
Test – 21. 5. 2020: 

Předškoláci – 2. třída: 

1. Viděl někdo Pána Ježíše po zmrtvýchvstání? 

a. Nikdo. 

b. Všichni, kdo tehdy žili. 

c. Apoštolové a další lidi. 

d. Nevíme 

 

2. Bylo možné se Pána Ježíše po zmrtvýchvstání dotknout? 

a. Ne, byl to jen duch. 

b. Nevíme. 

c. Ano, ale nikdo to nikdy určitě neudělal. 

d. Ano, Pán Ježíš dokonce řekl Tomášovi, že mu má dát prsty do ran. 

 

3. Kolik dní se po zmrtvýchvstání Pán Ježíš setkával s apoštoly? 

a. 40 

b. 3 

c. Několik let 

d. Bylo to jen pár hodin. 

 

3. třída – 5. třída: 

4. Jak se jmenuje dnešní slavnost? 

a. Nanebevzetí Páně 

b. Nanebevstoupení Páně 

c. Nebeská svatba Páně 

d. Těla a krve Páně 

  

5. Co slíbili andělé při Ježíšově odchodu? 

a. Dar Ducha svatého. 

b. Vůbec nic. 

c. Ježíšův návrat. 

d. Štěstí, zdraví, pokoj svatý. 

 

6. Zůstal i po odchodu do nebe Pán Ježíš člověkem? 

a. Ano. 

b. Zachoval si lidskou duši, ale jeho tělo bylo pohlceno jeho Božstvím. 

c. Ne, skončil svůj lidský úkol na zemi a už je zase pouze Bůh – Syn. 

d. Nevíme a poznáme to až jednou v nebi. 

 



6. třída – 8. třída: 

Od 11. otázky může být správně více odpovědí anebo nemusí být správná žádná: 

7.  Odkud Pán Ježíš vstupuje do nebe? 

a. Z Nazareta. 

b. Z Betléma. 

c. Z údolí Jordánu. 

d. Z hory, která se nazývá Olivová. 

 

8. Podívej se do bible, který evangelista píše o Ježíšově odchodu do nebe? 

a. Matouš 

b. Marek 

c. Lukáš 

d. Jan 

 

9. V bibli je o Ježíšově odchodu do nebe ještě v jedné knize, je to kniha: 

a. List Jakubův 

b. Skutky sv. Petra a Pavla 

c. Skutky apoštolů 

d. Rút 

 

9. třída – SŠ: 

10.  Dnešní slavností začíná: 

a. Liturgické mezidobí 

b. Svatodušní svátky 

c. Svatodušní novéna 

d. Oktáv slavnosti N. 

  

11.  Dnešní slavnost je možné také slavit v jiný den. Kdy? 

a. Je možné ji přenést na následující neděli. 

b. Je možné ji slavit už večer ve středu po 6. neděli Velikonoční. 

c. Je možné ji slavit místo 6. neděle Velikonoční. 

d. Je možné ji slavit místo 7. neděle Velikonoční. 

 

12.  Jakou liturgickou barvu je možné použít pro dnešní slavnost? 

a. Bílou 

b. Modrou 

c. Červenou 

d. Zlatou  


