Veľkonočná dekorácia
so Svätým písmom

Výzdoba našej domácnosti dotvára slávnostnú atmosféru sviatkov.
Určite vám ani počas tohtoročnej Veľkej noci nebudú chýbať
tradičné symboly ako je pečený baranček alebo maľované vajíčka.
Čo tak vizuálne si sprítomniť udalosti, ktoré môžu pomôcť hlbšiemu
ponoreniu sa do tajomstva Veľkej noci? Ponúkame vám fotopostup,
ktorý vás prevedie jeho udalosťami od pokúšania Pána Ježiša na
púšti, jeho vstupu do Jeruzalema, až po zmŕtvychvstanie.

Aktivita sa začína čítaním evanjeliového textu zo Svätého
písma. Navrhované pomôcky využijeme na tvorbu obrazu.
Opäť si prečítame biblický text tak, že do voľných miest
vhodne doplníme názvy použitých pomôcok.
Takto sa postupnými krokmi odkrýva celý veľkonočný
príbeh.
Prajeme vám veľa duchovnej radosti a kreativity pri tvorbe.
pomôcky:
podložka (napr. tácka), piesok, väčšie i menšie kamienky, zelené
vetvičky alebo bahniatka, sviečky, malá mištička s vodou a trochu
látky alebo bielej vreckovky, hracie kocky, konáriky na tvorbu kríža,
špagátik, kvitnúce konáriky alebo kvet, malé kvietky

Pokúšanie na púšti
Ježiš, skôr ako nadišli jeho dni utrpenia, sa utiahol na púšť.
(.......................................................) Duch ho vodil po púšti štyridsať dní v pôste a
modlitbe. (..........................................................)
A keď sa tieto dni skončili, vyhladol. Tu ho diabol pokúšal:
„Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu
odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek.«“ Potom ho diabol
vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu:
„Dám ti všetku ich moc a slávu,
lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka
bude tvoja.“ Ježiš mu povedal:
„Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš
slúžiť.«“(............................................................) Potom ho zaviedol do Jeruzalema,
postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu:
„Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané:
»Svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili,«
a »vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň«.“
Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«
(..................................................................)“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na
čas od neho odišiel.
porov. Lk 4, 1 - 13
zapálená svieca; piesok; kamienkami lemovaná cesta; svieca

Slávnostný vstup do Jeruzalema
Ježiš sa so svojimi učeníkmi vybral do Jeruzalema sláviť Veľkonočné
sviatky. Učeníci mu priniesli osliatko, sadol si naň, a tak vošiel do
mesta so slovami: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza,
sediaci na mláďati oslice.“
Keď sa dopočul zástup ľudí, že Ježiš prichádza, nabrali palmových
ratolestí, vyšli mu v ústrety (............................................) a volali:
„Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
kráľ Izraela!“
porov. Jn 12, 12 - 15

ratolesti - bahniatka

Ježiš umýva učeníkom nohy
Ježiš, keď slávil so svojimi apoštolmi veľkonočnú večeru, vstal od
stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa.
(...................................................................) Potom nalial vody do
umývadla a začal umývať učeníkom nohy (..................................)
a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi
Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr
pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“
Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so
mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy,
ale aj ruky a hlavu!“
Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy
a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho
zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“
porov. Jn 13, 1 - 11
biela vreckovka, látka; mištička s vodou

Krížová cesta a ukrižovanie

Ježiš odsúdeného na smrť ukrutne mučili a prinútili niesť
kríž. V hrozných bolestiach vyšiel na miesto, ktoré sa volá
Lebka, po hebrejsky Golgota a tam ho vojaci pribili na kríž
(......................................)
S Ježišom ukrižovali aj iných dvoch, z jednej i druhej strany.
Pilát vyhotovil aj nápis
a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané:
„Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“
porov. Jn 18, 17 - 22
Rozdelili si jeho šaty

Keď vojaci Ježiša ukrižovali (..............................), vzali jeho šaty

a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj
spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku
utkaný. Preto si medzi sebou povedali:
„Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“
Aby sa splnilo Písmo:
„Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ (............................)

A vojaci to tak urobili.
Jn 18, 23 - 24

Ježiša pochovávajú
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale
tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať
Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo.
(................................)
Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi
sto libier zmesi myrhy s aloou.
Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi,
ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol
ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob
(.............................................), v ktorom ešte nik neležal. Tam teda
uložili Ježiša (.............................................), lebo bol židovský
Prípravný deň a hrob bol blízko.
Jn 18, 38 - 42
kríž; kamenný hrob; odloženie sviece; hracie kocky; uzavretý hrob;
zhasnutá svieca

Pán Ježiš vstal zmŕtvych, hrob je prázdny
Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova
i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa,
skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám
odvalí kameň od vchodu do hrobu?“
Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; (................................)
bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli
sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný. (.....................................) Vstal z mŕtvych.
(.................................) Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale
choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do
Galiley. (...................................)Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“
(.....................................)
Vyšli a utekali (..................................) od hrobu, lebo sa ich zmocnila
hrôza a strach.
A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.
Mk 16, 1- 8
zapálená sviečka v hrobke; kvietok na kríži; vysypanie cesty kamienkami;
kvitnúce konáriky/kvet; otvorený hrob; kvietky okolo cesty

Ježiš žije!

