
Co chystáme pro 12. ročník soutěže 

Příští rok už budeme mít dvanáctý ročník soutěže a tentokrát se vypravíme po stopách krále 

Davida, prozkoumáme podstatnou část Lukášovo evangelia a nakoukneme do knihy Zjevení. 

Mohlo by se zdát, že poněkud zanedbáváme Janovo evangelium. Hlavní důvod je ten, že pro 

nejmenší děti je docela náročné. Protože je ale plné úžasných veršů, vybíráme z něj několik 

perel, které se naučíme zpaměti.  Všechny podstatné informace k soutěži najdete na 

http://deti.apostolskacirkev.cz/soutez_o_poklad_krale_kralu.html. 

 

Datum konání: 

1. kolo:  28. 2. 2016 

2. kolo:  2. 4. (nebo 9. 4.) 2016 – po dohodě s vedoucími Impulsu – ať se nám 

nepřekrývají termíny; ještě datum upřesníme. 

 

Místo konání: 

Olomouc, Kolín, Frýdek Místek 

 

Soutěžní okruhy 12. ročníku: 

 

Lukášovo evangelium, kap. 9 – 24 

Davidův život: 1. Samuelova 16 – 20; 23 – 26 

Kat D, E: Zjevení 1 – 3; 18 - 22 
 

Janovo evangelium – verše zpaměti: 
 

J 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 

J 3,17 Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

J 7,38 „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody 

poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ 

J 8,31 - 32 „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda 

vás učiní svobodnými.“ 

J 9,31 Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. 

J 10,11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

J 13,34 – 35 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy 

se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k 

druhým. 

J 14,6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne. 

J 15,7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 

 

 


