1) neděle 13.března
Je důležité učit se Božímu slovu
(„Je psáno“)
Biblické čtení:
Mt.4,1-11 Pokušení na poušti
Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen
od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec
vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží,
řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je
psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.‘ “ Tu ho vezme ďábel do
svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsili Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá
příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘ “
Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina,
Boha svého.‘ “ Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu,
ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu:
„Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi
klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je
psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho
jediného uctívat.‘ “ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé
přistoupili a obsluhovali ho.
Úvaha:
Před tím, než začal Pán Ježíš chodit s učedníky, byl nějakou
dobu na pustém místě a ďábel ho zkoušel nalákat na svou
stranu. Pán Ježíš poznal, že to, co mu ďábel nabízí je špatné a
dokázal ho nejen odmítnout, ale i vysvětlit na Božím slově, proč
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to lákadlo odmítá. Ale v jedné ze zkoušek ho ďábel vzal na
vrcholek chrámu a chtěl, aby Pán Ježíš dokázal, že Boží Syn
tím, že skočí dolů, protože v Bibli je, že Pán Bůh ho ochrání.
Takže i ďábel občas použije text z Bible, avšak bývá vytržen ze
souvislosti, překroucen apod. Pán Ježíš se ani v tomto případě
nenechal zviklat a odpověděl jiným biblickým místem a ďábla
neposlechl.
Někdy moc chceme dělat něco s kamarády a nejsme si jistí,
jestli je to správné. Velmi nám může pomoci i krátká modlitba,
abychom poznali, co je správné a také abychom měli sílu se
rozhodnout správně. Ale je také dobré učit se znát Boží slovo,
abychom dovedli rozeznávat, co se Pánu Bohu líbí a co nikoli.
(Učit se, co Pán Bůh chce, se musí učit i dospělí, ale třeba učení
veršů zpaměti jde mnohem lépe v dětském věku.)
Někdy se nevěřící kamarádi tváří, že vědí, co bychom jako
křesťané měli dělat – někdy jsou to dobré věci, ale může se nám
stát, že nám třeba kamarádi říkají, „měl bys nám pomoci s…“ a
při tom je to pomoc s něčím špatným, a to je potřeba odmítnout.
Prosme Pána Ježíše, abychom uměli rozeznat, co je správné a
abychom se zlému dokázali vzepřít.
Zopakuj si příběh o pokušení Pána Ježíše:
Pán Ježíš odolal třem pokušením:

1. Pán Ježíš hladověl a ďábel chtěl, aby změnil
Pán Ježíš to neudělal, ale odpověděl:

Člověk žije nejen

, ale potřebuje i
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na

2. Satan vzal Ježíše na vrchol

a chtěl, aby dokázal, že je

Syn Boží tím, že skočí dolů – vždyť přece Pán Bůh slíbil, že
budou chránit.

ho

Pán Ježíš ale odpověděl jiným místem z Bible:

Nebudeš pokoušet Hospodina, svého Boha.
3. Ďábel vzal Ježíše na vrchol

a ukázal mu království

celého
Chtěl, aby se mu Ježíš poklonil, že mu všechna ta království dá, když se
mu Ježíš pokloní.
Ale Ježíš odpověděl:

Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět
a jeho jediného uctívat.
Jak také můžete bojovat s pokušením – vyluštěte, co apoštol Jakub
říká:
VBZLEIPŽŘTEETSEESKEBĎOÁHBALPUŘAI
UBTLEÍČŽEÍOSDEVKÁVSÁPMŘXI
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Vybarvěte podle čísel:
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Směrové SUDOKU
Doplň do rámečků šipky směru tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovaly, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen jednou.
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2) neděle 20.března
Z malých věcí mohou vyrůst velké
Biblické čtení:
Mt.13,33-35 Podobenství o kvasu
Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako
kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko
prokvasí.“ Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích;
bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo
řečeno ústy proroka: „Otevřu v podobenstvích ústa svá,
vyslovím, co je skryto od založení světa.“
Úvaha:
Pán Ježíš často vyprávěl podobenství – to znamená, že mluvil
o věcech, které tehdy byly pro lidi docela obyčejné a každý je
znal – a na těch obyčejných věcech vysvětloval důležité pravdy
o Božím království.
Už jste viděli, jak kyne kvásek nebo droždí? (Poproste
maminku nebo babičku, aby Vám to někdy ukázala.) Když k
malé kostičce droždí přidáte trošku cukru, trochu mouky a
trochu vlažného mléka, rozetřete na kašičku a pár minut
počkáte, tak najednou máte v hrnečku dvojnásobek původního
množství. A když pak přidáte mouku i vše ostatní (podle toho,
co chcete péci), dobře zamícháte a dáte kynout, tak za nějakou
dobu máte mnohem větší hmotu nadýchaného těsta. A to
zvětšení způsobila ta malá kostička droždí nebo troška kvásku.
Pán Ježíš v jednom podobenství přirovnává Boží království
ke kvasu – stačí třeba jeden věřící (i třeba někdo malý), který
zná Pána Ježíše, a zpráva o Božím království se může šířit dál.
A i malý věřící může dokázat velké věci (jak se např. kolem nás
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lidé cítí) – někdy stačí třeba jen úsměv, hezké slovo, svědectví
o Pánu Ježíši a může se rozzářit celé okolí.
Na druhou stranu je někdy i hřích přirovnávám ke kvasu – a
zase – stačí ošklivé slovo nebo se poperete a pak budou lidé
okolo smutní.
Když do tramvaje nastoupí maminka s malým dítětem a
děťátko pláče nebo se dokonce vzteká, tak jsou za chvíli mrzutí
všichni okolo. Ale když se naopak děťátko nahlas směje, zlepší
se nálada i všem okolo.
Jakým kváskem jsme my - co kolem sebe šíříme – pěkné věci
nebo něco zlého?
Jak se říká příběhům, které vyprávěl Pán Ježíš a které měly posluchače
něco naučit o Božím království?
Co se musí udělat s těstem,
aby se dalo jíst:
Místo, kde byl Ježíš ukřižován:
Izraelský král,
který byl nejdříve pastýřem:
Řeka v Izraeli:
Písmo svaté:
První žena:
Odkud pocházela Marie:
První Izraelský král:
Město, kde se narodil Ježíš:
Nástroj na zadělávání těsta:
Těsto se zadělává v:
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Najdi 8 rozdílů:
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Ovocné SUDOKU
Doplň do rámečků ovoce tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovalo, a aby v malých čtverečcích bylo taky vždy jen jednou.
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3) neděle 27.března
I malé děti mohou oslavit Boha
lépe než dospělí
Biblické čtení:
Mt.21,10-17 (podle Slova na cestu) Očištění chrámu
Když vjel do Jeruzaléma, celé město vřelo a lidé se vzrušeně
ptali: „Kdo je to?“ Z průvodu se ozývalo: „To je Ježíš, ten
prorok z galilejského Nazaretu!“ Ježíš pak vešel do chrámu a
vyhnal všechny, kteří tu prodávali a kupovali, zpřevracel stoly
směnárníků a prodavačů obětních holubů a řekl jim: „Písmo
praví: Boží chrám je místem pro modlitbu, ale vy jste z něj
udělali zlodějské doupě!“ Na chrámovém nádvoří se kolem něj
shlukli slepí a chromí a on je uzdravoval. Když však velekněží
a vykladači zákona viděli ty zázraky a slyšeli, jak i malé děti
volají v chrámu: „Sláva Davidovu synu!“, velmi je to
pobouřilo. Vyčítali mu: „Neslyšíš, co volají?“ On jim
odpověděl: „Ovšem. Což jste nečetli v Písmu: I křik nemluvňat
chválí Boha.“ Nechal je být a odešel zpět do Betánie, kde zůstal
přes noc.
Úvaha:
Nedlouho před Velikonocemi přijel Pán Ježíš do Jeruzaléma
a vyčistil chrám (vyhnal ty, kteří tam dělali velký hluk) a pak
uzdravoval nemocné. Lidé Pána Ježíši chválili a provolávali mu
slávu. Dokonce i malé děti hlasitě Pána Ježíše slavili – to se
moc nelíbilo některým dospělým, ale Pán Ježíš jim připomínal,
že už v Žalmech je, že i maličké děti mohou chválit Boha.
Když se vám něco povede, určitě jste rádi, když vás někdo
pochválí. A když se někomu z vaší blízkosti něco povede, určitě
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ho umíte pochválit. Asi umíme chválit a radovat se třeba u
sportovního výkonu, ale jak je to s Pánem Ježíšem? Jak často
mu děkujeme a chválíme ho za úžasné dary, které nám dal, a za
všechno, co pro nás udělal. Když se modlíme, kolik je v naší
modlitbě proseb, kolik díků a kolik chval?
A když se za něco nebo někoho modlíme a Pán Bůh vyslyší
naše očekávání, jak dlouho potom děkujeme a chválíme?
Zkusme si každé ráno i každý večer vzpomenout, co nám Pán
Ježíš ten den dal a slavit ho. I malé děti, mohou Pána Ježíše
chválit a jemu je to milé. Děkovat a chválit můžeme nejen
slovy, ale i písní.
Hosanna – sláva Pane Ježíši.
Znáte nějakou písničku, která chválí Pána Boha?
Vylušti verš v Morseově abecedě:
(Písmena jsou bez háčků a čárek.)

- - / · - · · / · - / - · · / · / - - · · / · · // - - - - / · · · - / · - / · - · · //
· · · · / - - - / · · · / · - - · / - - - / - · · / · · / - · / ·- //
- - - - / · - · · / · - / · - - · / - · - · / · · // · · · / · - - · / - - - / · - · · / · · - //
· · · // - · · / · · / · · · - / - · - / · - / - - / · · //
- - - - / · · · - / · - / · - · · / - / · // · · // · · · - / - - - - // · · · / - / · - / · - · / · · //
· - · · / · · / - · · / · ///
Nápověda na webu: http://morseovaabeceda.cz/
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Vybarvěte podle čísel:
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Hvězdné SUDOKU
Doplň do rámečků hvězdičky tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovaly, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen jednou.
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4) neděle 3.dubna
Nestyďme se, když lidé nevěří
Pánu Bohu a posmívají se mu.
(Rozeznat to, co je důležité.)
Biblické čtení:
Mt.21,33-46 (podle Slova na cestu) Podobenství o zlých
vinařích
Nyní si poslechněte jiný příběh: Byl jeden hospodář, který
založil vinici. Obehnal ji plotem, zřídil v ní lis a postavil věž
pro hlídače. Pak vinici pronajal vinařům a odcestoval. V době
vinobraní poslal k vinařům své zástupce, aby vybrali jeho podíl.
Vinaři je však popadli, jednoho zbili, druhého utloukli a dalšího
ukamenovali. Hospodář tedy poslal další muže; tentokrát jich
bylo více. Ale vinaři s nimi naložili stejně. Nakonec k nim tedy
poslal svého syna. Myslel si, že alespoň před ním budou mít
respekt. Ale když jej viděli přicházet, řekli si: „To je dědic!
Zabijme ho a vinice bude naše!“ Popadli ho, vyvlekli z vinice
ven a zabili. Co myslíte, že udělá hospodář s těmi vinaři, až se
vrátí? Odpověděli mu: „Ty zločince dá bez milosti popravit a
vinici pronajme lidem, kteří mu budou svědomitě odvádět
výnosy.“ Potom se jich Ježíš zeptal, zda znají slova Písma:
„Kámen, který stavitelé neustále odkládali, sloužil nakonec
jako hlavní svorník klenby. Jaký to div! Jak zvláštní věc Bůh
udělal!“ Chci tím říci, že vám Bůh odejme správu nad svým
královstvím a svěří ji lidem, kteří mu budou odvádět, co mu
patří. Kdo ten kámen nedá na pravé místo, zakopne o něj, nebo
ho kámen rozdrtí. Když velekněží a farizejové slyšeli tyto
příměry, pochopili, že mluví o nich. Chtěli ho zatknout, ale báli
se davu, protože všichni považovali Ježíše za proroka.
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Úvaha:
Měli jste někdy kamaráda, který s vámi přestal kamarádit?
Někdy se dokonce stane, že se z kamaráda stane nepřítel. A
něco podobného se může stát i ve vztahu k Pánu Bohu – někteří
lidé mu přestanou věřit a třeba začnou i ubližovat těm, kdo
v něho věří. Takže nebuďme překvapení, když se nám někdo
bude smát, že věříme v Pána Ježíše.
Pán Ježíš vyprávěl podobenství o zlých vinařích, kteří možná
na začátku svého pána uznávali, ale později ho už nechtěli
poslouchat a nejen, že nechtěli platit za to, že používali jeho
vinici, ale dokonce ošklivě ubližovali těm, kteří přišli nájem
vybírat, a nakonec zabili pánova syna a chtěli nejen úrodu, ale
i celou vinici. Pán Ježíš vysvětloval, že zlí vinaři jsou ti, kdo se
vzepřeli Pánu Bohu – odmítali proroky a pak odmítli i Božího
syna. Pán Ježíš přirovnal tyto zlé vinaře ke stavitelům, kteří
přehlídli ten nejdůležitější kámen stavby.
Stavíte někdy něco z lega? Nebo skládáte puzzle? A už se
vám stalo, že jste nemohli najít nějakou důležitou kostičku
z lega nebo nějaký dílek skládačky. Pokud chybí nějaká
důležitá část, není možné stavbu nebo obrázek dokončit.
A takovou důležitou částí našich životů je Pán Ježíš. Chceme
mu sloužit a poslouchat ho anebo ho odmítáme?
Modleme se za to, abychom dokázali rozeznat, co je a co není
důležité.
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Který dílek patří do chybějící části?

1

2

3

4

Když podle čísel v prvním hroznu srovnáte písmena v dalších
hroznech, vyjde vám veršíček, kdo je opravdu důležitý.

Zkontrolovat si ho můžete v 1. epištole Korintských 13,11
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2

Smajlíkové SUDOKU
Doplň do rámečků obličeje tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovaly, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen jednou.
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5) neděle 10.dubna
Kým je pro nás Ježíš?
Biblické čtení:
Mt.22,41-46 Mesiáš, Syn Davidův
Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: „Co si myslíte o
Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ Řekl jim:
„Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když
praví: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,
dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘ Jestliže tedy David
nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?“ A nikdo
nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo
neodvážil tázat.
Ž.110,1-2 Výrok Hospodinův mému pánu
Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po
mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“
Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed
svých nepřátel! …
Úvaha:
Už během života Pána Ježíše tady na zemi se lidé, kdo vlastně
Pán Ježíš je. Určitě znáte o Pánu Ježíši řadu příběhů, zkuste si
na nějaké vzpomenout –
- víme, že Pán Ježíš učil učedníky i zástupy – byl tedy Ježíš
učitel?
- určitě si vzpomeneme alespoň na jeden příběh, kdy Pán
Ježíš někoho uzdravil (slepého, malomocné, ochrnutého a
další a další) – byl tedy Ježíš úžasný lékař?
- možná máme rádi příběh o utišení bouře – byl tedy někdo,
kdo uměl ovládat počasí, přírodu?
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- před Ježíšovým narozením putovali Josef s Marií kvůli
sčítání lidu do Betléma, protože byli z rodu krále Davida
– byl tedy Ježíš král?
Ano to všechno je pravda – Pán Ježíš byl a je učitel, lékař,
divotvůrce i král, ale to všechno by bylo málo – v evangeliu
máme i velmi jasná vyznání, že Pán Ježíš je zaslíbený Mesiáš
(to znamená Spasitel), kterého izraelský národ už dávno čekal.
(Vyznávají to Petr i Tomáš.)
A jednou Pán Ježíš upozornil farizeje na to, že již král David
v jednom ze Žalmů mluvil o Mesiáši jako o tom, kdo bude sedět
přímo u Pána Boha: takže Pán Ježíš není lidský král, ale je Boží
Syn.
Je důležité se zamyslet, kým je pro mne Ježíš – je to jen
postava z řady krásných příběhů, které se odehrály už někdy
dávno, anebo věřím, že je Boží Syn, Spasitel, který zachránil i
mne?
Vyznání, kým je pro ně Pán Ježíš, máme např. v Janově evangeliu od
několika lidí.
(K vyluštění můžeš použít zrcátko.)
Na začátku působení Pána Ježíše Natanael řekl:
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Po smrti Lazara vyznala jeho sestra Marta:

A po Ježíšově vzkříšení apoštol Tomáš vyznal:

Pán Ježíš měl hodně úkolů a vlastností, ale pro nás je nejdůležitější, že
je Mesiáš, a to znamená … (viz tajenka)

Pán Ježíš několikrát vrátil
zrak:
Římský místodržící, který
soudil Ježíše:
Jméno matky Pána Ježíše:
Povolání Ježíšova pěstouna:
Pán Ježí učil učedníky
i zástupy, takže byl:
Zahrada, kde se Ježíš před
zatčením modlil:
Manžel Marie:
Pán Ježíš ho vzkřísil
z mrtvých:
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Obrázkové SUDOKU
Doplň do rámečků obrázky tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovaly, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen jednou.
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6) pátek 15.dubna
Ježíš byl opuštěn a sám, abychom
my už nikdy nemuseli být sami
Biblické čtení:
Mt.27,45-51;54 Ježíšova smrt
V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem
třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema
sabachthani?“, to jest: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: „On
volá Eliáše.“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji
octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali: „Nech
ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“ Ale Ježíš
znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová
opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály
pukaly, … Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli
zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On
byl opravdu Boží Syn!“
Úvaha:
O Velikonocích si připomínáme, že Pán Ježíš zemřel na kříži.
Když umíral děly se zvláštní věci – uprostřed dne se setmělo,
nastalo malé zemětřesení a další. Bylo to znamení nejen pro
jeho blízké, ale i pro jeho nepřátele. Dokonce velitel vojáků,
kteří měli na starosti popravu, vyznal, že Ježíš byl opravdu Boží
Syn.
Když Pán Ježíš umíral, cítil se opuštěný nejen od lidí, ale
dokonce i od Pána Boha. V úzkosti volal Pána Boha a on se mu
neozýval. Neumíme si představit, jaké to bylo.
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Víme, že Pán Ježíš musel zemřít, aby zaplatil za naše hříchy,
a můžeme si připomínat, že zemřel i za hříchy každého z nás. A
i kvůli našim hříchům prožil za nás opuštěnost od Pána Boha, a
tak my již nikdy nemusíme být sami, pokud ho pozveme, aby
byl s námi, aby byl naším přítelem.
Vzpomeňme si na to, když se někdy cítíme sami, všemi
opuštěni. Nebo když nás zradí kamarád. Ale můžeme si na to
vzpomenout, i když jsme třeba sami doma a bojíme se.
Co Ježíš řekl?

Já

věku

s vámi

až
skonání

dny

jsem
tohoto

po všecky
do
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Vybarvěte podle čísel:
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Geometrie SUDOKU
Doplň do rámečků geometrické tvary tak, aby se ve sloupcích ani
v řádcích neopakovaly, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen
jednou.
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7) neděle 17.dubna
Pán Ježíš vstal z mrtvých, i když
tomu někteří lidé nevěří
Biblické čtení:
Mt.27,62-66
Nazítří, v den po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové
u Piláta a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl
ještě za svého života: ‚Po třech dnech budu vzkříšen.‘ Dej proto
rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho
učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých;
to by pak byl poslední podvod horší než první.“ Pilát jim
odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za
dobré.“ Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.
Mt.28,16-20 Prázdný hrob
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie
z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo
velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil
kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho
roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a
strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že
hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak
řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět
jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do
Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ Tu rychle
opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit
jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte
pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se
mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým
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bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ Když se ženy
vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili
velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili
se a dali vojákům značné peníze s pokynem: „Řekněte, že jeho
učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli
těžkosti.“ Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo.
A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.
Úvaha:
Po smrti Pána Ježíše byli učedníci smutní a mysleli si, že vše
skončilo. Naopak představitelé Izraele nechali hrob Pána Ježíše
hlídat. I když byl hrob zapečetěný a hlídaný, Pán Ježíš vstal
z mrtvých a stráže nemohli nic dělat. Ježíš se později setkal
s několika ženami, uklidňoval je, aby se nebáli a dal jim za úkol
oznámit učedníkům, že žije. Později se Pán Ježíš ukázal i
učedníkům a dalším lidem, kteří ho měli rádi.
Vojáci, kteří měli hrob hlídat, strachem úplně ztuhli, ale
vnímali, co se děje. Když to později vyprávěli kněžím, tak
dostali zaplaceno, aby vojáci tvrdili, že na stráži usnuli, a ještě
když spali, tak učedníci odnesli Ježíšovo tělo. Byl to zvláštní
požadavek, protože pokud spali, tak jak mohli vědět, co udělali
učedníci, a navíc přece voják nesmí na stráži spát. Však také
kněží vojákům slíbili, že je u velitelů omluví a nebudou
potrestání.
I přes to, že to byla divná výmluva, stejně to nebránilo
některým lidem tvrdit, že Pán Ježíš nevstal z mrtvých. I dnes se
potkáváme s lidmi i s dětmi, které nevěří, že Pán Ježíš žije.
Ale my víme, že Pán Ježíš žije – věříme tomu. Víme, že se
k němu můžeme modlit. Víme, že Pán Ježíš není jen člověk,
který kdysi dávno žil a zemřel a na něhož vzpomínáme, ale
víme, že zemřel a vstal z mrtvých a žije. Nemůžeme to dokázat,
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avšak můžeme tomu uvěřit. Radujme se z toho, že Pán Ježíš
žije.

O Velikonocích si připomínáme, nejen, že Pán Ježíš za nás zemřel, ale
také, že …

doplňte zbytek:

Ý
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Zvířátkové SUDOKU
Doplň do rámečků zvířátka tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích
neopakovala, a aby v malých čtverečcích byla taky vždy jen jednou.
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8) pondělí 18.dubna
Chvalme Pána, buďme vděčni
a vyprávějme o něm
Biblické čtení:
Mt.28,16-20 Zjevení v Galileji
Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou
jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří
pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Ž.148,12-14 (podle Slova na cestu) Chvalte Hospodina z
nebes, chvalte ho ve výšinách.
Mládeži, chval Hospodina, chlapci spolu s dívkami, chvalte i
vy, staří lidé! Pouze jméno Boží chvalte, vyvýšené nad všecko,
slávu vzdej mu zem i nebe. Tobě také patří chvála, Izraeli, má
tě rád, Bohu věrný, proto milý; Haleluja, chvalte Boha!
Úvaha:
Co uděláš, když dostaneš dárek? Nejspíš za něj poděkuješ. A
když dostaneš něco, po čem jsi toužil, tak máš velkou radost,
ukazuješ ten dárek kamarádům, tetičkám i strýčkům.
A když jsi na pěkném výletě nebo zažiješ něco pěkného, tak
o tom vyprávíš třeba kamarádům, jak to bylo krásné a vyprávíš
i o tom, jaké to bylo.
O Velikonocích si připomínáme, že Pán Ježíš pro nás trpěl a
zemřel na kříži a byl vzkříšen a žije. Víme z Bible, že Pán Ježíš
zemřel za hříchy světa – i za mé hříchy. Ale po velkém smutku
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následovala radost. Pán Ježíš vstal z mrtvých a žije. Stalo se
něco velkého a úžasného: To, co vypadalo jako úplná porážka,
se proměnilo ve velké vítězství. A za to, co pán Ježíš pro nás
udělal, nemůžeme nikdy dost poděkovat – dostali jsme dárek,
který je mnohem a mnohem větší než naše malé dárky. Proto
mu za to každý den děkujme a chvalme Pána Boha, že Ježíše
vzkřísil.
A ještě jsme společně s učedníky dostali obrovské
povzbuzení – když se Pán Ježíš po svém vzkříšení naposledy
setkal s učedníky, řekl jim, že dostal všechnu moc na nebi i na
zemi – to znamená, že Pán Ježíš stačí na jakýkoliv náš problém.
Ale při tomto posledním setkání dal Pán Ježíš učedníkům
velký úkol – aby o něm vyprávěli všem lidem. A to je úkol i pro
nás – i my máme vyprávět kamarádům a lidem kolem nás o
Pánu Ježíši, co pro nás udělal a jak nás má rád.
Vylušti šifru:
Jaký hlavní úkol dal Pán Ježíš učedníkům?
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A co to znamená pro nás?

Šifrovací tabulka:
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I
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Í

S

J

Š
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Puntíkaté SUDOKU
Doplň do rámečků počet puntíků tak, aby se jejich počet ve sloupcích
ani v řádcích neopakoval, a aby v malých čtverečcích byly taky vždy jen
jednou.
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Řešení:
1)
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k
vám. (Jakub 4,7)
2)
Podobenství
Co se musí udělat s těstem,
aby se dalo jíst:

U

P

É

C

I

Místo, kde byl Ježíš ukřižován:

G

O

L

G

O

T

D

A

V

I

D

O

R

D

Á

N

Písmo svaté:

B

I

B

L

E

První žena:

E

V

A

Odkud pocházela Marie:

N

A

Z

A

R

E

T

První Izraelský král:

S

A

U

L

T

L

É

M

V

A

Ř

E

Č

K

A

Í

S

E

Izraelský král,
který byl nejdříve pastýřem:
Řeka v Izraeli:

Město, kde se narodil Ježíš:

J

B

E

Nástroj na zadělávání těsta:
Těsto se zadělává v:

M

A

3)
Mládeži chval Hospodina, chlapci spolu s dívkami, chvalte i vy,
staří lidé!
Ž.148,12 (podle Slova na cestu)
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4)
Do obrázku patří dílek číslo 3.
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položek, a to je
Ježíš Kristus. (1 Korintským 3,11)
5)
„Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“
„Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít
na svět.“
„Můj Pán a můj Bůh.“
Pán Ježíš několikrát vrátil
zrak:
Římský místodržící, který
soudil Ježíše:
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L

E

P

É
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L
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T

M A

R

I

E

T

E
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A

Ř
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E

L

G

E

T

S

E

M A

O

S

E

F

L

A

Z

A

Jméno matky Pána Ježíše:
Povolání Ježíšova pěstouna:
Pán Ježí učil učedníky
i zástupy, takže byl:
Zahrada, kde se Ježíš před
zatčením modlil:
Manžel Marie:

J

Pán Ježíš ho vzkřísil
z mrtvých:

M U

N

E

R

6)
Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mt.28,20)
7)
Vstal z mrtvých. Radujme se. Ježíš žije.
8)
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
Vyprávějme lidem o Pánu Ježíši.
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