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Vyplň následující údaje.

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny: poznejBibli
první biblické příběhy pro děti

Jednoho dne Ježíš vyprávěl příběh o pastýři a jeho ztracené ovci.

Pastýř měl sto ovcí. Jednoho dne zjistil, že jich má jen devadesát devět. Jedna
ovečka se ztratila.

Pastýř opustil své ovce a odešel do
pustiny, aby hledal svou ztracenou ovci.

Pastýři hledal ovečku velmi dlouho, ale
nakonec ji našel. Dal si ji na ramena a
odnesl ji domů. Byl tak šťastný, že
ovečku našel, a proto to oslavil se svými
přáteli.

Ztracená ovce v tomto příběhu je jako
my všichni. Pastýř je jako Ježíš. Když
děláme věci, které nejsou správné,
dostaneme se pryč od Boha. Stejně jako
ten pastýř ovečku, Ježíš hledá nás a chce, abychom přišli zpátky k němu.

Pokud v něj věříme a je nám líto špatných věcí, které jsme udělali, Ježíš se stane
naším dobrým pastýřem.

Vyplň chybějící písmena:

Jsme jako Z __ __ __ __ __ __ __  O __ __ __.

Ježíš je jako D __ __ __ __  P __ __ __ __ __.

1. Příběh Ztracená ovce
O čem je příběh: Ježíš je náš dobrý pastýř Přečti si

Lukáš 15,1-7
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pastýře a ztracené ovce.



poznejBibli
biblické příběhy pro děti

Ježíš vyprávěl další příběh. Tentokrát o muži, který měl dva syny.

Mladší syn požádal o část otcových peněz. Když
peníze dostal, opustil domov a odešel do
daleké země. Utratil tam všechny své peníze.

Když už neměl žádné peníze, musel se stát
pasákem prasat. Měl takový hlad, že chtěl jíst i
to, co žrali vepři.

Syn začal vzpomínat na všechny dobré věci,
které měl doma. Rozhodl se jít domů a požádat
otce o práci sluhy.

Otec byl velmi rád, že vidí svého syna, jak se
vrací domů. Běžel mu naproti a políbil ho.

Nakresli, jak si myslíš, že vypadal otcův obličej,
když uviděl svého syna přicházet domů:

Otec odpustil svému synu, že odešel, a přivítal ho
zpátky v rodině. Dal mu nový oblek, sandály a
prsten. Tu noc se konala velká oslava.

Tento příběh je obrazem velké Boží lásky k nám. Bůh
je náš Otec. Pokaždé když hřešíme, je mu z nás
smutno. Pokud však litujeme špatných věcí, které
provádíme, Bůh nám odpustí a uvítá nás do své
rodiny.

Co udělá Bůh, když litujeme špatných věcí, které
jsme udělali?

O __ __ __ __ __ __ nám.

2. Příběh Ztracený syn
O čem je příběh: Otec odpouští svému synu Přečti si

Lukáš 15,11-24
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z Evangelia podle Lukáše

Vybarvi obrázek ztraceného syna.
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Když žil Ježíš na zemi, mnoho lidí ho následovalo a naslouchalo slovům, která říkal. Přesto
se našli lidé, kterým se učení Pána Ježíše nelíbilo, a tak se snažili ho dostat do problémů.

Tito lidé zatkli Pána Ježíše a odvedli ho k muži jménem Pilát. Řekli Pilátovi, že Ježíš by měl
zemřít na kříži.

Pilát dovolil lidem, aby Ježíše
vzali a ukřižovali. Když Ježíš
visel na kříži, prosil Boha, aby
odpustil lidem, kteří ho
ukřižovali. Poté se na celém
světě setmělo. Pak Ježíš
zemřel.

To byl velmi smutný den pro
všechny lidi, kteří Ježíše
milovali. Ale Ježíš zemřel na
kříži, protože miloval nás. Když
Ježíš zemřel, zemřel za všechny
naše hříchy. Protože zemřel,
může nám odpustit všechny
špatné věci, které jsme udělali.

Kde Ježíš zemřel?  Na K __  __  __  __.

Proč Ježíš zemřel? Protože nás M _ _ _ _ _ _.

3. Příběh Nejtemnější den
O čem je příběh: Ježíš za nás umírá Přečti si

Lukáš 23,13-26 a

32-49
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Vybarvi obrázek se třemi kříži.

z Evangelia podle Lukáše
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

www.PoznejBibli.cz

Ježíšovi přátelé byli velmi smutní, protože Ježíš zemřel. Některé z žen, které
následovaly Ježíše, připravily masti na pomazání jeho těla. V neděli brzy ráno
šly k hrobu, kde leželo Ježíšovo tělo. Když tam dorazily, hrob byl prázdný.
Nemohly Ježíšovo tělo najít.

Co zjistily ženy, když se dostaly k
hrobu?

Byl P __  __  __  __  __  __.

Potom se před ženami objevili dva
andělé. Řekli ženám, aby nebyly
smutné, protože Ježíš vstal z
mrtvých.

Vybarvi obrázek a slova, která řekli
andělé o Ježíši:

„Není tu, vstal!“ 
Lukáš 24,6

Ženy šly k učedníkům a řekly jim, co viděly. Učedníci jim nevěřili. Petr, jeden z
Ježíšových učedníků, běžel k hrobu. Uviděl otevřený vchod a plátna, ve
kterých bylo Ježíšovo tělo zabaleno. Nemohl tomu uvěřit! Později toho dne
se Ježíš setkal s učedníky. Potom už si byli jisti, že vstal z mrtvých.

Tento den byl velmi šťastný, protože Ježíš vstal z mrtvých.
Ježíš je živý i dnes!
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4. Příběh Nejjasnější den
O čem je příběh: Ježíš vstává z mrtvých Přečti si

Lukáš 23,55-56 a

24,1-12
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