
Poklad svátostí

Bůh nám chce ukázat svou__________.  
Proto poslal na svět svého syna __________, aby nám 

svými slovy a skutky ukázal, jak nás má Bůh rád. 
Ježíš ___________ hříchy, ___________ nemocné  

a vyháněl zlo. Byl znamením Boží lásky,  
a proto je označován jako... 

Dopiš ke každé cestě a znamení název jedné svátosti. Doplň 
chybějící slova. U posledního ti pomohou barevné rámečky.
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Boží království je...

Zkus nakreslit, 
jakou má barvu.

JAKO HOŘČIČNÉ ZRNKO
TAM, KDE SE LIDÉ MAJÍ RÁDI

TAM, KDE SE LIDÉ NEPONIŽUJÍ

KDE MAJÍ  VŠICHNI PENÍZE

TAM, KDE JSOU  JEN TI DOKONALÍ

Vyber správnou odpověď.

KDE NEJSOU  
NEMOCE  
A SMRTTAM, KDE JSOU 

JEN TI VYVOLENÍ



Pastýři církve

____________________________ 
Kdo je to?

____________________________ 
Kde se narodil?

____________________________ 
Jak se jmenuje jménem a příjmením?

____________________________ 
Jaké jméno si dal?

____________________________ 
Kde teď bydlí?

____________________________ 
Co o něm ještě víš? 

Jestli nic, tak se zeptej, nebo googluj!



Svátosti
Svátosti je celkem
a) sedm
b) šest
c) osm

Svátosti jsou dobré k tomu
a) aby měl kněz práci
b) abychom věděli, že nás Bůh v důležitých  
     chvílích našeho života neopouští
c) abychom mohli být společně v kostele 

Svátosti se
a) slaví
b) prodávají a kupují
c) přijímají

První svátost, kterou člověk může v životě slavit, je
a) svátost křtu
b) svátost eucharistie
c) svátost biřmování

Poslední svátost, kterou může člověk obvykle v životě slavit, je
a) svátost pomazání nemocných
b) svátost kněžského svěcení
c) svátost křtu

Při slavení svátosti křtu se říkají slova
a) Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
b) Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
c) Přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Jáhen
a) se stará o lidi, kteří to nejvíce ze všech potřebují
b) se stará o kostel
c) se stará, aby měl kněz méně práce 

Když Ježíš podruhé přijde
a) musíme se rychle schovat, protože bude konec světa
b) přijde s ním také nové nebe a nová země,  
     kde budou žít všichni, kteří se pro něj rozhodnou
c) musíme se rychle polepšit a začít se modlit


