
 

 

 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (B) 

Mk 13,33-37 

Být bdělí 

Ježíš mluvil ke svým učedníkům: 
„Dejte si pozor, bděte, protože 
nevíte, kdy přijde poslední den.“ 
Pak vyprávěl podobenství o člo-
věku, který se vydal na cesty.  
Svým služebníkům a vrátnému 
nařídil, aby nezaspali jeho příchod. 

Co znamená „být bdělý“? Například 
dobře využívat čas, který nám Bůh 
dává. Dokážu věnovat svůj čas, 
svůj úsměv, svou pomoc tomu, 
kdo to potřebuje? 
 
 

  
  

Máme být „bdělí“ a připravení na Ježíšův příchod. Co nám k tomu pomá-
há? To zjistíš, když seřadíš budíky do správného pořadí podle času, který 
ukazují. Začni u toho, na němž je nejméně hodin (všechny znázorněné 
časy jsou od 12 hodin v poledne do půlnoci). Písmena u budíků dají slovo 
tajenky. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abychom byli „bdělí“, k tomu nám pomáhá  ...............................................  
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ (B) 

Mk 1,1-8 

Připravovat cestu Pánu 

Jan Křtitel na poušti volá: 
„Připravujte cestu Pánu, vyrovnejte 
mu stezky!“ Svým kázáním Jan 
upozorňuje, že příchod slíbeného 
Mesiáše se už přiblížil, ba dokonce 
už je tady. Lidé se mají obrátit, 
tj. změnit svůj život k lepšímu. 

Jan Křtitel nemluví jen k tehdejším 
posluchačům, ale také k nám. 

Jak můžeme připravit cestu Pánu 
ve svém srdci? 

  
  

Jak připravit cestu Pánu? 

„Snížit pahorky a zvýšit údolí“ – to je básnické vyjádření toho, že je 
zapotřebí změnit se k lepšímu, obrátit se. Co nám k tomu může pomoct? 
Spoj vždy dvě slova opačného významu. Písmena, která jsou uvedena za 
slovem, napiš podle čísel do tajenky. 
 1. lenost .....................................  lež ŘE 

 2. světlo ...................................  hluk TS  

 3. lakota ..............................  smutek NÍ 

 4. ticho  .............................  nenávist MÍ  

 5. láska  .............................. štědrost OS  

 6. pravda  ................................. píle SV  

 7. radost  .................................  tma  ÁT 
Tajenka: 
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ (B) 

Jan 1,6-8.19-28 

Vydávat svědectví o Bohu 

Úkolem Jana Křtitele bylo „vydávat 
svědectví o světle“. Tím světlem 
je Pán Ježíš. On je pravé světlo, 
které nikdy nezhasne. Kdo ho zná 
a kdo v něho věří, má jistotu, že 
není nikdy sám. Může se spoleh-
nout na všechno, co Ježíš slíbil. 

Nejen Jan Křtitel, ale také my 
máme svědčit o Bohu. Jak? 
Třeba radostí, ochotou, pozorností 
vůči druhým lidem, dobrotou. 
Je mnoho způsobů, jak šířit dobro.  
 

  
  

Máme svědčit o Bohu a šířit dobro, jako se šíří světlo. Lidé by z našeho 
jednání měli poznat, že J (dokončení věty je v tajence). Spoj plamínky 
svící se slovy v rámečcích.  

 

Tajenka:  ..................................................................................................  



 

 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (B) 

Lk 1,26-38 

Dělat to, co chce Bůh 

Čtvrtá adventní neděle nám 
ukazuje osobnost Panny Marie. Na 
ní vidíme, jak velké věci může Bůh 
udělat, když se mu člověk s 
důvěrou odevzdá. Panna Maria se 
stala matkou Božího Syna, protože 
souhlasila 
s Božím plánem. Nepřála si nic 
jiného než dělat to, co chce Bůh. 

S každým člověkem má Bůh své 
plány. Dokážu se někdy zříct 
svých plánů a udělat to, co potře-
buje někdo druhý? 

  
  

Anděl Gabriel pozdravil Pannu Marii slovy, která se dnes modlíme v mod-
litbě Zdrávas Maria. Znáš tuto modlitbu? Doplň chybějící slova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova k doplnění: hříšné, Matko, plod, požehnaná, milosti, smrti, Svatá, tebou, 

Zdrávas, Maria, _____________  plná, Pán s _________; 

____________________________ tys mezi ženami 

a požehnaný ___________ života tvého, Ježíš. 

______________ Maria, ______________ Boží, 

pros za nás ___________________ 

nyní i v hodinu _____________ naší. Amen. 
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NAROZENÍ PÁNĚ 

Lk 2,1-14 

Bůh se stal člověkem 

Narození Ježíše Krista, Božího 
Syna, je úžasnou událostí lidských 
dějin. Přineslo celému světu novou 
naději. Nekonečně velký a všemo-
houcí Bůh se stal člověkem! 
Tak velká věc, a přesto se udála 
v tichu, skrytosti a chudobě. Jen 
málokteří poznali v narozeném 
dítěti slíbeného Mesiáše. 

Dnes se chce Ježíš narodit 
v našem srdci. Dovolíme mu to? 

  
  

Děti dnes většinou dostávají jména, která se líbí jejich rodičům. Biblická 
jména však vyjadřovala okolnosti narození dítěte nebo naznačovala jeho 
poslání. Co znamená jméno Ježíš? Poskládej hvězdičky od první do po-
slední a dozvíš se to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno Ježíš znamená:  .............................................................................  
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SVÁTEK SVATÉ RODINY (B) 

Lk 2,22-40 

Dítě bylo plné moudrosti 

Když bylo Ježíšovi 40 dní, přinesla 
ho Maria s Josefem podle židov-
ského zákona do jeruzalémského 
chrámu, aby ho „představili Pánu“. 
Setkali se zde se starcem Sime-
onem a prorokyní Annou. Pak se 
rodina vrátila do Nazareta. 

Svatá rodina je vzorem pro křes-
ťanské rodiny. I když neměla jed-
noduchý život, vždy se opírala 
o víru v Boha. Ježíš v ní rostl, sílil, 
byl plný moudrosti a milosti Boží. 

 

  
  

Kdo vlastně patří do Svaté rodiny? A kdo patří do tvé rodiny? Napiš nebo 
nakresli do připravených rámečků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatá rodina Moje rodina 



 

 

 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

Jan 1,1-18 

A Slovo se stalo tělem 

Evangelium této neděle je začát- 
kem evangelia svatého Jana. 
Autor tohoto textu zde mimo jiné 
říká o Janu Křtiteli, že „přišel, aby 
svědčil o světle“. Tím pravým svět-
lem je Ježíš Kristus. On přišel na 
svět, aby se ti, kdo v něho uvěří, 
mohli stát Božími dětmi. 

Také my máme vydávat svědectví 
o Světle – o Ježíši. Jak? Životem 
podle Ježíšova příkladu a podle 
jeho slov. 
 

  
  

Abychom mohli svědčit o Bohu, který je pro člověka světlem, musíme být 
s Bohem ve spojení. Co chce Bůh – třeba i skrze nás – darovat lidem, a to 
nejen o Vánocích? Odpověď najdeš v luštěnce. 
Spoj vždy dva tvary, které k sobě patří. Vznikne pět slov jako odpověď. 

 

Bůh chce lidem darovat:  ............................................................................  

 ..................................................................................................................  



 

 

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (B) 

Mk 1,6b-11 

Ty jsi můj milovaný Syn 

O svátku Křtu Páně slavíme udá-
lost, kdy byl Pán Ježíš pokřtěn 
v Jordánu Janem Křtitelem. Když 
Ježíš vystupoval z vody, ozval se 
z nebe hlas: „Ty jsi můj milovaný 
Syn, v tobě mám zalíbení.“ Bůh 
zjevuje Janovi a všem přítomným, 
že Ježíš je Boží Syn a slíbený 
Vykupitel. 

Také my jsme se stali při křtu 
milovanými Božími dětmi. 
Víme o tom a vážíme si toho? 

 

  
  

Janův křest byl znamením pokání a lišil se od svátosti křtu, kterou později 
ustanovil Ježíš. Svátostí křtu se stáváme Božími dětmi a členy Boží rodiny 
– církve. Co víš o svém křtu? 

Moje křestní jméno:  ...................................................................................  

Datum mého křtu:  .................................  

Místo:  ....................................................  

Jméno kmotra:  ......................................  

 ..............................................................  

Křtil mne:  ...............................................  

 ..............................................................  



 

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Jan 1,35-42 

Ježíš je Mesiáš 

Na začátku veřejného působení 
pozval Ježíš první dva muže – 
Šimona a Ondřeje, aby ho následo-
vali. Nejdříve byli učedníky Jana 
Křtitele. Ten jim naznačil, že Ježíš 
je slíbený Mesiáš, kterého očeká-
vají. A tak se Ondřej a Šimon, který 
od Ježíše dostal nové jméno Petr, 
radovali: „Našli jsme Mesiáše!“ Šli 
za Ježíšem a stali se jeho učedníky. 

I dnes existují lidé, kteří zaslechnou 
Ježíšovo pozvání k následování. 

  
  

Ondřej to se svým velkým zážitkem nevydržel, šel za svým bratrem 
Šimonem a prohlásil: „Našli jsme Mesiáše!“ Co znamenalo v překladu 
hebrejské slovo „Mesiáš“? 

 
Mesiáš znamená: 

 

 
 

KLÍČ K LUŠTĚNÍ:  A M N O P Ý Z 

 � � � � � � � 

Ve Starém zákoně se název, který jste vyluštili, vztahoval na proroky, 
kněze a krále. Do řečtiny se překládal „christos“. Proto je Ježíš nazýván 
Kristus. 

 

� � � � � � � � 

        
 



 

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 1,14-20 

Ježíš povolává první apoštoly 

Pán Ježíš šel kolem Galilejského 
moře a uviděl, jak Šimon a jeho 
bratr Ondřej loví ryby. Byli rybáři. 
Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou, 
a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 
nechali své sítě a šli za Ježíšem. 
Pak ještě povolal Zebedeovy syny 
Jakuba a Jana. I oni opustili loď se 
svým otcem a šli za Ježíšem. Stali 
se jeho nejbližšími apoštoly. Díky 
nim později uvěřilo mnoho lidí. 

Kdo je Ježíšovým apoštolem dnes? 

  
  

Co znamená být „rybářem lidí“? Dozvíš se to z tajenky. Začni u šipky a po-
stupuj jen po těch rybách, v nichž jsou násobky čísla 3. 

 

 

Tajenka:  ....................................................................................................  



 

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 1,21-28 

Žasli nad Ježíšovým učením 

Pán Ježíš přišel v Kafarnau do sy-
nagogy a učil. Všichni žasli, pro-
tože učil jinak, než to doposud 
dělali učitelé Zákona. Ježíš „učil 
jako ten, kdo má moc“. Byl tam 
také člověk posedlý nečistým 
duchem, který se svíjel a křičel. 
Ježíš zlého ducha vyhnal a člověka 
uzdravil. Všichni přítomní žasli 
a pověst o Ježíši se rozšířila po 
celém kraji.  

Ježíš má i dnes moc osvobodit 
člověka od každého zla. 
 

  
  

Ježíš vyhnal z člověka zlého ducha. V modlitbě, kterou nás naučil, se 
modlíme „zbav nás od zlého“. Znáš tuto modlitbu? Doplň chybějící slova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova k doplnění: dnes, chléb, jméno, království, nebesích, pokušení, viníkům, viny, vůle. 

Otče náš, jenž jsi na __________________, posvěť se 

_________ tvé. Přijď ____________________ tvé. Buď 

_________ tvá jako v nebi, tak i na zemi. _________ náš 

vezdejší dej nám _________. A odpusť nám naše ________, 

jako i my odpouštíme našim _________________. A neuveď 

nás v _________________, ale zbav nás od zlého. Amen. 



 

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 1,29-39 

Ježíš uzdravuje nemocné 

Když Ježíš působil v Kafarnau, 
uzdravil Šimonovu tchyni z horeč-
ky. Lidé pak k němu přinášeli 
mnoho nemocných a posedlých. 
Ježíš je uzdravoval. U dveří 
Šimonova domu se shromáždilo 
celé město. Brzy ráno, ještě za 
tmy, Ježíš vstal a vyšel ven na 
opuštěné místo, aby se tam modlil.  

Modlitba byla pro Ježíše zdrojem 
síly. Uvědomujeme si, že ani my 
nemůžeme bez Boha dělat nic? 

 

  
  

Mnoho nemocných chtělo, aby je Ježíš uzdravil. On však věděl, že ke své 
činnosti potřebuje také načerpat sílu v modlitbě k Otci. 
Seřaď teploměry podle teploty, kterou ukazují. Začni u toho, na němž je 
nejméně stupňů. Dozvíš se něco důležitého pro život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohu patří v životě  ....................................................................................  
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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 1,40-45 

Uzdravení malomocného 

Jeden malomocný člověk přišel 
k Ježíšovi a prosil ho: „Chceš-li, 
můžeš mě očistit.“ Ježíš se ho 
dotkl a uzdravil ho. Nařídil mu, aby 
o této události nemluvil, avšak 
uzdravený člověk si to pro sebe 
nenechal. 

Malomocenství bylo v Ježíšově 
době hodně rozšířeno. Nemocní 
museli opustit své rodiny. Ostatní 
lidé se jich štítili a báli. 

Kolik je dnes lidí opuštěných, bez 
domova, kterých se ostatní štítí? 
Není někdo takový i blízko nás? 

  
  

Ježíš uzdravoval nejen malomocné, ale také ty, kteří trpěli dalšími nemo-
cemi. Záleželo mu na každém člověku. Ježíš byl Boží Syn, a tak dokázal 
uzdravit i nemocnou duši – odpouštěl hříchy. 

Malomocenství je nemoc, která existuje dodnes. Jak se jmenuje jinak? 
Dozvíš se to z tajenky, když správně pojmenuješ nakreslené předměty. 
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1. NEDĚLE POSTNÍ (B)  

Mk 1,12-15 

Ježíš na poušti 

Ježíš odešel na poušť. Byl tam 
čtyřicet dní a byl pokoušen od 
satana. Ježíš však pokušení 
nepodlehl. Poté šel do Galileje 
a hlásal: „Naplnil se čas a přiblížilo 
se Boží království. Obraťte se 
a věřte evangeliu.“ 

Také my se denně setkáváme 
s pokušeními. S důvěrou v Boží 
pomoc a blízkost je můžeme 
překonávat. 
  

  

  
S pokušeními se setkává každý člověk. Přečti si, jaká pokušení na nás 
mohou dorážet. Setkáváš se s některými? Jak na ně odpovíš? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě nevstávej, 
ještě pět minut% 

Trochu 
zalhat přece 

můžeš! 
 

Pro jednou 
se snad nic 

nestane! 

Nepospíchej, 
však úkoly 
ti neutečou! 

Neposlouchej 
rodiče, 

dělej si, co chceš! 

 

Vezmi si, 
teď se nikdo 

nedívá! 

Jsi snad poslední, 
kdo to ještě 

nezkusil. 

Ostatní 
to přece dělají taky! 



 

 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ (B)  

Mk 9,1-9 

Ježíšovo proměnění 

Ježíš vzal tři ze svých učedníků 
a vyvedl je na vysokou horu, aby 
se s nimi o samotě modlil. Byl před 
nimi proměněn. Jeho oděv zářivě 
zbělel. Apoštolové uviděli proroky 
Starého zákona – Mojžíše a Eliáše, 
jak s Ježíšem mluví. A z oblaku 
uslyšeli Boží hlas: „To je můj 
milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 

Modlitba může způsobit, že uvi-
díme Ježíše v novém světle a 
budeme ho poslouchat – jednat 
podle jeho slov. 
 

  
  

Třem apoštolům, které vzal Ježíš s sebou na horu, Bůh zjevil, že Ježíš je 
Boží Syn. Kteří apoštolové to byli? Jejich jména jsou velice známá, a proto 
je určitě rozluštíš, když písmena pod nakreslenými postavami dáš do 
správného pořadí. Napiš jejich jména na připravené řádky. 

          

 T E R P U B A J K A J N 

 JJJJJJJJJ JJJJJJJJ. JJJJJ. 

 



 

 

 

3. NEDĚLE POSTNÍ (B)  

Jan 2,13-25 

Vyhnání kupců z chrámu 

Ježíš vyhnal z jeruzalémského 
chrámu prodavače a směnárníky. 
Řekl jim: „Nedělejte z domu mého 
Otce tržnici!“ Pak Ježíš řekl něco, 
co jeho učedníci pochopili až po 
jeho zmrtvýchvstání: „Zbořte tento 
chrám, a ve třech dnech jej zase 
postavím.“ 

Ježíš chtěl, aby Boží chrám byl do-
mem modlitby. Rozzlobil se, když 
kupci dělali v chrámě to, co tam 
nepatří. Nezlobil by se i na mě? 

 

  
  

Ježíš měl rád jeruzalémský chrám a chtěl, aby byl domem modlitby, aby 
z něj zmizelo to, co tam nepatří. 

Také my, křesťané, máme své chrámy. Každou neděli přicházíme do 
kostela, abychom se setkali s Bohem – naslouchali jeho slovu, děkovali 
mu, chválili ho a prosili. Také se tam setkáváme s ostatními lidmi z far-
nosti. Prohlédni si věci na obrázcích. Které z nich do kostela nepatří? 

 

                              

           
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. NEDĚLE POSTNÍ (B)  

Jan 3,14-21 

Setkání s Nikodémem 

Jeden člověk, který se jmenoval 
Nikodém, přišel za Ježíšem 
v noci. Nechtěl totiž, aby ho lidé 
viděli. Vždyť byl členem židovské 
velerady, co by si o něm řekli! 

Ježíš mu řekl, že Bůh neposlal 
svého Syna na svět, aby svět 
soudil, ale aby ho zachránil. 

Bůh má totiž všechny lidi rád. 
Netouží je trestat. Člověk se však 
svými hříchy a neposlušností 
k Bohu trestá a odsuzuje sám.  

Nebojíme se k Bohu a víře hlásit? 

  
  

Nikodém o Ježíšových slovech jistě přemýšlel. Když byl pak Ježíš ukřižo-
ván a jeho učedníci ze strachu utekli, Nikodém se k Ježíšovi neohroženě 
přihlásil a spolu s Josefem z Arimatie pohřbili Ježíšovo tělo. Tato událost 
je zapsána v Bibli. Mnoho malířů se ji také pokusilo nakreslit. Prohlédni si 
dva obrázky, kde je ukládání Ježíšova těla do hrobu. Najdeš 6 rozdílů? 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. NEDĚLE POSTNÍ (B)  

Jan 12,20-33 

Smrtí k životu 

V dnešním evangeliu použil Ježíš 
příklad z přírody: „Jestliže pšeničné 
zrno padne do země a odumře, 
přinese velký užitek.“ On sám se 
měl stát takovým „zrnem“, protože 
svou smrtí na kříži, která se zdála 
být ztrátou a porážkou, přinesl velké 
bohatství všem lidem – naději na 
zmrtvýchvstání. 

Dokážeme přijímat různé situace, 
které nejsou podle našich představ? 
Umíme ustoupit, rozdělit se, prohrát? 

 

  
  

Z jednoho zrnka pšenice, které je zaseto do půdy (tj. „umře“), může 
vyrůst na několika stéblech i stovka nových zrn. To je velký užitek! 

Také my v životě nesmíme myslet jen na sebe, ale i na druhé. Někdy 
to znamená, že se vzdáme svého přání, své věci, svého pohodlíJ Když 
to děláme s láskou, nepřináší nám to smutek, ale radost. Vylušti větu slo-
ženou z klásků podle kódů. Dozvíš se, žeJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ,              .
Znáš nějaký příklad, kdy se toto pravidlo potvrdilo? 

Kód k luštění:  

       
Á D K O S T V 

 



 

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE (B)  

Mk 11,1-10; pašije: Mk 14,1-15,47 

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma 

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma po-
korně na oslátku. Lidé ho vítali jako 
slíbeného Mesiáše a volali: „Hosa-
na, Synu Davidovu! Požehnaný, 
který přichází ve jménu Páně!“ 

Stejní lidé zanedlouho volali na vla-
daře Piláta: „Ukřižuj ho!“ 

Když na Květnou neděli neseme 
v průvodu větvičky kočiček, nechce-
me jen vzpomínat na Ježíšův vjezd 
do Jeruzaléma, ale také vyznat, že 
Ježíš je náš Vykupitel a Pán. 
 

  
  

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Dopiš pod obrázky názvy dnů, ke kte-
rým se vztahuje to, co je na nich nakresleno. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (B)  

Mk 16,1-7 

Ježíš vstal z mrtvých 

Několik žen se v neděli ráno po 
Ježíšově ukřižování vydalo k jeho 
hrobu. Chtěly dodatečně pomazat 
Ježíšovo tělo vonnými oleji. Byly 
velice překvapeny, když uviděly, 
že těžký kámen, který zakrýval 
vchod do hrobu, je odvalen. Anděl 
jim řekl: „Ježíš byl vzkříšen, není 
tady! Jděte a řekněte to jeho 
učedníkům.“ 

Nepředstavitelné se stalo skuteč-
ností: Ježíš žije! I dnes. 

 

  
  

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky v roce. Oslavujeme Kristovo 
zmrtvýchvstání. Tyto svátky nás ujišťují, žeJ (Dokončení věty vyluštíš 
z vajíčka, když podle klíče dosadíš místo znaků písmena.) 
 

 

 

                              

           
 

 

  Kód k luštění: 
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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) 

Jan 20,19-31 

Vzkříšený Ježíš přichází 
mezi apoštoly 

Učedníci věděli o Ježíšově prázd-
ném hrobě i o tom, co viděly a říkaly 
ženy, které byly u hrobu. Přesto 
nevěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání 
a ze strachu před židy se zavřeli do 
jedné místnosti. Pak se před nimi 
objevil sám Ježíš a řekl: „Pokoj 
vám!“ Ukázal jim své ruce s ranami 
po hřebech i probodnutý bok. Po-
tom jim dal moc odpouštět hříchy 
skrze Ducha Svatého. 

Učedníci se zaradovali a uvěřili. 
I my můžeme věřit, že Ježíš žije. 

  
  
Když se vzkříšený Ježíš objevil uprostřed svých učedníků, jeden apoštol 
tam chyběl. Jak se jmenoval? 

 

Co tento apoštol řekl, když se mu Ježíš později ukázal a on se mohl 
dotknout jeho ran? Jakými slovy vyznal svou víru v Ježíše – Božího Syna 
a Mesiáše? 

P  N  M  J  A  B  H  M  J 

Větu vyluštíš tak, že do prázdných okének doplníš písmena Á nebo Ů. 
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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B)  

Lk 24,35-48 

Ježíš potřebuje svědky 

Dva učedníci vypravovali ostatním, 
co se jim stalo na cestě do Emauz 
a jak Ježíše poznali při lámání 
chleba. Když o tom mluvili, najed-
nou stál Pán Ježíš uprostřed nich. 
Nejprve se polekali, ale když viděli, 
že Ježíš s nimi dokonce jí, měli vel-
kou radost. Ježíš jim připomenul, 
že všechno to, co se mu přihodilo 
(utrpení, smrtJ), bylo předpověze-
no už v Písmu. Nakonec jim řekl: 
„A vy jste toho svědky!“ 

Co pro nás znamená „být svědky“? 
  

 
  
 

Kdo je Ježíšovým svědkem? Vybarvi ty rámečky, které platí pro Ježíšovy  
„svědky“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 modlí se 
 

pomáhá druhým 
 

poslouchá své rodiče 
 

snaží se plnit své úkoly 
 

mluví o druhých dobře 
 

nemá čas na modlitbu 
 

v neděli jde na mši svatou, jen když se mu chce 

myslí hlavně na sebe 
 

dává najevo svou převahu 
 

lže 
 

vychloubá se 
 

vychloubá se 
 

nemluví sprostě 
 



 

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B)  

Jan 10,11-18 

Ježíš je dobrý pastýř 

Ježíš ve své řeči někdy uváděl 
příklady z přírody a z toho, co 
tehdejší lidé dobře znali a čím žili. 

V Izraeli se lidé často živili paste-
vectvím ovcí nebo koz. Když Ježíš 
říká, že je dobrý pastýř, lidé věděli, 
co to znamená. Pastýř zná své ovce 
jménem a chrání je. Dává za ně 
i život, když jsou v nebezpečí. 

Takový dobrý pastýř je Ježíš. Hledá 
každou ztracenou ovečku a všech-
ny chce přivést do jednoho ovčince. 

 

  

  

Ježíš je náš dobrý pastýř. Pomoz ztracené ovečce najít cestu k Ježíši. 

 



 

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B)  

Jan 15,1-8 

Jak nést dobré ovoce 

Pán Ježíš říká, že on je vinný kmen 
a my ratolesti – větvičky. Ratolest 
nemůže nést ovoce sama od sebe, 
musí být spojena s kmenem. Jak-
mile se některý výhonek odlomí, 
uschne a musí se spálit. Tak i my 
potřebujeme být spojeni s Pánem 
Ježíšem, aby náš život byl dobrý 
a přinášel ovoce. 

Spojení s Ježíšem jsme navázali 
už při křtu. To je pouto, které Bůh 
nikdy nezruší. 

Co znamená „nést dobré ovoce“? 

 
 
 

Co řekl Ježíš o sobě a o nás? Poskládej části textu do správného pořadí – 
očísluj je do kroužků. Napoví ti evangelium sv. Jana (Jan 15,5). Společně 
popřemýšlejte: co nás s Ježíšem spojuje a co nás může oddělovat? 

 
 

JÁ JSEM VINNÝ KMEN, 1 

VY JSTE RATOLESTI. 

KDO ZŮSTÁVÁ VE MNĚ 

TEN NESE MNOHO OVOCE, 

 

 

 

NEBOŤ BEZE MNE 

NEMŮŽETE DĚLAT NIC.  

 

A JÁ V NĚM, 

 



 

 

__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __, 

__ __ __ __   __ __ __ __ __ __, 

__ __   __ __   __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __. 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B) 

Jan 15,9-17 

Přikázání lásky 

Když se Pán Ježíš loučil se svými 
učedníky, chtěl jim ještě naposledy 
říct to, co považoval za nejdůleži-
tější: „Milujte se navzájem, jako 
jsem já miloval vás.“ Tato slova 
jsou Ježíšovým odkazem nebo 
závětí. Ježíš ukazuje, že láska není 
jen krásný pocit, ale že je to také 
ochota k oběti: „Nikdo nemá větší 
lásku než ten, kdo za své přátele 
položí svůj život.“ Ježíš to dokázal. 

Umíme my dávat druhým alespoň 
čas, pomoc, úsměv, slovo? 

 
 

Začni u šipky a postupuj ve směru hodinových ručiček dvakrát dokola. 
Zapiš každé druhé písmeno (ob jedno). Dozvíš se, co řekl Ježíš. 
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NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (B)  

Mk 16,15-20 

Ježíš odchází k Otci 

Ježíš se po svém zmrtvýchvstání 
zjevoval svým apoštolům i dalším 
lidem. Když uplynulo čtyřicet dní, 
setkal se s jedenácti apoštoly napo-
sled. Svěřil jim důležitý úkol: všem 
lidem přinášet radostnou zprávu 
o Boží lásce a o naději na věčný 
život – o spáse. Pak byl Ježíš vzat 
do nebe a už ho neviděli. Apoštoly 
však neopustil. Byl s nimi ve všem, 
co dělali: křtili, kázali, uzdravovali 
nemocné, modlili se, pomáhali. 

Ježíš je také s námi. Víme o tom? 
   

 

Než Ježíš vstoupil do nebe, dal apoštolům důležitý úkol. Zjisti, jak zapsal 
tento úkol evangelista Marek (Mk 16,15). Pokus se poskládat slova v ob-
laku tak, aby vznikla známá Ježíšova věta. 

 

 

 

 

__ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

__   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 



 

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (B)  

Jan 17,11b-19 

Ježíš prosí za jednotu 

Ježíš připravuje své učedníky na to, 
že od nich brzy odejde. Chce, aby 
zvládli a správně pochopili situaci 
po jeho smrti a zmrtvýchvstání. 
Proto se Ježíš modlí ke svému 
nebeskému Otci za své učedníky 
a za ty, které zanechává ve světě. 
Přeje si, aby nikdo z nich nezahy-
nul, ale aby zůstali věrní jeho učení. 

V této modlitbě se Ježíš modlil 
i za nás, protože také my jsme 
posláni do světa. 
 

 
 

Co Ježíš v modlitbě vyprošoval pro učedníky a pro nás? Někdo si to za-
psal na papírek svými slovy, ale někdo jiný papírek rozstříhal. Podaří se ti 
ho poskládat a původní text přečíst? 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



 

 

 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (B)  

Jan 20,19-23 (1. čtení: Sk 2,1-11) 

Ježíš posílá svého Ducha 

Padesátý den po Ježíšově zmrtvých-
vstání slavili lidé v Jeruzalémě 
letnice. Byly to svátky, kdy děkovali 
Bohu za žně a za to, že Bůh daroval 
Mojžíšovi na hoře Sinaj svůj Zákon. 

Mnoho lidí se shromáždilo, aby tyto 
svátky oslavilo. Apoštolové, Panna 
Maria a další Ježíšovi přátelé se 
zdržovali v jednom domě. Najednou 
se ozval z nebe hukot, ukázaly se 
jazyky jako z ohně a usadily se nad 
každým z nich. Všichni byli naplněni 
Duchem Svatým. Přestali se bát, 
vyšli ven a všichni lidé jim rozuměli. 

  
 

Seslání Ducha Svatého není jen historickou událostí, Duch Svatý působí 
i dnes. Seřaď plamínky podle čísel. Z věty, která takto vznikne, se dozvíš, 
žeJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duch Svatý může 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (B) 

Mt 28,16-20 

Znamení Nejsvětější Trojice 

Křesťané se nemodlí ke třem růz-
ným bohům, ale k jedinému Bohu 
Otci, Synu a Duchu Svatému. To, 
že je Bůh trojjediný, nám sdělil 
Ježíš Kristus. On, Boží Syn, mluví 
o svém Otci v nebi a posílá nám 
svého svatého Ducha. 

Proto jsme byli pokřtěni „ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého“. 

Pokaždé, když děláme znamení 
kříže, vyznáváme víru v Nejsvětější 
Trojici. 

Kdy během dne děláme kříž? 

 
 
 

pochopit. Mnoho učenců se o to pokoušelo, avšak marně. Svatý Augustin 
se procházel se po břehu moře a přemýšlel o Nejsvětější Trojici. Uviděl 
chlapce, jak mušlí přelévá moře do malé jamky, a divil se tomu. Co mu 
chlapec řekl? Doplň do věty chybějící samohlásky a dozvíš se to. 

 

Chlapec řekl: „Dříve já přeleju moře, než tyJ“ 

P  CH  P  Š  T  J  M S T V  
 

N  J S V   T  J Š   T R  J   C  
 



 

 

 

 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (B)  

Mk 14,12-16.22-26 

Ježíš je uprostřed nás 

Slavnost Těla a krve Páně lidově 
nazýváme Boží Tělo. V tento den 
zvláštním způsobem oslavujeme 
Krista, který mezi námi přebývá 
pod způsobami chleba a vína. 
Děkujeme za dar eucharistie a pro-
vázíme Ježíše ve slavnostním prů-
vodu, kterému říkáme procesí. 
Kněz nese monstranci s eucharistií, 
doprovázejí ho ministranti, družičky 
s květinami a ostatní věřící. Všichni 
tak vyjadřují svou víru v Ježíše 
Krista, který je uprostřed nás. 

  
 

Na obrázcích jsou různé symboly. Vyber a vybarvi ty, 
které patří k eucharistii.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 3,20-35  

Jsme Ježíšovi blízcí příbuzní 

Ježíš učil v jednom domě, kde byli 
různí lidé – jeho přátelé i nepřátelé. 
Mezitím přišli na to místo Ježíšovi 
příbuzní spolu s jeho matkou Marií. 
Chtěli, aby Ježíš šel za nimi ven. 
On však hned nešel. Řekl zvláštní 
větu: „Každý, kdo plní Boží vůli, je 
můj bratr i sestra i matka.“ 

To je radostná zpráva pro nás: 
když se snažíme žít tak, jak chce 
Ježíš, jsme jeho příbuzní. Společně 
tvoříme velkou Boží rodinu.  
 

 
 

Papež František řekl, že v rodině se mají nejčastěji používat tři slova. 
Která tři slova to jsou? Vylušti je. Tajenka je v šedých políčkách. 

 

 

 

 

 

 

                   18 

                    

 2 3  5   7   10 11    14 15  17  

   4  6   8 9     13   16   

1            12        

                    

                    

                    

                    

                    

 

4 

3 9 

12 

14 

6 

5 10 

7 

8 

11 

2 

13 

18 

1 
16 

17 

15 



 

 

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B)  

Mk 4,26-34 

Semínko a Boží království 

Pán Ježíš vysvětloval svým učed-
níkům některá tajemství víry pomocí 
příkladů z přírody a ze života. 

Vyprávěl jim podobenství. Například 
o tom, že i z malého semínka může 
vyrůst velký strom. Nevíme, kdy 
a jak se to stane, ale najednou zase-
té semínko vyklíčí a vyroste rostlina, 
která sílí, zraje a přinese plody. 

Bůh má moc proměnit i malé věci 
ve velké. Maličkosti dělané s láskou 
mohou přinést velký užitek a mnoho 
dobra. 

 

  
  
Pomocí klíče vylušti větu, kterou řekla Matka Tereza. 

„V životě často nemůžeme dělat velké věci. Ale vždycky můžeme dělatJ“  
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Klíč k luštění: 
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A C E I K L M O S U V 
 

 

Co tato věta 

může znamenat pro nás? 

Co m 


