VELIKONOČNÍ TÝDEN
NEDELE
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

PONDELI
Ježíš čistí chrám

UTERY
Ježíš učí v chrámě

STREDA
Pomazání Ježíše

č tenı́: Marek 11,1-11
Hosana! Požehnaný, který přichází
ve jménu Hospodinově!

č tenı́: Marek 11,12-17
Můj dům bude zván domem modlitby
pro všechny národy.

č tenı́: Luká š 19,47-48
Nebe a země pominou, ale má slova
nepominou. Marek 13,31

č tenı́: Marek 14,1-11
Ona učinila, co měla.

CTVRTEK
Poslední večeře

PATEK
Ježíš na kříži

SOBOTA
Ježíš je pohřben

NEDELE
Ježíš je vzkříšen

č tenı́: Marek 14,17-26; 32-35; 43-50
č tenı́: Marek 15,16-39
Otče, tobě je všecko možné; odejmi Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.
Lukáš 23,51
ode mne tento kalich, ale ne, co já
chci, nýbrž co ty chceš.

č tenı́: Marek 15,42-47
Josef z Arimatie... také očekával
království Boží.

č tenı́: Marek 16,1-15
Hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
Byl vzkříšen, není zde.

Instrukce

Budete potř ebovat nů ž ky, lepidlo a barevné papı́ry. Kaž dý den doplň te do př ı́sluš né ho polı́čka jeden symbol.
Neděle

Jež ı́š vjı́ždı́ do Jeruzalé ma: palmové listy ze zelené ho papı́ru.

Pondělí

Jež ı́š č istı́ chrá m: nakreslete stů l a na ně j nalepte koleč ka ze ž luté ho papı́ru jako penı́ze.

Úterý

Jež ı́š uč ı́ v chrá mě : z prouž ku papı́ru a š pejlı́ udě lejte svitek.

Středa

Pomazá nı́ Jež ı́še: z rů ž ové ho nebo bé žové ho papı́ru vystř ihně te ná dobku na olej – dě ti ji mohou i vyzdobit.

Čtvrtek

Poslednı́ več eř e: z č ervené ho papı́ru vystř ihně te kalich, z hně dé ho chleba.

Pátek

Jež ı́š je ukř iž ová n: ze š pejlı́ nebo tenký ch klacı́ků vyrobte kř ı́ž a př ipevně te ho na papı́r.

Sobota

Jež ı́š je pohř ben: z hně dé ho papı́ru vystř ihně te hrob s kamenem.

Neděle

Jež ı́š je vzkř ı́šen: nakreslete andě la, který oznamuje Jež ı́šovo vzkř ı́šenı́. Mů ž ete k tomu ješ tě nalepit prouž ek bı́lé lá tky jako Jež ı́šovo prá zdné
pohř ebnı́ roucho.
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