
Pracovní list pro distanční výuku 3. a 4. ročníku náboženství 
 

1 Mše svatá 

Milé děti, gratuluji vám, které jste minulou neděli byly 

poprvé u svatého přijímání. O mši svaté už hodně víte, proto 

pro vás nebude těžké následující řádky doplnit. 

Mše svatá je tím nejkrásnějším setkáním člověka s Pánem 

Bohem, protože k nám jeho Syn ________ přichází nejdříve  

na oltář a pak také přímo k nám jako pokrm. Vybral si k tomu 

to, co dobře známe, co vyrostlo z naší úrodné půdy. Je to -

________________  a _____________.  

Na mši svatou chodíme proto, že to tak chtěl Ježíš. Přikázal to svým 

učedníkům při poslední _______________. Stalo se to v městě -

___________________ o svátku Velikonoc, kterému židé říkali slovem 

PAS_____. Znamená to vyjit, nebo také přeskočit. Židi, neboli Herbreové, byli 

totiž velmi dávno otroky v zemi, která se jmenuje E____________, tam museli 

pracovat pro vládce, kterému říkali F___________. Bůh se na to nemohl dívat, 

protože měl tento národ rád. Povolal proto muže, kterého princezna té země 

vylovila z řeky jménem N__________. Ten chlapec dostal jméno 

M__________ a když dospěl, utekl z této země, ale vrátil se zpět, aby tento 

národ osvobodil. Noc před vysvobozením jedli Židé B_________. Jeho krev 

zachránila jejich domy před smrtí, která obcházela zemí jako výstraha pro 

pyšného vládce od Boha Hospodina. Tak díky 

beránkovy K____________ mohli židé pak odejít 

z otroctví do svobody. 

Při každé mši svaté si také na to vzpomínáme. 

Pro nás totiž je tím Beránkem, který nás zachránil je 

Boží Syn  ___________, který za nás umřel na 

____________. Jeho krev, kterou prolil za nás, 

zachránila před zlem jednou provždy. Proto máme 

Ježíše tak rádi a je pro nás mše svatá tak důležitá. 

Pokud máš rád puzzle, můžeš si na internetu pokládat poslední večeři. www.farnostodry.cz – distanční 

výuka náboženství nebo přímo https://puzzlefactory.pl/cs/puzzle/prehravat/hra/239528-eucharistie 

 

http://www.farnostodry.cz/
https://puzzlefactory.pl/cs/puzzle/prehravat/hra/239528-eucharistie


Na tomto listě doplň to, co by tam mohlo být napásáno. Červenou barvou 

označ v horním obrázku beránkovu krev, kterou Židé označili své domy.  

V dolním obrázku místo, kde by mohla být krev Ježíše - Božího Beránka. 

 

 


