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Pán Ježíš jel do Jeruzaléma na oslátku. Vyrob si z papíru malého oslíka.
Nezapomeň ho nejdřív ale pěkně vybarvit.

Hra pro celou rodinu
Pokuste se společně nakreslit oslíka. Nastřihejte lístečky s jednotlivými částmi těla
oslíka. Lístečky složte a zamíchejte. Pak vezměte jeden papír a jednu tužku a
posaďte se společně kolem papíru. Postupně tahejte jednotlivé lístečky. Ten, kdo
si lísteček vytáhne, musí danou část těla namalovat na papír. Cílem samozřejmě
není namalovat umělecké dílo, ale společně se zasmát.
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SLAVNÝ VJEZD DO JERUZALÉMA
Evangelium podle Matouše 21, 1 - 11

Evangelium podle Matouše 21, 1 – 11 a 26,14 – 27, 66

Motto: Všichni Pána Ježíše oslavovali.
Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli
k jedné vesnici, která už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš
dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici najdete
uvázané oslátko. Odvažte ho a
přiveďte ke mně.“ Učedníci šli a
přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán
Ježíš si na něj sedl a jel na něm do
Jeruzaléma.
Kolem cesty stálo mnoho lidí.
Vítali Pána Ježíše, prostírali mu
na cestu své pláště, mávali mu
zelenými větvičkami a volali:
„Sláva!“
Pašije podle Mt 26, 14 - 27, 66
Pán Ježíš za nás zemřel na kříži
V Jeruzalémě žili také někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a
jednou v noci pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím
ti zlí lidé přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému
by se mělo volat sláva. Místo toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat.
Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat.
Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli: „Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy
nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na kříž.
Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na
něj přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži
hrozně trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel.
Když mrtvé tělo Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu
zavalili velkým kamenem.

Zamyšlení:
Dnes jsme slyšeli hned dvě evangelia. Jedno bylo radostné a
veselé. O čem bylo?
O tom, jak Pán Ježíš přijel do Jeruzaléma.
Jak se lidé chovali?
Volali: „Sláva.“
Druhé evangelium bylo proti tomu hrozně smutné. O čem bylo?
O smrti Pána Ježíše na kříži.
Co v tomto evangeliu lidé volali?
Na kříž s ním! Ukřižuj ho!
Jak se mohlo stát, že lidé Pána Ježíše nejdřív tolik oslavovali a
potom ho zabili? Ti lidé Pánu Ježíši nerozuměli. Mysleli si, že
když z něj udělají krále, budou se mít všichni dobře a už
nebudou muset dělat nic nepříjemného. Ale Pán Ježíš to tak
nechtěl. Chtěl lidem ukázat, že nejdůležitější není bohatství a
sláva, ale láska. Proto se z lásky k nám zemřel na kříži, abychom
se my mohli dostat do nebe.
Závěr:
Poděkujeme Pánu Ježíši za to, že z lásky k nám zemřel na kříži.

