
Evangelium podle Marka 
 

 

1. Na Ježíše sestoupil Duch v podobě holubice. Co vzápětí následovalo?  

a) Ježíšova cesta na poušť 

b) Ježíšova modlitba v Getsemane 

c) Ježíšova rozmluva s Eliášem a Mojžíšem 

  

2. Farizeové řekli, že Ježíšovi učedníci dělají něco, co se nesmí. Co to bylo? 

a) Postili se na svatbě. 

b) Jedli posvátné chleby. 

c) V sobotu mnuli zrní z klasů. 

 

3. Jak Ježíš reagoval, když nečistí duchové křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“? 

a) Jejich křiku si nevšímal. 

b) Byl rád, že se lidé dovídají, kým je. 

c) Přísně jim nakazoval, aby ho neprozrazovali. 

 

4. Co dělal Ježíš při velké bouři na lodi, na kterou se valily vlny, že už byla skoro plná? 

a) Pomáhal vylévat vodu.  

b) Na zádi lodi na podušce spal. 

c) Nebyl na lodi, přišel po vodě a utišil vítr a moře. 

 

5. Co udělali lidé z krajiny gerasenské, kteří se dozvěděli o vyhnání zlých duchů do stáda vepřů? 

a) Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 

b) Klaněli se mu a říkali: „Jistě je to Boží Syn.“ 

c) Prosili Ježíše, aby od nich odešel. 

 

6. Ježíš posílal učedníky ve dvojicích kázat a dával jim moc nad nečistými duchy. Co si měli vzít 

    s sebou?  

a) Skoro nic, jen hůl a sandály. 

b) To záleželo na každém z nich; Ježíš jim k tomu nic neřekl. 

c) Měli se dobře vybavit, vzít si dvoje šaty, hůl, chleba, mošnu a peníze v opasku.  

 

7. O ženě, která byla pohanka, rodem Syrofeničanka, víme, že … 

a) … byla dvanáct let nemocná. 

b) … měla mnoho majetku. 

c) … přesvědčila Ježíše, aby uzdravil její posedlou dceru. 

 

8. Používal Ježíš při svých zázracích sliny? 

a) Ano, např. při prokletí fíkovníku. 

b) Ano, např. při uzdravení slepého. 

c) O tom se v Markově evangeliu nepíše. 

 

9. Když se učedníci mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší, Ježíš jim řekl: 

a) „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ 

b) „Dávejte pozor! Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ 

c) „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ 

 

10. Jak se Pán Ježíš choval k dětem? 

a) Bral je do náručí a hořce plakal.  

b) Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. 

c) Nařizoval učedníkům, aby rodičům zakazovali přinášet k němu děti.  
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Pokračování evangelia podle Marka 

 

 

11. Kam jel Ježíš na oslátku? 

a) Do Jeruzaléma. 

b) Do Getsemane. 

c) Do Betanie. 

 

12. Pán Ježíš varoval před těmi, kdo vyjídají domy vdov. Kdo to byli? 

a) zlí příbuzní 

b) zákoníci 

c) celníci 

 

13. Slovy: „Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“ Ježíš vybízel k připravenosti … 

a) … na utrpení Syna člověka, kterého odsoudí na smrt a vydají pohanům. 

b) … na den, kdy Syn člověka přijde v oblacích s velikou mocí a slávou. 

c) … na vytrvalosti při velikém soužení, jaké nebylo od počátku světa. 

 

14. Co žádal Ježíš od svých učedníků před svým zatčením? 

a) Aby utekli před přicházejícími vojáky. 

b) Aby si připravili meče a bránili se. 

c) Aby zůstali vzhůru a modlili se. 

 

15.  Kdo po smrti Pána Ježíše řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“? 

a) Setník, který stál před Ježíšem a viděl, jak skonal. 

b) Josef z Arimatie, člen rady, který očekával království Boží. 

c) Ženy pod křížem, mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba 
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Žalmy 41 - 100 
 

1. Doplňte správně tuto větu: „Jako laň dychtí po bystré vodě, … 

a) tak po ní touží i bezvodá, vyprahlá poušť.“ 

b) tak dychtí duše má po tobě, Bože!“ 

c) dychtí i Hospodin po Izraeli.“ 

 

2. Nač spoléhá autor žalmu před svými protivníky? 

a) jen na Boha 

b) na svůj luk a meč 

c) na pomoc krále Davida. 

 

3. Čeho je plná Hospodinova pravice? 

a) trestů pro bezbožníky 

b) požehnání pro věrné služebníky 

c) spravedlnosti 

 

4. Doplňte správně tuto větu: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce … 

a) abych se ti líbil na věky.“ 

b) ať poznají tvoji nepřátelé, kdo je Hospodin.“ 

c) obnov v mém nitru pevného ducha.“ 

 

5. Odkud si žalmista přeje, aby Izraeli přišla spása? 

a) ze Sijónu 

b) od spravedlivých lidí 

c) z Betléma 

 

6. O čem žalmista zpívá, že sahá až k nebi, až do mraků? 

a) o boží věrnosti a milosrdenství 

b) o víře spravedlivých 

c) o boží moci 

 

7. Doplňte správně tuto větu: „Jen v Bohu se ztiší duše má, … 

a) až zaburácí jeho hlas.“ 

b) jemu patří mé vroucí modlitby.“ 

c) od něho vzejde mi spása.“ 

 

8. Doplňte správně tuto větu: „Jak je Bůh dobrý k Izraeli,… 

a) dává mu prodlévat na svěžích pastvinách.“ 

b) k těm, kdo jsou čistého srdce!“ 

c) je pamětliv své smlouvy, kterou uzavřel s Abrahamem.“ 

 

9. Jakou podmínku uvádí žalmista pro to, aby se člověku nestalo nic zlého, nepřiblížila se pohroma k jeho 

stanu? 

a) Nesmí zanedbávat Boží přikázání, pravidelné modlitby a almužny. 

b) Musí vynikat horlivostí pro jméno Hospodina zástupů. 

c) Musí mít v Hospodinu útočiště a svůj domov. 

 

10. Co říkají ti, kteří chrlí drzé řeči, páchají ničemností, deptají Hospodinův lid a vraždí vdovy, bezdomovce i 

sirotky? 

a) „Jezme, pijme a veselme se, protože zítra nebudeme.“ 

b) „Hospodin nevidí, Bůh Jákobův to nepostřehne.“ 

c) „Ať se na nich ukáže, jestli jim pomůže jejich Bůh!“ 
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