Predveľkonočný čas

Pospájaj čísla a vyfarbi obrázok

Veršík: „Hosana synovi Dávidovmu!“ Matúš 21:9

Biblické texty Marek 11,1-11; Ján 13,1-20, Matúš 26,17-30
Ako trávi Tvoja rodina čas pred sviatkami?
..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ježiš s učeníkmi mali požehnaný čas pred sviatkami Veľkej noci – sviatok na
pamiatku odchodu z Egyptského zajatia. Rozhodli sa prísť na sviatky do Jeruzalema
v predstihu. Ježiš na svoj veľkolepý príchod požiadal učeníkov, aby mu priviedli
oslíka. Bolo to v súlade s proroctvom Zachariáš 9:9. Pred bránami Jeruzalema bolo
veľa ľudí, ktorí ho vrúcne vítali, mávali palmovými listami – oslavovali príchod Kraľa a
kričali „Hosanna“, čo znamená „vysloboď- zachráň nás“. Túžili po vyslobodení z moci
Rimanov.
V nasledujúcom týždni Ježiš často na nádvoriach chrámu vyučoval o Božej láske,
kráľovstve nebeskom a poslednom Božom súde, čo sa nepáčilo zákonníkom
a rozmýšľali, ako ho zajať....
Sviatočnú večeru učeníci nachytali naozaj slávnostne. Ježiš sa rozhodol ešte pred
večerou učeníkom pokorne umyť nohy. Služba umytia nôh bola v tej dobe, keď mali
zo sandálov nohy špinavé potrebná a praktická. Dnes je to v našom svete iné. Ježiš
tým však ukázal, že si máme navzájom slúžiť a pomáhať si.
Pri večeri učeníkom podával chlieb a víno. Nazývame to Posledná večera, lebo to
bolo naozaj naposledy, čo bol s nimi všetkým. Po tejto večeri ho farizeji
zajali, obvinili a nakoniec ukrižovali. Dnes si v kostole pri Večeri Pánovej
pripomíname to, práve tú večeru. Chlieb/oblátka predstavuje Jeho telo, ktoré sa za
nás obetovalo na odpustenie hriechov a víno zase Jeho krv, ktorá nás očisťuje od
všetkých našich vín.

Doplňovačka
1. Posledné Ježišovo jedlo s učeníkmi 2. Kto povedal, že nepozná Ježiša
3. Kto vypočúval Ježiša prvý
4. Čo niesol Šimon Ježišovi
5. Čo urobil jeden z lotrov
6. Stotník pod krížom povedal, toto bol naozaj:
7. Miesto, kam uložili Ježiša
8. Kto strážil hrob
1.
2.
3.
4.

Modlitba
Bože, ďakujem Ti, že si prišiel na zem k nám, aby si nás zachránil – očistil nás od
našich hriechov. Ďakujem za pokoj, ktorý v tebe mám. Prosím pomôž mi byť ako Ty.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

5.
6.
7.
8.

Vyrob palmové mávadlo
potrebuješ: zelené papiere, lepidlo, dáku paličku
alebo konárik, stužky na ozdobenie
postup: vystrihni z rôznych zelených papierov
10-12 kusov obkreslených dlaní, nalep postupne na
paličku alebo konárik a dozdob podľa svojich
predstáv stuhami
Bludisko -nájdi cestu učeníkov k oslíkovi

Biblionár – vedomostná súťaž
odpovedz na otázky a pokús sa vymyslieť jednu, aj s možnosťami Ty
Ježiš s učeníkmi prišiel v Kvetnú nedeľu do:
A. Betánie
B. Betfagé
C. Kafarnaumu
Ľudia pri príchode Ježiša:
A. plakali
B. tešili sa

C. spievali

D. Jeruzalema

D. utekali

Učeníci pripravili večeru v:
A. reštaurácii B. dvorane na poschodí domu C. hoteli

D. kostole

Veľká noc je sviatkom, kedy si pripomíname:
A. jarnú rovnodennosť a vítanie jari
B. vyslobodenie Izraelského národa z Egypta
C. ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista D. vyháňanie zlých duchov korbáčmi
Modlitba, ktorú Ježiš naučil učeníkov voláme:
A. modlitba zmierenia
B. posledná modlitba
C. malá modlitba
D. modlitba Pánova

Oslovenie Rabbi znamená:
A. domáce meno Róberta
C. zradca

B. učiteľ
D. meno jedného učeníka

................................................................................................................................
................................................................................................................................
A. ......................................................... B. ..............................................................
C. ......................................................... D. ..............................................................

