
Co se čte v kostele tuto neděli  

Podle evangelia svatého Marka 9, 2 - 10 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před 

nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil 

se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. 

Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden 

tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. 

Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 

pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry 

Novinka: Je pro vás předtočeno video  

Odkaz k videu na www.farnostodry.cz – 

dist.náboženství   https://youtu.be/30vrLqnzbN4 

 

 

 

Ježíšovo proměnění na hoře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježíš vzal s sebou své učedníky na horu proto, aby jim ukázal kousek nebe, které pro nás 

Bůh připravil. Je to místo, se kterým máme být spojeni už v životě tady na zemi. Jak? To 

napovídá obrázek. 

Na telefonu se ukazuje značka, kterou musí znát každý, kdo chytrý mobilní telefon má. 

Vypadá, jako mráček se šipkami. Je to značka pro zálohování. Zálohovat znamená, něco si 

někde poznačit, abychom na to nezapomněli.  Třeba naše nápady do sešitu. Vše to co 

v telefonu uděláme, každá zapsaná adresa, telefonní číslo, fotka nebo video se odešle na 

místo, kterému se říká uložiště dat, neboli „cloud“. To slovo znamená v překladu mrak. 

Tam je všechno v bezpečí. Když se nám v telefonu všechno smaže, nebo se nám ztratí a my 

si koupíme jiný, všechno se dá zpátky nahrát. Stačí si založit to, čemu se říká účet – 

zaregistrovat se,  a pak povolit, aby telefon zálohoval, a vše začne fungovat. 

I my potřebujeme směrem do nebe (do mraku) ukládat vše to, co se v naší duši děje. 

Říkáme tomu modlitba. Každý, kdo je pokřtěný má svůj účet u Boha, který mu zařídil Ježíš. 

Máme u Boha uložiště svého života. Stačí jen pozvednout svou duši k nebi a vše Bohu říkat. 

Každé naše slovo, každý úsměv i každá slza, se ukládá v Božím srdci, a nikdy se tam 

neztratí.  

I kdybychom my zapomněli, kdo jsme, Bůh to bude pořád vědět. Jeho srdce je uložištěm 

celého světa, je tak velké, že se do něj vejdou úplně všichni lidé.   

http://www.farnostodry.cz/


Pracovní list pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry 

Opakování:  Ptám se tě, kdo jsi, Ježíši?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude 

chodit ve tmě, ale bude mít___________________  

Svátost křtu smývá všechny hříchy  

a vrací člověku podobu, kterou Bůh  

zamýšlel. Dostává světlo víry. 

Mt 29,19 

...získávejte mi učedníky, _______________________________________________________________ 

„Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně,  

_____________________________________  

Křesťané se shromažďují k „lámání chleba" 

při mši svaté a ve svátosti eucharistie 

přijímají Ježíše v podobě chleba a vína. 

Jan 6, 58 

...kdo jí tento chléb, ________________________________________________________ 

Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř položí  

______________________________________  

Ježíš nás bere na svá ramena a vede zpět 

ke svému Otci. Je to okamžik odpuštění, 

které zažíváme díky svátosti smíření.  

 

Jan 20, 23 

Komu hříchy odpustíte, _________________________________________________ 
Já jsem vinný pravý kmen  

a můj _______________________  

Mladý člověk potřebuje ujištění, že byl 

připojen ke Kristu a dostává Ducha 

svatého ve svátosti biřmování. 


