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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Věřím, že pečlivě vybarvujete kapičky naplňující kříž, daří se vám každý den věnovat trochu své námahy 

Pánu Ježíši a že postní dobu prožíváte hezky. Zbývá ještě jeden poslední týden. Je výjimečný. Říkáme mu 
Svatý týden. Začíná právě dnes Květnou nedělí. Možná si vzpomenete, proč neděle nese toto označení. 
Důvodem jsou jívové ratolesti, které na začátku mše svaté kněz posvětí a věřící je ponesou ve slavnostním 
průvodu. Mají symbolizovat palmové ratolesti, kterými vítal lid Pána Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma. Lidé 
kladli na zem své pláště a volali Hosana, když kolem nich projížděl Pán Ježíš na oslátku. To je první velká 

a důležitá událost Svatého 
týdne. Pán Ježíš věděl, že se 
naplňuje Písmo svaté a že jeho 
pozemský život bude brzy 
završen. 

Další událostí, která bývá 
zmiňována, je zrada jednoho 
z apoštolů – Jidáše. Domluvil se 
s velekněžími a veliteli stráže, 
že jim Ježíše prozradí, až u toho 
nebude mnoho lidí. Následující 
den je pro nás velmi významný, 
protože připomíná Poslední 
večeři Pána Ježíše s apoštoly. Je 
nejen vzpomínkou na vyvedení 
lidu z Egypta, ale především 
něčím zcela novým. Ježíš 
ustanovuje Eucharistii. Učí 
apoštoly velkému tajemství 
proměnění, kdy dává své tělo za 
pokrm a svou krev za nápoj. Předává jim to nejdůležitější svědectví o oběti, kterou slavíme při každé mši svaté. 

Utrpení, soud a všechny okamžiky křížové cesty spadají do dalšího dne. Pán Ježíš za nás na kříži zemřel. Smutek, hořkost 
a bolest, kterou zakoušeli apoštolové, se ale ve třech dnech zcela promění. Ticho a klid u Božího hrobu jsou třetího dne 
vystřídány hlasitým Aleluja, protože Pán slavně vstal z mrtvých. Je tu nové nedělní ráno. 

Záměrně jsme si povídali o událostech Svatého týdne bez označení jednotlivých dnů. To bude totiž váš úkol. Malé obrázky 
symbolizují jednotlivé události. Můžete si je vybarvit a pak ke každé připojit název správného dne a také jeho označení. 

Přeji krásné Velikonoce a na Velikonoční pondělí pěknou a bohatou pomlázku. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Prožíváme tyto svátky každoročně. Vždy znovu a znovu slyšíme o všech událostech 

Svatého týdne. Ale přesto nás každý rok může oslovit nějaká jiná konkrétní myšlenka, nějaká 
jiná postava toho dramatického příběhu, který naprosto změnil naši pozici v dějinách spásy. 
Jestliže Bůh řekl v Betlémě začátek ke slovu Láska, pak na Golgotě to dokončil. 

Člověk kvůli své neposlušnosti musel opustit ráj a žít život se všemi těžkostmi, 
nemocemi, bolestmi i se smrtí. Bůh ale svůj lid neopouštěl, posílal velké osobnosti, proroky 
a krále, aby ho vedli. Neposlušnost a nevěrnost vůči Bohu se však objevovala v celých 
dějinách. Bůh tedy daruje lidem svého Syna a přijímá oběť jeho smrti na kříži, která je 
vykoupením všech hříchů lidstva. Ježíš jako první prochází branou smrti jako vítěz a láme její 
moc. Jeho život nekončí, ale je vzkříšen k věčnému životu. A tuto cestu otevírá i pro nás. A to 
je důvod té nesmírné radosti, kterou můžeme o Velikonocích zakusit. 

Ještě taková malá myšlenka – představa. Lidský život má svůj jasný počátek, průběh 
i konec. Je jako cesta, která se mnohdy různě klikatí a kroutí, ale vždy dospěje do cíle na kraj 
propasti smrti. Tam pro spoustu lidí vše končí, pro ně již tady není nic. Pán Ježíš došel také 
sem. Svůj kříž však položil jako most přes propast smrti, překlenul ji na druhou stranu 
a otevřel zcela novou cestu. Sám o tom mluví, když říká, že je cesta, pravda a život (tato slova 
byla také tajenkou osmisměrky). Jedině s vírou budeme schopni Ježíše následovat a přejít 
tam, kam zatím nelze dohlédnout. Ale určitě to bude stát zato. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
JEŽÍŠ JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. 


