
 

   

 

1. Ježiš sa narodil v _______________ . BEHMLETE 

2. Keď ho 8. dní po narodení priniesli rodičia do chrámu, požehnal ho prorok _________. MISENO 

3. Krátko po narodení však chcel malého Ježiša zabiť kráľ _________. HORESED 

4. Jozefovi sa preto zjavil Pánov anjel a prikázal mu, aby utiekli do krajiny _________. GYPET 

5. Keď pominulo nebezpečenstvo, vrátili sa a počas Ježišovho detstva bývali v galilejskom meste 

___________ . NATERAZ 

6. Jeho pestún sv. Jozef pracoval ako ________. STÁRE 

7. Ako 12-ročný sa stratil rodičom, keď putovali domov v mesta _______________. JAZEREMUL 

8. Mária a Jozef našli Ježiša ako sedel medzi učiteľmi v _________. ÁCHMER 
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1. Ako sa volal slepý žobrák, ktorý na Ježiša kričal slovami „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou!“ a ktorého Ježiš uzdravil? 
A Bartimej B Nikodém C Natanael 
2. Ktorému z apoštolov uzdravil Ježiš testinú? 
A Matúšovi B Petrovi C Jánovi 
3. Akým spôsobom dostali štyria muži ochrnutého človeka do domu, kde ho Ježiš uzdravil? 
A zadnými dverami B oknom C otvorom v streche 
4. Aké povolanie mal človek, ktorému Ježiš uzdravil sluhu a ktorý povedal Ježišovi vetu: „Pane, nie 
som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“? 
A stotník B rybár C mýtnik 
5. Akým spôsobom uzdravil Ježiš človeka, ktorý bol slepý od narodenia? 
A dotkol sa jeho očí 
B potrel mu oči blatom a prikázal mu, aby sa umyl v rybníku Siloe 
C povedal mu slová: „Nech sa ti otvoria oči, aby si videl krásy tohto sveta.“ 



 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

  

  

  

Naimská vdova, cudzoložnica, Zachej, Matúš 

Stoloval s ním v jeho dome, aj keď sa to nepáčilo farizejom, lebo bol mýtnik. Napokon ho Ježiš povolal za 

apoštola. ______________ 

Videl ho na figovníku, zavolal ho dolu, potom vošiel do jeho domu, hoci bol hriešny mýtnik. ______________ 

Hoci zákon ju prikazoval ukameňovať, Ježiš sa jej zastal a neodsúdil ju. ______________ 

Vzkriesil jej mŕtveho syna, lebo jej ju bolo ľúto. ______________ 

 

  

 

1. Ondrej sa opýtal Ježiša: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?" áno - nie 

2. Peter žiadal Ježiša, aby im umyl aj ruky a hlavu. áno - nie 

3. Ježiš označil za svoju zradcu Júdu Tadeáša. áno - nie 

4. Ježiš dal apoštolom prikázanie lásky „aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ áno - nie 

5. Ježiš povedal Petrovi: „Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. áno - nie 

6. Pán Ježiš nenazval apoštolov sluhami, ale priateľmi. áno - nie 

  

 

 

    



 

  

 

 

dokonané / ducha / matka / opustil / Otče / raji / Žíznim 

1. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš 

povedal: „__________, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ľud 

tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, 

ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a 

hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ (Lk 23,33-38) 
 

2. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho 

zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, 

čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď 

prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v __________. 
 

3. Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal 

Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, 

prečo si ma __________?“ Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi 

odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho 

Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. (Mk 15,33-37) 
 

4. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš 

uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal 

učeníkovi: „Hľa, tvoja __________!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19,25-27) 
 

5. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „_________.“ (Jn 19,28) 
 

6. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú otcom a podali mu ju k ústam. Keď 

Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je __________.“ Naklonil hlavu o odovzdal ducha. (Jn 19,29-30) 
 

7. Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa 

zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk 

porúčam svojho __________.“ Po tých slovách vydýchol. (Lk 23,44-46) 



Pán Ježiš pomáhal svojim rodičom a bol im poslušný 

1. BETLEHEM 
2. SIMEON 

3. HERODES 
4. EGYPT 

5. NAZARET 
6. TESÁR 

7. NAZARET 
8. CHRÁME 

Pán Ježiš bol verným priateľom pre apoštolov 

 Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. (Sir 6 ,14) 

Pán Ježiš učil ľudí o Božom kráľovstve 

Počuli ste, že bolo povedané nezabiješ. Ale hreší už ten, kto sa na druhého hnevá. 

Pán Ježiš uzdravoval chorých 

1. A; 2. B; 3. C; 4. A; 5 B 

Pán Ježiš vzkriesil mŕtvych 

 

Pán Ježiš sa zastával chudobných, sirôt, vdov a hriešnikov 

Matúš / Zachej / cudzoložnica / Naimská vdova 

Pán Ježiš umyl učeníkom nohy ako prejav lásky a nezištnej služby 

1. nie 2. áno 3. nie 4. áno 5. áno 6. áno 

Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, aby sme mohli získať večný život 
1. Otče 2. raji 3. opustil 4. matka 5. Žíznim 6. dokonané 7. ducha 

 


