
Četba Evangelia podle svatého Lukáše

8.-10. listopad 
2014

1. kapitola 1. Které události říkáme Zvěstování? Kdy si v církevním roce tuto 
událost připomínáme?
2. Co je to Magnificat? Jakými slovy tento chvalozpěv začíná?

11.-13. listopad 2. kapitola 3. Andělé řekli pastýřům: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus 
Pán.“ Co znamenají slova Spasitel a Kristus.
4. Které události říkáme Narození Páně? Kdy si v církevním roce 
tuto událost připomínáme?

14.-16. listopad 3. kapitola 5. Co říká na začátku svého působení Jan Křtitel o Ježíši?
6. Které události říkáme Křest Ježíše? Kdy si v církevním roce 
tuto událost připomínáme?

17.-19.  listopad 4. kapitola 7. Jak dlouho byl Ježíš na poušti a kolikrát byl pokoušen? Jak si 
tyto události v církevním roce připomínáme?
8. Jaké dva zázraky udělal Ježíš na začátku svého veřejného 
působení v Kafarnaum?

20.-22. listopad 5. kapitola 9. Šimon Petr byl rybář. Co to znamená, že bude lovit lidi?
10. Jak se jmenoval celník, který vstal, vše nechal a šel za 
Ježíšem? Je tento celník autorem nějaké knihy v Písmu svatém?

23.-25. listopad 6. kapitola 11. Kolík apoštolů si Ježíš vyvolil? Jaké jsou jejích jména?
12. Zapamatuj: Milujte své nepřátele. Buďte milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a 
nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 

26.-28. listopad 7. kapitola 13. Komu Pán Ježíš říká „Nepláč“?
14. Co říká Ježíš hříšné ženě v domě Šimona?

29.listopad – 1. 
prosinec

8. kapitola 15. Jaké může být srdce člověka, když padá na ně semeno – 
Boží slovo?
16. V jaké souvislosti se objevuje dvanáct let v 8 kapitole?

2.-4. prosinec 9. kapitola 17. Co znamená slovo Mesiáš?
18. Zapamatuj: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes 
každého dne svůj kříž a následuj mne. 

5.-7. prosinec 10. kapitola 19.Co mám dělat, abych měl život věčný? 
20. Na co Ježíš upozorňuje v  podobenství o milosrdném 
samaritánovi?

8.-10. prosinec 11. kapitola 21. Pane, nauč nás modlit se... Jakou modlitbu dává Ježíš svým 
učedníků.
22. Kdo je blahoslavený?

11.-14. prosinec 12. kapitola 23. Koho se musíme a nemusíme bát?
24. Proč nás Pán Ježíš vyzývá k bdělosti?

15.-17. prosinec 13. kapitola 25. Koho Ježíš uzdravuje v sobotu? Jak reaguje Ježíš na 
pobouření představeného synagogy?
26. K čemu Pán Ježíš přirovnává Boží království?

18.-20. prosinec 14. kapitola 27. Zapamatuj: Každý kdo se povyšuje bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen.
28. Jak se máme rozhodnout pro  Krista?

21.-23. prosinec 15. kapitola 29. Vysvětli podobenství o ztracené ovci.
30. Vysvětli podobenství o marnotratném synu.



24.-26. prosinec 16. kapitola 31. Zapamatuj: Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. 
Nemůžete sloužit Bohu a majetku.
32. Kdo se dopouští cizoložství?

27.-29. prosinec 17. kapitola 33. Co říká Pán Ježíš o odpuštění?
34. Co víš o uzdravení deseti malomocných?

30. prosinec – 1. 
leden 2015

18. kapitola 35.Postoj farizea a celníka u modlitby.
36. Jaký postoj má Ježíš k dětem?

2.-4. leden 19. kapitola 37.Setkání Ježíše a Zachea.
38. Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Kdy si tuto událost v církevním 
roce připomínáme?

5.-7. leden 20. kapitola 39. Zapamatuj: Odevzdejte to, co je císařovo, císaři, a co je Boží,  
Bohu.
40. Kdo a jak ve Starém Zákoně naznačil, že mrtví vstanou?

8.-10. leden 21. kapitola 41. Jaké budou znamení před druhým příchodem Pána Ježíše?
42. Zapamatuj: Nebe o země pominou, ale má slova nepominou.

11.-13. leden 22. kapitola 43. Které události říkáme Ustanovení večeře Páně? Kdy tuto 
událost slavíme v církevním roce? Které dvě svátosti tento den 
ustanovil Pán ježíš?
44. Dva apoštolové: ten který zradí Ježíše a ten který ho zapře. 
Jakou smrti zemřou? Jsou sváti?

14.-16. leden 23. kapitola 45. Ježíš umírá na kříží. Kdy si tento den připomínáme v 
církevním roce. Co znamená, že tento den je dnem přísného 
půstu. Který další den v církevním roce je dnem přísného půstu.
46. Kdo pohřbil Ježíše? 

17.-19. leden 24. kapitola 47. Kdy Ježíš vstal z mrtvých? Kdy si tento den připomínáme v 
církevním roce? Jak dlouho se Pán Ježíš zjevoval před tím než 
vstoupil do nebe?
48. Komu  a jak se zjevil zmrtvýchvstalý Ježíš (jen podle 28 
kapitoly Lk)?


