I když byl Petr velký misionář,
neubránil se pochybnostem.
Víš, kolikrát zapřel Ježíše?

Správná odpověď je jedno
pole dopředu!

Do kterého města jel Pavel
pronásledovat křesťany, ale
cestou se setkal s Ježíšem a
obrátil se?

Misijní cesta jednoho z apoštolů se do hry nevešla. Vydal
se nejdál a navštívil nejvíce
míst. Kdo to byl?
Za správnou odpověď jdi
jedno pole dopředu!

Svatý Tomáš

Synové hromu, kvůli jejich bouřlivému temperamentu.
Svatý Bonifác

Potkal Ježíše, a když se ho Petr zeptal, kam jde, odpověděl, že se vrací do města, aby byl ukřižovaný podruhé. Petr se zastyděl a vrátil se.
Spravovali sítě.

Jak se jmenuje svátek, kdy si
Irové v celém světě připomínají svatého Patrika?

Víš, kdo je patronem Německa a apošolem německy mluvících národů? Jeho jméno
začíná na písmeno B.
Správná odpověď = tři pole
dopředu!

Den Svatého Patrika.

Víš, jakou přezdívku dal
Ježíš Jakubovi a jeho bratru
Janovi?

Správná odpověď tě posune o jedno pole dopředu!

Třikrát

Správná odpověď tě posune o jedno pole dopředu!

Současně s Jakubem zavolal
k sobě Ježíš i jeho bratra
Jana. Víš, co v tu chvíli právě
dělali?

Jestli víš, jdi jedno pole
dopředu!

Do Damašku

Podle legendy Petr utíkal
z Říma, aby unikl pronásledování, ale za branou někoho
potkal a vrátil se. Víš koho?
Správná odpověď tě posune o tři pole dopředu!

Správná odpověď tě posune o jedno pole dopředu!
Vyjmenuj kromě Cyrila s Metodějem další svaté, kteří se
zasloužili o rozšíření křesťanství na našem území.

Sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Ivan apod.

Za každé jméno se posuň
o jedno pole dopředu!

Kolik Jakubů znáš, o tolik
políček můžeš postoupit
dopředu!

Jakubové mají své jméno
podle apoštola Jakuba.
Jedno kolo neházej a nesmíš promluvit! Pokud promluvíš, neházíš další kolo!

Musíš se ukrývat v horách
před pronásledovateli
křesťanů.

Jedno kolo neházej!

Patříš ke skupině prvních
křesťanů v Římě.

Udělej tolik dřepů, kolik jsi
hodil/a kostkou!

Abys přešel/přešla přes hory,
musíš mít dobrou kondici.

Křesťané se mezi sebou umí
rozdělit.

Nakresli do vzduchu vaše
tajné znamení a jestli je
dobře, můžeš házet ještě
jednou.

Došel/ Došla jsi k moři a musíš čekat, až se zvedne dobrý
vítr.

Rozděl to, co ti padlo na
kostce, aspoň mezi dva
hráče. Ty zůstaň stát na
místě.

Znáš nějakou píseň, ve které
se zpívá o cestě?

Jestli ano, kousek zazpívej
a můžeš házet ještě jednou.

Největší sílu na cestě ti dává
modlitba.

Udělej správně znamení
kříže a postup o dvojnásobek toho, co jsi hodlil/a
kostkou!

Zavřeli tě do vězení. Musíš se
cvičit v trpělivosti.

Jdi zpět o tolik polí,
kolik jsi hodil/a kostkou.

