
A-Z KVÍZ 
Otázky a odpov ědi k tématu 
Postní doba a Velikonoce 

 

A – Jak se jinak říká daru pro chudé a potřebné lidi? (almužna) 
 – Komu řekl Ježíš předem, že bude trpět? (apoštolům)  
 – Jak se jmenoval jeden z velekněží, před kterého Ježíše předvedli? (Annáš)  
 – Kdo řekl u hrobu ženám, že Ježíš vstal z mrtvých? (anděl) 

B – Jaký trest přijal Ježíš před ukřižováním? (bičování) 
 – Jak se nazývá den, kdy si připomínáme, že Ježíšovo tělo leží v hrobě? 

(Bílá sobota) 
 – Jak se jmenoval vězeň, kterého chtěli židé o svátcích propustit místo Ježíše? 

(Barabáš) 
C – Jak se jmenuje potok, který Ježíš překročil, když odešel z večeřadla 

do Getsemanské zahrady? (Cedron) 
 – Kolik dní trvá doba postní, když nepočítáme neděle? (čtyřicet) 
 – Kolik zastavení mívá obvykle křížová cesta? (čtrnáct) 

D – Kdo Ježíše pokoušel na poušti? (ďábel) 
 – Jak se jmenuje nástroj, kterým byl Ježíš bičován? (důtky) 
 – Kolik bylo apoštolů s Ježíšem při poslední večeři? (dvanáct) 

E – Kam mířili dva učedníci, kteří na cestě nepoznali vzkříšeného Ježíše? 
(Emauzy) 

 – Co řekl Pilát lidem, když jim ukázal zbičovaného Ježíše v rudém plášti 
a s trnovou korunou? (Ecce homo! Ejhle člověk!) 

F – Kterou liturgickou barvu používáme v době postní? (fialovou) 
 – Jak se jmenovala skupina židů, kteří usilovali o Ježíšovu smrt? (farizeové) 

G – Jeden z názvů pro horu, na níž zemřel Ježíš. (Golgota) 
 – Kde se Ježíš modlil po poslední večeři? (Getsemany, Getsemanská zahrada) 

H – Který král Ježíše zesměšnil, když ho k němu přivedli? (Herodes) 
 – Kam dali Ježíšovo mrtvé tělo? (hrob ve skále) 

I – Který starozákonní prorok psal o utrpení Božího služebníka? (Izaiáš) 
 – Jak zní zkratka nápisu, který nechal Pilát vyhotovit na Ježíšův kříž? (INRI) 

J – Který prorok se postil a jedl kobylky? (Jan Křtitel) 
 – Kdo z apoštolů zůstal pod křížem? (Jan) 
 – Komu patřil hrob, do kterého Ježíšovo tělo položili? (Josefovi z Arimatie) 
 – Kdo zradil Ježíše? (Jidáš) 

K – Jak se jmenuje neděle, kterou začíná Svatý týden? (Květná) 
 – Co bylo nástrojem Ježíšova umučení? (kříž) 
 – Na které hoře byl Ježíš ukřižován? (Kalvárie) 
 – Jméno židovského velekněze. (Kaifáš) 

L – Jak říkáme jinak slavnosti Seslání Ducha Svatého? (Letnice) 
 – Pomocí čeho vojáci rozhodli, komu budou patřit Ježíšovy šaty (nesešitá suk-

nice)? (losem, losovali) 



 
L – Kdo byl ukřižován spolu s Ježíšem? (lotři) 

M – Jak se jmenoval služebník, kterému v Getsemanech uťali ucho? (Malchus) 
 – Komu řekl Ježíš z kříže: „Ženo, to je tvůj syn.“ (matce Marii) 

N – Kdy zpíváme v postní době „aleluja“? (nikdy) 
 – Co umýval Ježíš při poslední večeři? (nohy apoštolům) 

O – Jakým jiným slovem označujeme změnu života k lepšímu? (obrácení)  
 – Jak se jmenuje hora, kde se Ježíš potil krví? (Olivová)  

P – Kde byl Ježíš 40 dní? (poušť)  
 – Jak se jmenuje znamení kříže, která dostáváme na čelo na začátku postní 

doby? (popelec) 
 – Který den v týdnu obecně je dnem pokání? (pátek) 
 – Jak se nazývá velikonoční svíce? (paškál) 
 – Kdo Ježíše třikrát zapřel? (Petr) 

R – Jaké zaměstnání měl Šimon z Kyrény? (rolník) 
 – Co měli lidé v ruce, když Ježíš slavnostně vjížděl do Jeruzaléma? (ratolesti) 
 – Co vykřikla hebrejsky Marie Magdalská, když poznala vzkříšeného Pána? 

(Rabbuni!) 

S – Co začíná Květnou nedělí? (Svatý týden) 
 – Co dělali tři apoštolové, když byli s Ježíšem v Getsemanech? (spali) 
 – Kdo hlídal Ježíšův hrob? (stráž) 
 – Kolik nedělí má doba postní? (šest; poslední z nich je Květná) 
 – Kdo pomohl Ježíšovi nést kříž? (Šimon z Kyrény) 

T – Kolikrát Ježíš spadl na křížové cestě? (třikrát) 
 – Co nasazovali vojáci Ježíšovi na hlavu? (trnovou korunu) 
 – Za kolik slíbil Jidáš, že Ježíše zradí? (třicet stříbrných) 
 – Který den vstal Ježíš z mrtvých? (třetí) 
 – Který apoštol nebyl s ostatními v místnosti, když přišel vzkříšený Kristus? 

(Tomáš) 

U – Co křičeli lidé, aby Pilát udělal s Ježíšem? (Ukřižuj!) 
 – Co udělal Pilát na znamení, že s Ježíšovou smrtí nemá nic společného? (umyl 

si ruce) 

V – Jak se jmenovala žena, která Ježíšovi podala na křížové cestě šátek? 
(Veronika) 

 – Nejvyšší židovský orgán složený z kněží a zákoníků. (velerada)  
 – Co nám přinesl Ježíš svou smrtí na kříži? (vykoupení) 
 – Který den v roce není nikde na světě mše svatá? (Velký pátek) 

Z – Jak říkáme jednotlivým obrazům (situacím) křížové cesty? (zastavení) 
 – Který den si připomínáme ustanovení eucharistie? (Zelený čtvrtek) 
 – Za koho považovala Marie Magdalská zmrtvýchvstalého Ježíše? (zahradník) 
 – Kdo oplakával Ježíše na křížové cestě? (ženy) 

Pozn.: Snažíme se nabídnout ke každému písmenu alespoň dvě varianty otázek. 
Pokud nevystačí, je třeba si pomoci třeba i profánními otázkami, které mohou hru 
odlehčit a zpestřit. 

 
© Diecézní katechetické centrum v Brně 


