
Veľký týždeň - aktivita

vhodné pre 3. - 6. roč. ZŠ

Počas Veľkého alebo Svätého týždňa si pripomíname
udalosti z utrpenia nášho Pána Ježiša Krista. 
V nasledujúcej aktivite vám ponúkame súbor listov,
ktoré tvoria kalendár Veľkého týždňa od Kvetnej
nedele až po Nedeľu Zmŕtvychvstania. 
Listy obsahujú krátky citát zo Svätého písma, obrázok,
ktorý si môžu deti vymaľovať a v spodnej časti je
uvedený deň, na ktorý sa udalosť a obraz vzťahuje,
téma a čítanie, ktoré prislúcha k danej téme. Takto
môžete spolu so Svätým písmom a náboženským
obrazom hlbšie prežiť udalosti vykúpenia.

Prajeme vám požehnaný čas.



Kvetná nedeľa
Téma: Ježiš príchádza do Jeruzalema
Čítanie: Mk 11, 1 – 11

 

„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza 
v mene Pánovom.“

Mk 11, 9



Pondelok Veľkého týždňa
Téma: Ježiš vyháňa kupcov z chrámu
Čítanie: Mk 11, 15 - 19

 

„Môj dom sa bude volať domom modlitby
pre všetky národy.“ 

 
 

Mk 11, 17



Utorok Veľkého týždňa
Téma: Ježiša zajali
Čítanie : Lk 22, 47 - 53

 

„Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“
Lk 22, 48



Streda Veľkého týždňa
Téma: Ježiš nás učí o sile modlitby
Čítanie: Mk 11, 20 – 26

 

"Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, 
ste už dostali, a budete to mať." 

Mk 11, 24



Zelený štvrtok
Téma: Ježiš sa modlí na Olivovej hore
Čítanie: Lk 22, 39 - 53

 

„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich!
No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 

Lk 22, 42



Veľký piatok
Téma: Ježiš je ukrižovaný
Čítanie:  Lk 23, 33 - 49

 

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ 
Lk 23, 34



Biela sobota
Téma: Ježišov pohreb
Čítanie: Lk 23, 50 - 56

 

Jozef z Arimatey sňal Ježišovo telo, zavinul ho
do plátna a uložil do vytesaného hrobu, 

v ktorom ešte nik neležal.

porov. Lk 23, 52 -53
 
 



Nedeľa Zmŕtvychvstania
Téma: Ježišovo zmŕtvychvstanie
Čítanie: Lk 24, 1 - 12

 

„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ 
Lk 24, 6


