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Květná 
neděle 24.3.  a mluvil ústy proroků. 

Znáš nějakého starozákonního proroka? Napiš jméno 
alespoň tří proroků. Pomodli se Zachariášův chvalozpěv, 
který najdeš v Lk 1,68-79. Církve se ho modlí každé ráno. 

Pondělí 25.3. Věřím v jednu svatou, 
Přečti si Gal 3,26-28 a napiš, co nás všechny spojuje. Kdo 
je pramenem svatosti pro církev? 

Úterý 26.3. 
 všeobecnou apoštolskou 
Církev. 

Téměř všechny křesťanské církve dnes se hlásí spolu s 
Apoštolským vyznáním k víře v „jednu svatou, 
všeobecnou, apoštolskou církev“. Pán Ježíš nám dal 
společný úkol. Najdeš ho v závěru Matoušova evangelia. 
Přečti si Mt 28,19-20 a zapiš tento úkol. 

Středa 27.3. Vyznávám jeden křest 

O velikonocích budeme obnovovat své křestní sliby. 
Řekni rodičům, ať ti vypráví o tom, jak jsi byl pokřtěn. 
Připomeň si den svého křtu a naplánuj si pouť ke své 
křtitelnici. 

Zelený 
čtvrtek 28.3.  na odpuštění hříchů, 

Co udělal Ježíš před tím, než dal apoštolům moc 
odpuštět hříchy? Přečti si J 20,22-23 a napiš odpověď. 

Velký 
pátek 29.3. očekávám vzkříšení mrtvých 

Dnes se připomíná Ježíšova smrt. On ji však přemohl a 
byl vzkříšen. Přečti si Mk 11,18-27 a napiš, komu se 
budou lidé po vzkříšení podobat. 

Bílá 
sobota 30.3.  a život budoucího věku. Přečti si Zj 21,4 a napiš, co říká Jan o věčném životě. 

Neděle 
Slavnost 
Zmrtvýc
hvstání 31.3. Amen. 

Závěrečné "amen" potvrzuje úvodní slovo "věřím". Víš, 
co znamená slovo "Amen"? Sám Ježíš je označován 
slovem „Amen". Přečti si Zj 3,14. 



3. 
neděle 
postní 3.3. On pro nás lidi 

Bůh přišel kvůli člověku. Přišel k nám jako dar. Přišel z 
lásky, aby pomáhal lidem a aby naplnil plán záchrany 
člověka. Přečti si Sk 10,38 a napiš, co všechno Ježíš konal. 

Pondělí  4.3.  a pro naši spásu 
Přečti si Řím 5,9 a napiš, od čeho budeme díky Ježíši 
zachráněni? 

Úterý 5.3.  sestoupil z nebe, Přečti si J 6,41 a napiš, co se nelíbilo Židům. 

Středa 6.3. skrze Ducha svatého Přečti si a napiš, co odpověděl anděl Marii v Lk 1,35.  

Čtvrtek 7.3. přijal tělo z Marie Panny Přečti si a opiš verš o narození Pána Ježíše v Lk 2,7. 

Pátek 8.3. a stal se člověkem. 
Pán Ježíš byl člověkem a trpěl. Připomeň si jeho 
ukřižování a běž v 16:55 na křížovou cestu. 

Sobota 9.3. Byl za nás ukřižován, 
Přečti si kapitolu Mt 27 o ukřižování Pána Ježíše a napiš 
jeho poslední slova. 

4. 
neděle 
postní 10.3.  za dnů Pontia Piláta, 

Co udělal Pilát, když lid chtěl nechat ukřižovat Ježíše a 
propustit Barabáše. Odpověď najdeš v Mt 27,24 -  zapiš 
ji. 

Pondělí  11.3.  byl umučen a pohřben. 
Kdo propůjčil Ježíši svůj hrob? Zapiš odpověď, kterou 
najdeš najdeš v Lk 23,50-53. 

Úterý 12.3. Třetího dne vstal z mrtvých 
Přečti si J 2,18-22 a napiš, k čemu přirovnává Ježíš své 
tělo?  

Středa 13.3. podle Písma. Přečti si 1Kor 15,3-5 a napiš, co se vše stalo podle Písma. 

Čtvrtek 14.3. Vstoupil do nebe, 
Přečti si 1Pt 3,22 a napiš, koho si Ježiš poté, co vystoupil 
do nebe podřídil. 

Pátek 15.3. sedí po pravici Otce. 
Přečti si Mt 26,64 a napiš, co odpovídá Ježíš veleknězi na 
to, je-li Mesiáš. 

Sobota 16.3. A znovu přijde, ve slávě, 
Podle čeho odplatí Syn člověka, až přijde ve slávě. Přečti 
si Mt 16,27 a zapiš odpověď. 

5. 
neděle 
postní 17.3. soudit živé i mrtvé 

Srov. s 2Tim 4,1. Máme právo soudit druhé? Najdi, co o 
tom říká Pan Ježíš v J 8,7. 

Pondělí  18.3. 
a jeho království bude bez 
konce. Přečti si Lk 1,32-33 a napiš, jaký trůn mu bude dán. 

Úterý 19.3. Věřím v Ducha svatého, 

Přečti si o tom, jak sestoupil Duch svatý na učedníky ve 
Sk 2,2-4 a napiš, co se nad nima ukázalo a co udělení 
Ducha svatého doprovázelo. 

Středa 20.3. Pána a Dárce života, 
Přečti si Řím 5,5 a napiš, co je vlito do našich srdcí skrze 
Ducha svatého. 

Čtvrtek 21.3. který z Otce i Syna vychází, Přečti si Gal 4,4-6 a vypiš osoby Trojice. 

Pátek 22.3. s Otcem i Synem je zároveň Přečti si a opiš verš J 10,30. 

Sobota 23.3. uctíván a oslavován 
Co odpověděl Ježíš ďáblovi při pokušení na poušti. Přečti 
si Lk 4,8 a napiš odpověď. 

DEN   CREDO/VYZNANÍ VÍRY ÚKOLY A PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ 

1. 
neděle 
postní 17.2. Věřím v jednoho Boha, Jak máme mít rádi Boha? Přečti si a opiš Dt 6,4-5. 

Pondělí 18.2. Otce všemohoucího, 
Bůh je všemohoucí. V čem všem ti může pomoci? Přečti si 
a napiš citaci z přídavků k Est 3,17b. 

Úterý 19.2. Stvořitele nebe i země, 

Přečti si zprávu o stvoření světa v Gn 1,1-2-4a a zamysli se 
nad hlavním poselstvím: Bůh stvořil z ničeho celý tento 
svět a také člověka. Opiš verš Gn 1,27. 

Středa 20.2. 
všeho viditelného i 
neviditelného. 

Bůh stvořil celý vesmír, i anděly v nebi. Člověk se podílí na 
obojím, protože sestává z duše a těla. Přečti si a opiš Kol 
1,16. 

Čtvrtek 21.2. Věřím v jednoho Pána 

Přečti si text písničky "Jeden Pán, jedna víra" (najdeš v 
kancionálu nebo na internetu) a odpověz, co je zdrojem 
jednoty křesťanů.  

Pátek 22.2. Ježíše Krista, 

Co víš všechno o Pánu Ježíši? Znáš jakými dalšími jmény je 
označován? Přečti si Lk 1,31-32 a napiš, jak je zde Ježíš 
nazýván. 

Sobota 23.2. jednorozeného Syna Božího, 
Napiš, kdo říká o Ježíši, že byl Boží Syn, přestože byl 
pohanem? Přečti si Mt 27,54. 

2. 
neděle 
postní 24.2. který se zrodil z Otce 

Co říká Boží hlas o Ježíši na hoře Tábor? Najdi odpověď v 
Lk 9,35 a napiš ji. 

Pondělí 25.2. přede všemi věky: 

Ježíš se sám představuje jako "jednorozený Syn" Boží a 
tímto titulem potvrzuje svůj původ od věčnosti. Přečti si a 
opiš J 3,16. 

Úterý 26.2. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 
Přečti si J 1,1-12. Napiš, kým se stávají ti, kteří přijali Ježíše 
a věří v jeho jméno? 

Středa 27.2. Pravý Bůh z Pravého Boha, 
Pán Ježíš je zároveň Bohem i člověkem. Přečti si a opiš Flp 
2,6-7. 

Čtvrtek 28.2. zrozený, nestvořený, 

"Boží Syn…lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí 
přemýšlel, lidskou vůli jednal, lidským srdcem miloval. 
Narozen z Panny Marie stal se opravdu jedním z nás, ve 
všem nám podobný kromě hříchu." (2.Vat.koncil GS 22) 
Přečti si a opiš událost narození Ježíše Mt 1,18. 

Pátek 1.3. jedné podstaty s Otcem, Přečti si J 14, 9-10. Napiš s kým je Otec jedno? 

Sobota 2.3. 
skrze něhož všechno je 
stvořeno. 

Přečti si Kol 1,16 a napiš, jaké světy byly skrze něho 
stvořeny. 


