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Trůn moudrosti 

ADVENTNÍ NEDĚLNÍ ČTENÍ CYKLU A 

Kvízová hra 

 

Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro 
ověření znalostí o tématu. 

Upozorňujeme, že v této verzi hry je třeba, aby byli hráči předem seznámeni 
s příslušným textem evangelia. Pro kontrolu je možné úryvky postupně číst. 
 

 
 

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra 
s kompletní sadou otázek trvá cca 20 minut, hra pro jednotlivé neděle cca 5 minut. 
Správných a špatných variant by měl přibližně stejný počet, ale hra s převahou 
špatných odpovědí skýtá více zábavy.  

Při hře katecheta postupně čte otázky – varianty; přečte-li se správná varianta, 
hráči zůstanou sedět, při špatné formulaci vstanou (je možné volit i jiné varianty 
– zvedání barevných kartiček nebo přihlášení se). Hráči odpovídají až na pokyn 
(„odpočítávání“), aby hráči „neopisovali“. Pokud někdo odpoví špatně, ze hry 
vypadává. V případě, že vypadne postupně celá skupina, hra se „resetuje“ a 
pokračují opět všichni. 

Úspěšní řešitelé dostávají lístky se zlatou korunkou, ti, kteří vypadli, se stříbrnou 
za účast. Vzory korunek jsou na samostatném listu, který se kopíruje na různě 
barevné papíry. Je samozřejmě možné zvolit i jinou variantu.  
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ (Mt 24,37-44) 

Správné varianty  

1. Když přijde Syn člověka, bude to jako v době, kdy žil Noe. 
2. Až přijde Syn člověka, budou někteří lidé zachráněni, někteří ne. 
3. Den, kdy přijde Pán, neznáme, proto máme být bdělí. 
4. Ježíš vysvětloval, co je to bdělost, na příkladu hospodáře a zloděje. 
5. Syn člověka přijde tehdy, kdy to nebudeme čekat. 

Špatné varianty  

1. Když přijde Syn člověka, bude to jako v době, kdy žil Abrahám. 
2. Až přijde Syn člověka, budou zachráněni úplně všichni lidé. 
3. Den, kdy přijde Pán, známe, takže si musíme pamatovat datum, kdy to bude. 
4. Ježíš vysvětloval, co je to bdělost, na příkladu pastýře a jeho psa. 
5. Než Syn člověka přijde, oznámí to alespoň některým lidem, aby se mohli 

připravit. 
 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (Mt 3,1-12) 

Správné varianty  

1. Jan kázal v judské poušti o Božím království 
2. O Janovi svědčil prorok Izaiáš. 
3. Za Janem přicházeli lidé z Jeruzaléma, Judska a kraje kolem Jordánu. 
4. Jan sliboval příchod toho, který bude mocnější než on. 
5. Jan křtil vodou, jeho následovník však měl lid křtít Duchem svatým a ohněm. 

Špatné varianty  

1. Jan kázal v egyptské poušti o konci světa. 
2. O Janovi se zmiňoval král David v několika svých žalmech. 
3. Za Janem přicházeli lidé z Galileje, Sýrie a někteří dokonce z Říma. 
4. Jan říkal, že ten, který bude mocnější než on, už přišel a lidé ho nepoznali. 
5. Jan křtil Duchem svatým a ohněm, jeho následovník však měl lid křtít vodou. 
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Mt 11,2-11) 

Správné varianty  

1. Jan poslal své učedníky, aby se Ježíše zeptali, jestli je očekávaným Mesiášem. 
2. Janovi učedníci mu měli vyprávět o znameních, která Ježíš konal. 
3. Ježíš mluvil o Janovi k zástupům. 
4. Ježíš o Janovi říkal, že je víc než prorok. 
5. Jan je podle Ježíšových slov největší z těch, kdo se narodili ze ženy. 

Špatné varianty  

1. Jan poslal své učedníky, aby Ježíšovi oznámili, že je očekávaným Mesiášem. 
2. Janovi učedníci mu měli vyprávět, jak bude vypadat konec Ježíšova života. 
3. Ježíš vyprávěl o Janovi farizeům. 
4. Ježíš o Janovi říkal, že je poslední prorok. 
5. Jan je podle Ježíšových slov největší z těch, kdo se narodili v izraelském národě 

od Mojžíšových dob. 
 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (Mt 1,18-24) 

Správné varianty  

1. Maria byla zasnoubená s mužem, který se jmenoval Josef. 
2. Když Josef zjistil, že Maria počala z Ducha svatého, rozhodl se s ní tajně rozejít. 
3. Josefovi se ve snu zjevil anděl Páně. 
4. Tyto události se staly, aby se naplnila slova proroků. 
5. Josef anděla poslechl a přijal Marii k sobě. 

Špatné varianty 

1. Maria byla zasnoubená s mužem, který se jmenoval Samuel. 
2. Když Josef zjistil, že Maria počala z Ducha svatého, rozhodl se stěžovat si na ni 

v místní synagóze. 
3. Josefovi se ve snu zjevili Mojžíš a Eliáš. 
4. Tyto události se staly, aby se splnily některé výroky z Knihy moudrosti. 
5. Josef andělovým slovům nevěřil a Maria se musela vrátit ke svým rodičům. 
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