovat pařez. Viz nástěnka v kostele. A abychom jej mohli zavlažit, 

potřebujeme k tomu vodu, kapky vody. A ty je budeš sbírat. Najdeš je právě na keškách 

a plnění jejich zadání k  úkolu. Čím více kapek nasbíráš, tím více vyroste stonek stromu, 

který skonal. Za nasbírané kapky dostaneš do své hrací karty nálepky.  

 



Souřadnice 

1. stanoviště 

Hnojník – 49.679807N, 18.541765E 

Třanovice – 49.7157219N, 18.5287789E 

Komorní Lhotka – 49.660850N, 18.521877E 

 

2. stanoviště 

Hnojník – 49.679707N, 18.534996E  

Třanovice – 49.707340N, 18.533237E 

Komorní Lhotka – 49.661459N, 18.528701E 

Souřadnice stačí zadat do vyhledavače jakéhokoliv prohlížeče. Keška je k dispozici 

vždy od neděle 8:00 hod ráno do páteční mše sv. večer ;-).  

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte kamarádi u oltáře! Dnes se z nás stanou andělé a budeme prozkoumávat nejen 
oltář, ale rovnou celý kostel, a to pěkně z výšky. I když každý kostel je trochu jiný, jsou si velice 
podobné. Jelikož z hlediska grafické úpravy, tak otázky vás čekají hned na začátku, jak 
liturgické, tak ze života svatého Dominika Savia. Tak vzhůru do práce ;-). 

Otázky: 

1. Co nalezneme v presbytáři? 

2. Co znamená hlavní loď v kostele nebo proč se tomu prostoru tak říká? 

3. Co se většinou nachází při vstupu do kostela? K čemu to slouží? 

 

Otázky z videa – DOMINIK SAVIO – Chlapec, který měl odvahu 5. díl: 

1. Když ve městě vypukla cholera, co nosili na sobě za ochranu kluci včetně 

Dominika? 

2. Jak se jmenovalo sdružení, kterému se chlapci zavázali 8. června 1856? 

3. Co udělal Dominik, když jeden z kluků donesl do oratoře časopis s nevhodnými 

obrázky? 

4. Jak často chodil Dominik ke svátosti smíření? 

Video naleznete na www.farnost-hnojnik.cz/48-zivot-ve-farnosti-ministranti.html 
 

 



Průzkum kostela 
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Presbytář 

(kněžiště)- 

nejvýznamnější 

prostor kostela. 

Je vždy vyvýšen 

či zviditelněn, 

aby bylo zřejmé 

oddělení od 

hlavní lodi. 

V něm se nachází 

několik 

důležitých míst: 

obětní stůl, sedes, 

ambon, 

svatostánek a 

abak. 

Sakristie – je místo, kde se shromažďují a připravují kněží spolu 

s ministranty ke slavení eucharistie 

Hlavní loď – je 

to prostor určený 

pro shromáždění 

věřících. Proč 

loď? Církev je 

jako loď, která 

nás chce přeplavit 

z jednoho břehu 

na druhý, totiž ze 

života zemského, 

do života 

věčného, tedy do 

nebe. I naše loď 

může být často 

zmítán bouří, ale 

abychom dobře 

pluli a dopluli, 

k tomu nám může 

pomáhat naše 

víra, přátelé, 

církev apod. 

boční kaple 

 

Vstup do kostela – zde je umístěna svěcená voda, kde si 

namočíme svěcenou vodou prsty a pokřižujeme se. 

Připomínám si tím svůj křest, ale také symbol naší víry. 

kůr, varhany zpovědnice 

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

