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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Vzkříšení – neděle 
Tento týden si budeme připomínat mnoho důležitých momentů Ježíšova života, jeho 

smrti i zmrtvýchvstání. Vybarvěte si obrázek a s rodiči si připomeňte, co na obrázku je 
za událost.   http://deti.vira.cz/omalovanky/Velikonocni-omalovanky/ 
 

Adorace mládeže a mladých 
Přišli na místo zvané Getsemane.  Ježíš  jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. 
Zůstaňte zde a bděte!“  (Mk 14, 32a.34) 
Pravidelně několik let jsme spolu s mládeží a mladými dělali celonoční adoraci ze 
Zeleného čtvrtku na Velký pátek. Letos sice nebude celonoční, ale šance prožít chvíli 
s Kristem bude. Příležitostí během svátků bude daleko víc. Na Zelený čtvrtek 2. dubna 
od 21:00 -22:30 zveme na večerní adoraci zvlášť mládež a mladé.  

zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ 
Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným 
pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, 
abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo 
dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal 
Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: 
„Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na 
rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš 
přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová 
opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, 
uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
PONDĚLÍ 30.3. (Iz 42,1-7; Jan 12,1-11) 
Komentář: Skrze trpícího Služebníka přichází nabídka prozření, osvobození. Proč ji tolik 
lidí nechce přijmout? Snad proto, že je nenápadný, nekřičí…? Kéž je naše zvěstování 
podobné: ať probíhá formou tiché nabídky! 

ÚTERÝ 31.3. (Iz 49,1-6; Jan 13,21-33.36-38) 
Komentář: Druhý Služebníkův zpěv. Pán jej povolal již od mateřského lůna a vybavil 
schopnostmi. Také vše, co já mám, je „na leasing“. Pokud si to uvědomím a budu tím 
víc sloužit, stanu se podobným Ježíšovi! 

STŘEDA 1.4. (Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25) 
Komentář: Čím větší dobro Služebník prokazuje, tím víc sílí nenávist proti němu. Syn 
Boží přistupuje na konfrontaci se zlem vybaven a odhodlaně. Přesto i On zítra večer 
bude mít strach… 

ČTVRTEK 2.4. (Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15) 
Komentář: Rok, kdy probíhá Eucharistický kongres, kéž je objevením společenského 
rozměru večeře Páně. Večeře, ke které usedají ti, kdo stojí o záchranu. „Eucharistie ať 
není jen cílem, ale i cestou k jednotě“, pronesl bratr Alois z Taizé ve svatovítské 
katedrále. 

PÁTEK 3.4. (Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9; Jan 18,1 – 19,42) 
Komentář: Tak jako já při dnešní bohoslužbě soucítím s Ním, tak soucítí On se mnou ve 
dnech všedních. Kdysi nedostupný Bůh se stává tvým přítelem. Opravdu! 

SOBOTA 4.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
Komentář: Mk 16,1-7 
Anděl, posel Boží, pověřuje ženy úkolem zvěstovat apoštolům zmrtvýchvstání. Vzkaz 
dnešního jitra ženám v církvi: naše sestry, nebojte se, neděste se!  
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