
 1 

ZEMEPIS 

Ako sa nazýva miesto, kde bol ukrižovaný Ježiš, 
ktoré pripomína lebku?   Golgota  

Pri akej hore leží mesto Betfage?   Pri Olivovej hore 

Na akom mieste hovoril Ježiš svojím učeníkom o 
znameniach konca sveta?  Nad Jeruzalemom 

Na ktorom mori spúšťali siete Šimon Peter a jeho 
brat Ondrej, ich Ježiš povolal?  Genezaretské more 

Kde začal Ján Krstiteľ hlásať pokánie a priblíženie 
nebeského kráľovstva? Júdejská púšť 

Ako sa volala rieka, v ktorej krstil  Ján? Jordán 

V ktorej rieke bol pokrstený Pán Ježiš?   Jordán 

Nad ktorými mestami Ježiš vyriekol  ”Beda vám”? 
Korozaj a Betsaida, Týrus a Sidon 

V ktorom meste pre neveru vlastných Ježiš neurobil 
veľa zázrakov? Nazaret 

V ktorom meste platili Ježiš s Petrom vyberačom 
chrámovú daň statérom nájdeným v rybe? 
Kafarnaum 

Kde sa nachádzal dom Šimona Malomocného, 
v ktorom žena Ježišovi pomazala hlavu vzácnym 
olejom? Naim 

Na ktorom mori lovili apoštoli ryby, keď ich Ježiš 
povolal?  Genezaretské more 

Na ktorom mori utíšil Ježiš búrku? Genezaretské 
more 

V ktorej krajine tečie rieka Jordán?  Cez Izrael 

Do ktorého mora sa vlieva rieka Jordán? Mŕtve 
more 

Odkiaľ pochádzal kráľ Dávid? Betlehem 

V ktorom meste sa nachádzal dom apoštolov 
Šimona Petra a Ondreja? Kafarnaum 

Ako sa volal pozemok, kam odišiel Ježiš s apoštolmi 
po Poslednej večeri sa modliť a kde naň doľahla 
hrôza a úzkosť? Getsemanská záhrada 

V ktorom meste uvidel zo stromu hlavný mýtnik 
Zachej Ježiša? Jericho 

Z ktorej hory vystúpil Ježiš do neba? Olivová hora 

V akom pohorí sa nachádza mesto Ramataim - 
Sofim (Ráma), odkiaľ pochádzal Samuel? Júdske 

Na ktorej hore sa zjavili spolu Mojžiš a Eliáš ? Tábor 

Ako sa volá hora, na ktorej zomrel Ježiš? Golgota 

Čím je známa hora Tábor v Novom zákone? 
Premenenie 

Súčasťou ktorej hory je Getsemanská záhrada?   
Olivovej 

Na ktorom vrchu zomrel Šaul so svojimi tromi 
synmi po bitke s Filištíncami?  Pohorie Gelboe 

ROKY A ČÍSLA 

Koľkokrát káže Ježiš odpustiť svojmu bratovi, keď 
sa ho na to opýtal Peter a čo to znamená? 77, 
dokonale 

Koľko strieborných dostal za zradu Ježiša Judáš? 30 

Koľko  panien v Ježišovom podobenstve čakalo 
s lampami na ženícha a koľko z nich bolo múdrych? 
10 a 5 

Koľko rokov mala prorokyňa Anna  v čase 
obetovania Ježiša? 84 

Koľko rokov mal Dávid, keď nastúpil na trón? 30 

Koľko rokov mal Ježiš, keď začal svoje účinkovanie? 
30 

Koľko rokov mala Jairova dcéra, keď ju Ježiš 
vzkriesil? 12 

Koľko rokov bola chorá zhrbená žena, ktorú Ježiš 
uzdravil v sobotu v synagóge? 18 

Koľko rokov vládol kráľ Dávid ? 40 

Koľko malomocných uzdravil Ježiš a koľko sa vrátilo 
poďakovať? 10 a 1 

Koľko nádob bolo v Káne Galilejskej, keď Ježiš 
v nich premenil vodu na víno? 6 

Koľko učeníkov poslal Pán ohlasovať príchod 
Božieho kráľovstva so slovami:„Posielam vás ako 
baránkov medzi vlkov.“ 72 

RODINNÉ VZŤAHY 

Ako sa volal otec Šimona Petra - apoštola? Ján 
/Jonáš/ 

Ako sa volali Zebedejovi synovia, ktorých si Ježiš 
vyvolil medzi svojich Dvanástich? Jakub a Ján 

V akom príbuzenskom vzťahu boli apoštoli Peter a 
Ondrej ? Bratia 

V akom príbuzenskom vzťahu boli apoštoli Jakub 
Zebedejov a Ján  - miláčik Pána? Bratia 
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V akom príbuzenskom vzťahu boli Kajfáš a Annáš ? 
Zať a svokor /tesť/ 

V akom príbuzenskom vzťahu boli Izai a Dávid? 
Otec a syn 

Koľkých súrodencov mal Samuel? Žiadneho 

Kto bol prvým manželom Abigail?  Nábal 

Ako sa volala matka Dávidovho priateľa Jonatána? 
Achinoam 

Koľko bratov mal Dávid?   7 

Koľko žien mal Zachariáš (otec Jána Krstiteľa) ? 1 

Koľko žien mal Elkána ? 2 

Ktorá z Dávidových manželiek ho obdarovala skôr, 
než si ju zobral za ženu? Betsabe 

Ktorá manželská dvojica porušila zvyk dávať meno 
po otcovi? Zachariáš a Alžbeta 

Ako sa volal muž, ktorý prišiel obetovať Bohu do 
Šila aj s  manželkou, ktorá bola neplodná? Elkana 

Kto sa vysmieval Elkánovej manželke Anne, že je 
neplodná? Fenena 

Ako sa vyjadril Ježiš, kto je jeho pravá rodina - 
matka a bratia? Kto plní vôľu môjho Otca 

Ktorá zo sestier Lazára si zvolila lepší podiel pri 
návšteve Ježiša v ich dome? Mária   

Ktoré tri ženy prišli ako prvé k Ježišovmu hrobu? 
Uveď dve.   Mária Magdaléna, Mária Jakubova a 
Jana 

Koho navštívila Mária v meste Ain Karim? Alžbetu 

Ktorú ženu upodozrievali z opilstva, keď sa modlila?  
Anna 

Aké je meno prorokyne, ktorá videla dieťa Ježiša 
v chráme?  Anna 

Ako sa volala Dávidova žena, ktorá bola bezdetná a 
opovrhla Dávidom, keď tancoval? Michol 

VÝZNAM MIEN 

Čo znamená meno Peter? Skala 

Čo znamená názov Betlehem? Dom chleba 

Čo znamená meno Kristus?   Pomazaný 

Čo znamená meno Mária?  Bohom obľúbená, 
Hviezda morská 

Čo znamená meno Samuel ? Boh vypočul 

ZÁZRAKY 

Akému zázraku predchádzali slová: ”Pane nie som 
hoden ...” Uzdravenie stotníkovho sluhu 

Na aký zázrak stačilo žene dotknutie sa obruby 
Ježišových šiat s vierou? Vyliečenie z krvotoku 

Aký zázrak spravil Ježiš predstavenému synagógy? 
Vzkriesil Jairovu dcéru 

Aký prvý zázrak urobil  Pán Ježiš ? V Káne 
Galilejskej 

Aký zázrak urobil Pán Ježiš v Naime ? Vzkriesenie 
mladíka 

Aký je najväčší Ježišov zázrak? Zmŕtvychvstanie 

Čo mali učeníci k dispozícii na jedenie, keď chcel 
Ježiš nasýtiť 5000 mužov okrem žien a detí? 5 
chlebov a 2 ryby 

Aký zázrak spravil Ježiš v Petrovej rodine ? 
Uzdravenie testinej /svokry/ z horúčky 

Aký zázrak urobil Ježiš potom, keď spal v loďke a 
strhla sa búrka na Genezaretskom jazere?  Utíšenie 
búrky na mori 

Aký zázrak sa konal práve vtedy, keď sa učeníci na 
mori báli „mátohy“? Chodil Pán Ježiš po mori 

CITÁTY 

Kto povedal: ”Tu som, Pane, volal si ma!”  Samuel 

Čie sú to slová: ”Eli, Eli, lema sabakthani?” Ježiš 

Kto sa pýtal: ”So mnou sa nechceš rozprávať? 
Nevieš, že  mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať 
ťa?” Pilát 

Kto povedal: ” Požehnaná si medzi ženami a 
požehnaný je plod tvojho života?” Alžbeta    

SYMBOLY 

S kým sa spája vyvolávanie duchov zomrelých? Šaul 

S kým sa spája mýto v Jerichu? Zachej 

Čo symbolizuje kikiríkajúci kohút? Zapretie 

S ktorým panovníkom sa spája tanec za cenu 
života? Herodes 

S kým sa spája zradný bozk na líce?     Judáš 

Meč Peter 

Prak Dávid 
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30 strieborných Judáš 

Kľúče Peter 

kobylky a lesný med Ján Krstiteľ 

S kým sa spája ucho ihly ?  Boháč 

REMESLÁ 

Čím bol Zachej v Jerichu?   Mýtnik 

Za koho považovala Mária Magdaléna Ježiša po 
zmŕtvychvstaní  pri hrobe?     Zahradník 

Čím bol údajne evanjelista Lukáš? Lekár 

Čím sa živil Ondrej, brat Šimona Petra? Rybári 

MODLITBA 

Ktorá bezdetná žena s trpkosťou svojej duše 
modlila sa a plakala tak, že ju kňaz Héli pokladal za 
opitú?  Anna 

Čia modlitba je podobná Máriinmu chválospevu 
Magnifikat? Anna 

Akým spôsobom sa odporúča modliť Ježiš, keď 
nemáme byť pokrytcami? V skrytosti 

Čím odpovedá Ježiš na prosbu jedného z učeníkov: 
„Pane, nauč nás modliť  sa...”? Naučil ich Otčenáš 

Ktorý z modliacich sa v Ježišovom podobenstve o 
farizejovi a mýtnikovi sa modlil správne a bol 
ospravedlnený? Mýtnik 

O čom sa vyjadril Ježiš, ako o dome modlitby? 
Chrám  

Čo odporúča Ježiš apoštolom na Olivovej hore ako 
prostriedok proti upadnutiu do pokušenia? Bdieť 

Kam odišiel Ježiš po Poslednej večeri, aby sa 
modlil? Do Getsemanskej záhrady 

KRÁLI 

Koho prosili starší Izraela, aby im ustanovil kráľa?  
Samuela 

Kto sa stal prvým izraelským kráľom?  Šaul 

Odkiaľ pochádzal muž, ktorého si Boh vyhliadol za 
druhého kráľa a ako sa volal? Z Betlehema, Dávid 

Kto pomazal Dávida za kráľa? Samuel 

V čase vlády ktorého kráľa sa narodil Ježiš? Herodes 

CHYTÁKY 

Ktorý apoštol zomrel na strome ?  Judáš 

Ako sa volajú starí rodičia Pána Ježiša? Neuvádzajú 

Ako sa volal otec synov Zebedejových? Zebedej 

Ktorý operenec – vták rozplakal Skalu? Kohút 

Prečo trvala cesta Panny Márie k Alžbete až 4 dni? 
Neuvádza sa, ponáhľala sa 

Odkiaľ pochádzal Šimon Cyrenejský? Z Cyreny 

O koľko bol Ján Krstiteľ starší od Ježiša? O 6 
mesiacov 

Ako ďaleko je Raj od Zeme?  Dnes 

Kto prišiel o hlavu kvôli tancu? Ján Krstiteľ 

Koľko desiatok ľudí pokrstil Ježiš počas svojho 
účinkovania? Ježiš nekrstil 

Ktorý z apoštolov nespal v Getsemanskej záhrade, 
keď sa Ježiš potil krvou?  Judáš 

Ktorého muža Biblie rozplakal bozk?  

FLÓRA, FAUNA 

Uveď aspoň jednu z troch rastlín, ktoré uvádza Ježiš 
vo svojich „beda” farizejom a zákonníkom: „Beda  
vám farizeji  a  zákonníci, pokrytci, že dávate 
desiatky,   ...   ale zanedbali ste,  čo  je  v zákone  
dôležitejšie, milosrdenstvo  a  vernosť.” Mäta, Rúta 
a každá zelenina  

Aké zvieratá v podobenstve o Lazárovi a boháčovi 
lízali Lazárovi vredy ? Psi 

Na aké zvieratá poukazuje Ježiš svojim učeníkom, 
keď hovorí, že nemá kde hlavu skloniť?   Líška 

Doplňte chýbajúce zvieratá : „Hľa posielam vás ako 
... medzi ... . Buďte teda opatrní ako ... a 
jednoduchí ako ...  baránky-vlci, hady a holubice 

ÁNO - NIE 

Blažení čistého srdca budú dedičmi zeme? Nie 

Začudoval sa Ježiš nad stotníkovou vierou, že 
nenašiel takú u nikoho v Izraeli? Áno 

Uzdravil Ježiš v Kafarnaume Petrovu sestru? Nie 

Žiadala matka synov Zebedejových pre nich 
popredné miesta pri Ježišovi? Áno 

Bol mýtnik Lévi Alfejovým synom? Nie 

Prorokoval Simeon Márii o Ježišovi v chráme aj to, 
že bude vládnuť na nebi aj na zemi a jeho 
kráľovstvu nebude konca? Nie 
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Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia chytili Ježiša. 
Priviedli ho najprv ku Kaifášovi, ktorý bol 
veľkňazom toho roka?  Áno 

Bola Rút prababkou Dávida?  Áno 

Zomrel kráľ Šaul obesením?  Nie 

Sú Anna a Héli rodičia Samuela?  Nie 

Kázal Ján Krstiteľ v judejskej púšti?   Áno 

Uzdravil Ježiš Petrovu vlastnú matku? Nie 

Pochádzala Alžbeta z Áronových dcér?  Áno 

Bol Annáš veľkňazom, keď odsúdili Ježiša?    Áno 

Dal napísať (príp. napísal) nápis INRI na kríži Pilát?  
Áno  

Znamená slovo Akeldamach v preklade Pole krvi?  
Áno 

Prepustil Pilát Židom na sviatky Barnabáša?  Nie 

Povolal Ježiš za prvých učeníkov Šimona a jeho 
brata Ondreja?    Áno 

Nosil Ján Krstiteľ odev z ovčej vlny a jedol lesné 
byliny?  Nie 

Pokúšal diabol Ježiša na púšti 30 dní a 30 nocí?  Nie 

Uzdravil Ježiš v sobotu zhrbenú ženu? Áno 

Vyšiel Zachej na planú olivu, aby videl Ježiša? Nie 

Pri odchode s učeníkmi z Betánie preklial Ježiš 
strom olivy? Nie 

Keď hovorí Ježiš učeníkom o sile viery, uvádza ako 
príklad ryžové zrnko? Nie 

Lízali v podobenstve o Lazárovi a boháčovi rany 
Lazárovi túlavé mačky? Nie 

Zomrel prvý izraelský kráľ Šaul pre starobu na 
svojom lôžku? Nie 

BĽAFOVAČKY 

Pesach - choroba, spojená s uštipnutím   

 - veľkonočný chválospev (viď. liturgia svetla) 

 - Pánov prechod 

Séa  - miera, ktorá obsahovala 12 litrov 

 - všeobecný názov mora, jazera 

 - slúžka Jakubovej manželky Lie 

TRESTY 

Ako Boh potrestal Héliho? Zahynuli jeho synovia 

Čím potrestal Boh Filištíncov, keď ukradli archu 
zmluvy? Mali vredy 

Aký trest postihol Zachariáša, že zapochyboval? 
Onemel 

SPÔSOB  SMRTI 

Akou smrťou zomrel Šaul? Hodil sa na meč 

Akou smrťou zomrel Ján Krstiteľ? Sťali mu hlavu 

Akou smrťou zomrel Héli? Zabili ho Filištínci 

Akou smrťou a za akých okolností zomrela Héliho 
nevesta? Pri pôrode, keď sa dozvedela o smrti 
manžela 

Akou smrťou zomrel Judáš? Obesením 

CHOROBY A UZDRAVENIA 

Akou chorobou bol postihnutý človek, ktorému 
Ježiš najprv povedal: „Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy.”? Ochrunutý 

Akou chorobou bol postihnutý človek, ktorého Ježiš 
uzdravil slovom “EFFETA”? Hluchonemý 

Ako bol postihnutý Mifiboset, syn Šaulovho syna 
Jonatána? Ochrnutý 

Akou chorobou boli postihnutí desiati muži, 
ktorých Ježiš uzdravil a z ktorých len jeden, 
Samaritán, uzdravený sa vrátil a ďakoval mu? 
Malomocenstvo 

Ktorý muž dočasne onemel, lebo neuveril slovám 
archanjela Gabriela, kým sa slová nesplnili? 
Zachariáš 

Akú chorobu uzdravil Ježiš v jednu sobotu, keď bol 
u ktoréhosi popredného farizeja na hostinu? 
Vodnateľku  

ŽIVOTNÉ ZVRATY 

Ktorý z Izaiho synov bol pastierom oviec a neskôr 
sa stal kráľom? Dávid 

Koho život sa napriek prítomnosti Boha zmenil  na 
zradu, zúfalstvo a smrť? Judáš 

Ktorý zatratenec získal v poslednej chvíli večný 
život? Lotor na kríži 

Z ktorého ustráchaného rybára sa stala pevná 
skala? Z Petra 
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V živote koho sa v priebehu týždňa zmenilo 
"Hosana" na "Ukrižuj Ho!"? Ježiša 

INZERÁTY 

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma. Zn. Nebeské kráľovstvo.  

Ježiš 

Kto pomôže nešťastnej žene modliacej sa v 
chráme, ktorú považujú za opitú? Zn. Bezdetnosť. 

Anna 

Po ťažkom rozhodovaní ponúkam slobodu vinnému 
aj nevinnému. Čo je pravda? Rozhodne 
referendum. Zn.: Rád si umývam ruky.  

Pilát 

Hľadáme prenájom miestnosti na veľkonočnú 
večeru. Zn.: Človek s džbánom vody. 

Učeníci 

Hľadám svojho Pána. Odniesli ho a neviem, kde ho 
položili. Zn.: Prázdny  hrob. 

Mária Magdaléna 

Hľadám dieťa, o ktorom sníva Izrael, aby som 
mohol v pokoji zomrieť. Zn.: Svetlo pohanov. 

Simeon 

Vymením doterajšie výhodné zamestnanie na 
mýtnici za jednu výzvu nasledovania od 
Nazaretského. Zn.: Mýtnik. 

Lévi 

Vybavujem výhodné miesta po pravici a po ľavici 
Božej. Len solventným Zn.: Spor. 

Matka Zebedejových synov 

Hľadám človeka, ktorého pomažem za prvého 
izraelského kráľa. Zn.: Len Benjamínec z Kisovho 
domu. 

Samuel 

Hľadám múdreho človeka, ktorý mi dá odpoveď na 
otázku: ” Čo je pravda?“ Zn.: Súdim nevinného. 

Pilát 

Kto mi pomôže zničiť človeka, ktorý sa až priveľmi 
stará o mravnosť môjho zväzku s kráľom. Zn.: Sám 
kráľ sa ho bojí. 

Herodes 

Hľadám niekoho, kto uzdraví moju dcéru. Zn.: Aj 
šteňatá jedia zo stola svojich pánov. 

Kananská žena 

Prenajmem strom, na ktorom by som skončil svoj 
nehodný život. Zn.: Zúfalstvo zo zrady. 

Judáš 

Hľadáme 12 - ročného syna, ktorý sa stratil v 
Jeruzaleme. Zn.: Úzkosť. 

Mária a Jozef 

Rád by som spoznal človeka, ktorý prvý hodí 
kameňom. Zn.,: Cudzoložnici odpúšťam. 

Ježiš 

Odsúdený na smrť, visiaci na Lebke, prijme trvalé 
bydlisko v raji. Zn.: Ešte dnes. 

Kajúci lotor 

MODLÁRSTVO 

Kde nechali svoje modly Filištínci, ktoré Dávid a 
jeho ľudia odniesli?  

 

POHANSKÉ OSOBNOSTI 

Z akého národa pochádzal slávny obor Goliáš? 
Filištínec  

Ktorý z evanjelistov nebol Židom? Lukáš 

PENIAZE, MIERY, VÁHY 

Aký peniaz sa spomína v podobenstve, ktorý keď 
žena stratila vymietla dom až kým ho nenašla? 

Drachma 

Čomu sa rovnali dve drobné mince, ktoré hodila do 
chrámovej pokladnice chudobná vdova? 

Živobytiu 

Za koľko peňazí sa zjednal hospodár s robotníkmi 
na 1 deň v podobenstve o robotníkoch vo vinici? Je 
to celodenná mzda robotníka. 

Denár 

Vzdialenosť, ktorú je dovolené prejsť Židom 
v sobotu. 

2 000 krokov 

DVOJICE MIEN 
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Vymenuj aspoň dvoch Jánov. Ján Krstiteľ a Ján 
apoštol 

Boli dve Anny, ktoré? Anna Samuelova a prorokyňa 
Anna 

Boli dve Márie, ktoré? Mária Magdaléna a Mária 
Jakubova a Mária Lazarova sestra 

Boli dvaja Júdovia, ktorí? Júda Tadeáš a Júda 
Iškariotsky 

VIEŠ VYSVETLIŤ? 

Farizej židovský učiteľ 

Talent peniaz 

Siloe rybník v Jeruzaleme 

Pascha Pánov prechod 

Samaritán Obyvateľ Samárie 

Abba Otecko, Otec, Ocinko 

HRIECHY 

Čím zahorel kráľ Šaul voči Dávidovi? Žiarlivosť 

Akého hriechu sa dopustila žena, ktorej Ježiš 
povedal: „Choď a viac nehreš”? Cudzoložstvo 

Ktorí dvaja z apoštolov sa prehrešili proti Ježišovi a 
ako? Judáš-zrada a Peter-zapretie 

Akým hriechom ukončil Šaul svoj život? 
Samovražda 

Čím zhrešili Héliho synovia? Hrešili so ženami 

URČI NÁZOV KNIHY 

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, 
mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť 
svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť 
ma budú všetky pokolenia, ...“ Lukáš 


