
Evangelium podle Marka 
 

 

1. Kdo pokřtil Ježíše v Jordánu? 

a) Jan 

b) Petr 

c) Jakub 

  

2. Proč Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“? 

a) Protože se mnozí divili, že odpouští ochrnutému hříchy.  

b) Odpovídal na dotaz, proč se jeho učedníci nepostí. 

c) Vysvětloval farizeům, proč jí s hříšníky a celníky. 

 

3. Proč přišli za Ježíšem jeho příbuzní a chtěli se ho zmocnit? 

a) Domnívali se, že se pomátl. 

b) Chtěli ho ochránit před zákoníky a farizeji. 

c) Potřebovali ho vzít k nemocné Šimonově tchyni. 

 

4. Ježíš přirovnává Boží království k semenu, které … 

a) dlouho čeká v zemi a z ničeho nic se objeví. 

b) ve dne v noci postupně roste, aniž o tom hospodář ví. 

c) se liší od běžných semen, protože jeho úroda není vidět lidskýma očima. 

 

5. Jak to bylo s dcerkou představeného synagogy Jaira? 

a) Dcerka byla nemocná, ale Ježíš přišel včas a uzdravil ji. 

b) Dcerka umřela, protože se Ježíš zdržel na cestě, ale pak ji vzkřísil. 

c) Dcerka byla velmi vážně nemocná, tak ji Ježíš na dálku uzdravil. 

 

6. Proč byl Jan zatčen a následně popraven? 

a) Herodes se bál, že je to Eliáš, jeden z proroků, a působí v něm mocné síly. 

b) Nevhodně se díval na dceru Herodiady, která tančila, aby se zalíbila králi. 

c) Říkal králi Herodovi, že není dovoleno, aby měl manželku svého bratra. 

 

7. Komu Ježíš řekl: „Effatha“, což znamená „otevři se!“? 

a) Dceři Syrofeničanky, která byla posedlá. 

b) Lidem, jejichž srdce je uzavřené pravdě. 

c) Člověku hluchému a špatně mluvícímu. 

 

8. Na lodi, krátce po nasycení velkého zástupu, si učedníci uvědomili, že si zapomněli … 

a) vzít s sebou chleby. 

b) omýt před jídlem ruce. 

c) opatřit hůl, mošnu a peníze do opasku. 

 

9. Při Ježíšově proměnění na hoře zazněl z nebe hlas: 

a) „Toto jest můj milovaný Syn, vyrovnejte mu stezky.“ 

b) „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 

c) „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ 
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Pokračování evangelia podle Marka 

 

10. U cesty z Jericha seděl syn Timaiův. Kdo to byl? 

a) celník Levi 

b) hluchoněmý Šimon 

c) slepý žebrák Bartimaios 

 

11. Co řekl Ježíš zákoníkům, kteří odpověděli, že nevědí, odkud měl Jan pověření křtít? 

a) „Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.“ 

b) „Ten, kdo zmocnil Jana, dal moc i mně, abych toto činil.“ 

c) „Pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“ 

 

12. Když se farizeové ptali Ježíše, zda je dovoleno platit daně, odpověděl:  

a) „Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ 

b) „Amen, pravím vám, i chudá vdova dala víc, než všichni ostatní.“ 

c) „Milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary.“ 

 

13. Co řekl Ježíš, že máme dělat, až někdo řekne: „Hle, tu je Mesiáš, hle tam.“? 

a) Pokud to bude v zimě, máme se postarat se o těhotné a kojící. 

b) Máme se radovat, že už brzy budou zkráceny naše těžké dny. 

c) Máme se mít na pozoru a takovéto zprávě nevěřit. 

   

14. O kom Ježíš mluvil, když řekl: „Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou.“ 

a) O sobě a učednících. 

b) O učednících a jejich následovnících. 

c) O pronásledování a soužení v posledním čase. 

 

15.  Učedníci nevěřili těm, kteří viděli vzkříšeného Ježíše. Jak tuto nevěru Ježíš hodnotil, když se zjevil 

všem jedenácti? 

a) Káral jejich nevěru a tvrdost srdce. Pak je poslal kázat evangelium. 

b) Nevěru nehodnotil, pouze je poslal kázat evangelium všemu stvoření. 

c) Plakal nad jejich nevěrou, ale zároveň slíbil, že je budou provázet znamení. 
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Žalmy 41 - 100 
 

1. 1. Koho Hospodin zachrání ve zlý den? 

a) Toho, kdo mu přináší pravidelně oběti. 

b) Úplně každého. 

c) Toho, kdo má pochopení pro nuzného 

 

2. Doplňte správně tuto prosbu: „Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, … 

a) dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým!“ 

b) ať neskončím jako nuzák.“ 

c) vždyť jsem nikdy nehřešil.“ 

 

3. Kdo má tleskat v dlaně, hlaholit Bohu a plesat zvučně? 

a) lidé všech národů 

b) obyvatelé Jeruzaléma 

c) všichni věrní Izraelité 

 

4. Co hlásají nebesa? 

a) Boží sílu 

b) Boží spravedlnost 

c) Že Hospodin je jediný Bůh. 

 

5. V žalmu 52 se hovoří o bohatýrovi, který se chlubí zlem. Co hlavně dělá? 

a) Vysmívá se věrným Hospodinovým vyznavačům a nepřináší Hospodinu oběti. 

b) Má lstivý jazyk, miluje víc zlo než dobro, klam víc než spravedlivé slovo. 

c) Vysmívá se Bohu, okrádá chudáky, nevěnuje se výchově svých dětí. 

 

6. Doplňte správně tuto větu: „Přichází den strachu, … 

a) kdy pronárody sežehne oheň z nebe.“ 

b) ve kterém se ukáže Hospodinova všemohoucnost.“ 

c) já však doufám v tebe.“ 

 

7. Čím se sluší chválit Boha na Sijónu? 

a) ztišením 

b) zápalnou obětí 

c) dodržováním Zákona 

 

8. Jací mají být všichni, kteří Boha hledají? 

a) zbožní a bez hříchu 

b) veselí a mají se radovat z něj 

c) opatrní jako hadi, aby nepřehlédli Boží znamení 

 

9. Co slibovali Izraelité Hospodinu, když na ně zanevřel a byli nepřátelům pro smích? 

a) Nikdy se tě nespustíme. 

b) Vystavíme ti na Sijónu chrám. 

c) Vrhneme se na nepřátele a v tvém jménu je porazíme. 

 

10. O Hospodinových svědectvích se v žalmu 93 říká, že jsou 

a) naprosto neuvěřitelná. 

b) plná divů. 

c) naprosto věrná. 
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