
VELIKONOCE 
SVÁTKY PLNÉ TAJEMSTVÍ 

 

Slavíme nejdůležitější křesťanské svátky 

v celém roce.  

Co o nich doopravdy víme?  

Jsou to jen svátky jara?  

 

 

 

Pokud máte chuť a náladu, pojďte se o nich 

něco dozvědět! 

 

Během našeho vyprávění o Velikonocích si 

můžete vyluštit čtyřsměrku. Hledaná slova jsou 

v textu takto označená  

První slovo je tedy TAJEMSTVÍ      



ČTYŘSMĚRKA NA CESTU 

 

 

 

 

 
 

1. TAJEMSTVÍ   10. ___________  19. ___________ 
2.__________  11. ____________ 20. ___________ 

3. __________  12. ____________ 21. ___________ 

4. __________  13. ____________ 22. ___________ 

5. __________  14. ____________ 23. ___________ 

6. __________  15. ____________ 24. ___________ 

7. __________  16. ____________ 25. ___________ 

8. __________  17. ____________ 26. ___________ 

9. __________  18. ____________ 27. ___________ 
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Co si představíte, když se řeknou 

VELIKONOCE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMLÁZKA 

VAJÍČKA 

JARO 

KŘÍŽ 

BERÁNEK 

 

 

 

 

 

? 



VELIKO NOCE 
 

Jak už samotný název napovídá, jde o něco mnohem, 

mnohem důležitějšího!!! 

 

Jde o něco, co se odehrálo   

o VELIKÉ (moc důležité) NOCI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní postavou tohoto příběhu je … 
 

muž, který se narodil před více než 2000 lety 

v Betlémě, žil se svojí rodinou - Marií a Josefem 

v Nazaretě. Vyučil se stejnému řemeslu jako Josef, 

stal se tesařem. V židovství totiž platilo, že otec měl 

povinnost předat svému synovi nejen víru a 

vědomosti, ale také ho naučit nějakému řemeslu.  
 

Víte, jak se tento muž jmenoval?  … … … … … 

 

 

 
 

 

  

 

V té době žili Židé pod nadvládou Římanů. Většina 

z nich toužila po svobodě, po obnově svobodného 

židovského království. Upínali se k dávným 

proroctvím a zaslíbením, že jednoho dne pošle Bůh 

zachránce (Mesiáše), který je vysvobodí.  

Když bylo Ježíšovi zhruba 30 let, začal veřejně 

působit – uzdravoval nemocné, utěšoval smutné, 

pomáhal potřebným, rozdával chléb hladovým a 

vyprávěl lidem o „Božím království“.  

malá nápověda       



Stal se tesařem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEŽÍŠ 
Vyprávěl lidem často o „BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ“.  

Co tím vůbec myslel? 
 

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ nemá žádné hranice, nemá své 

vlastní území, je to království DOBRA, kde jeden druhého 

chápe, respektuje, miluje, odpouští mu, pro druhého 

žije. V Božím království není místo pro ZLO, nenávist, 

závist, mstu a sobectví. 

 
 

 

 

 

 

 

Ježíš pro tuto myšlenku získal mnoho příznivců, mnozí 

z nich si však představovali, že Boží království znamená i 

obnovu židovského království a zbavení se nadvlády 

Římanů.  

Když Ježíš přicházel do Jeruzaléma, aby oslavil důležité 

židovské svátky – PESACH (řecky PASCHA), čekal na něj 

zástup lidí. Chtěli ho provolat za krále! 



KVĚTNÁ NEDĚLE  (28.3.2021) 
 

Kdo by nechtěl za krále člověka, který umí všechny 

uzdravit, nakrmit, utěšit a k tomu všemu zadarmo? Kdo 

by nechtěl za krále člověka, který vyžene všechno zlo 

(Římany) a nastolí Boží království (židovské království)? 

Pro Ježíše bylo připravené opravdu slavnostní uvítání. 

Prostírali před ním pláště na cestu, lámali větve z palem 

a oliv a mávali jimi na pozdrav, volali slova na přivítanou: 

"Sláva! Požehnaný, kdo přichází ve jménu Hospodinově! 

Ať žije král Izraele!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najdeš 5 rozdílů?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jidáš 
Ježíšův úspěch však ještě více zneklidnil hlavní 

představitele židovského národa. Báli se trestu ze strany 

Římanů, báli se o svá výnosná místa. Co kdyby pro ně už 

v novém království nebylo místo? Proto se rozhodli, že 

Ježíš musí zemřít, a domluvili se s jedním z apoštolů, 

Jidášem Iškariotským.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jidáš tušil, že Ježíšovi nejde o vyhnání Římanů, že mu jde 

o něco jiného. Nechápal, o co ve skutečnosti Ježíšovi 

jde. On měl své vlastní plány! Proto se nechal přemluvit 

a dovedl vojáky k Ježíšovi.   

Kolik byla odměna za zradu? 30 stříbrných! 



PAŠIJE 
Květná neděle se také někdy nazývá jako pašijová 

neděle. V tuto neděli se totiž začíná číst příběh o 

Ježíšově utrpení, o jeho smrti. A utrpení se řekne 

latinsky passio, proto tomuto příběhu říkáme pašije. 

Pašije se buď čtou jako příběh, také se zpívají nebo 

dokonce hrají jako divadlo – tzv. PAŠIJOVÉ HRY. 

Jedny z nejznámějších pašijových her můžete vidět 

v Hořicích na Šumavě.  

HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY jsou významným kulturním 

dědictvím. Jejich sláva přitáhla pozornost amerických 

filmařů, kteří zde roku 1897 natočili Hořický pašijový 

film, první hraný film natočený na území dnešní České 

republiky. Premiéra filmu byla ve stejném roce uvedena 

ve Filadelfii a rok poté v New Yorku.  

 

 

 

 

 

 
Výjev z Hořických pašijových her, Zmrtvýchvstání, Josef Seidel,  

soukromý archiv Martina Neudörfla 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ick%C3%BD_pa%C5%A1ijov%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ick%C3%BD_pa%C5%A1ijov%C3%BD_film


TRADICE na Květnou neděli 

A proč je Květná neděle KVĚTNÁ? 

Ježíše zástupy vítaly palmovými a olivovými 

větvičkami. V naší zemi ale normálně palmy 

nerostou, proto byly nahrazeny kočičkami nebo 

vrbovými proutky, které si s sebou lidé přinášejí  

do kostela, různě je zdobí a potom si je posvěcené 

odnáší domů. 

 

 

 

 

 

 

V tento den se prý nemělo nic péct. Zapekly by se i 

květy na stromech a nebyla by žádná úroda. Na 

Květnou neděli by se rovněž měly oblékat nové 

šaty. Možná, že právě odtud pochází pověra, že 

byste si měli o Velikonocích koupit něco nového na 

sebe, aby vás nepokakal beránek😊 

 



PESACH (řecky PASCHA) 
 

Pamatujete si, proč šel Ježíš do Jeruzaléma?  
 

Aby tam oslavil důležitý židovský svátek, který se 

nazývá PESACH.  

Židovský národ si připomínal velmi důležitou 

událost, kdy je Bůh vysvobodil z egyptského 

otroctví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tyto svátky se setkává rodina a nejbližší přátelé, 

připravuje se slavnostní večeře (SEDER), při které 

se čte příběh o vysvobození z Egypta (HAGADA).  



HAGADA  
„Vysvobození židovského národa z Egypta“ 

Židovský národ žil v Egyptě 400 let. Jak se dostali 

Židé do egyptského otroctví a co všechno tam 

museli zažívat? To už je jiný příběh! Pokud se chcete 

dozvědět víc, přečtěte si příběh o Josefovi 

Egyptském a o narození Mojžíše.  

Byl to právě Mojžíš, komu dal Bůh úkol, aby vyvedl 

židovský národ z egyptského otroctví.  

Nebylo to nic jednoduchého! Proč by faraon 

(egyptský vládce) pouštěl otroky, kteří mu udělali 

většinu práce? Když za ním Mojžíš přišel, že ho 

posílá Bůh, vysmál se mu. Vždyť sám faraon se 

považoval za boha a v Egyptě vyznávali nespočet 

bohů! Posměšně se zeptal, který z těch bohů 

Mojžíše posílá? Mojžíš mu odpověděl jednoduše – 

posílá mě ten, který skutečně existuje. Židovský 

Bůh nepotřebuje jméno, protože ON na rozdíl od 

ostatních JE! Není vymyšlený!  

Také to faraonovi hned dokázal.  

Sesílá na Egypt  10 ran – pohrom!  



10 RAN EGYPTSKÝCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Každá rána měla faraona přesvědčit, že on není 

bohem a ani si na něj nemůže hrát, protože teď se 

děje v Egyptě něco, co nemůže ovlivnit ani on ani 

jejich vymyšlení bohové. 

VODA SE 

PROMĚŇUJE 

V KREV 

Z VOD 

VYSKÁČOU 

PŘEMNOŽENÉ 

ŽÁBY 

CELOU ZEMI 

TRÁPÍ HEJNA 

KOMÁRŮ 

A PŘIDAJÍ SE 

MOUCHY 

DOBYTEK 

ONEMOCNÍ 

MOREM 

EGYPŤANŮM SE 

NA TĚLE OBJEVÍ 

VŘEDY 

EGYPT ZASÁHNE 

STRAŠNÉ 

KRUPOBITÍ 

ZBYTEK ZNIČÍ 

KOBYLKY 

TŘI DNY JE 

V EGYPTĚ TMA 

ZEMŘOU 

VŠICHNI 

PRVOROZENÍ  

 



ODCHOD Z EGYPTA  

Před poslední 10. ranou dostali Židé pokyn, aby se 

připravili na odchod. Měli zabít beránka a jeho krví 

potřít veřeje (futra) svých domů. Jeho krev  je měla 

ochránit před poslední 10. ranou – před smrtí, která 

měla projít Egyptem. Upečené maso beránka měli 

sníst, aby měli sílu na cestu. K tomu si měli připravit 

nekvašené chleby. Nebyl čas nechat těsto 

vykynout. 

Faraon konečně poznal, že opravdu není bohem. 

Nebyl schopen ochránit svého syna před smrtí. 

Přikázal, aby Židé odešli. Když však Židé došli 

k Rudému moři, zjistili, že je začalo pronásledovat 

egyptské vojsko. Před nimi moře, za nimi vojsko. 

V té chvíli vztáhnul Mojžíš nad moře hůl a prosil 

Boha o pomoc. Vody se rozestoupily, aby mohli 

bezpečně přejít na druhou stranu.  

 

 

 

Proto se tento svátek 

nazývá PESACH = PŘECHOD.  

Přechod Rudým mořem,  

přechod z otroctví do života 

plného svobody.  
 



Najdeš správnou cestu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEDER – slavnostní večeře 

Při slavnostní večeři má před sebou každý  

tzv. sederový  talíř.  

Všechno, co najdeme na sederovém talíři, má svůj 

význam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOST 

Z BERÁNKA VEJCE 

KŘEN 

STROUHANÁ 

JABLKA S 

OŘECHY 

PETRŽEL 

SALÁT 

SLANÁ VODA 

připomíná slzy, které Židé 

v otroctví proplakali připomíná beránka, 

který svojí krví 

zachraňuje židovský 

národ před smrtí 

znamená nový život 

připomíná 

hořkost 

života 

v otroctví 
připomíná 

hořkost 

života 

v otroctví 

 

máčí se ve 

slané vodě  připomíná materiál 

na cihly, které 

museli Židé 

v Egyptě vyrábět 

 



CHLÉB A VÍNO 
Na slavnostní večeři patří ještě nekvašený chléb a 

víno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekvašený chléb je 

spojován se spěšným 

odchodem Židů z Egypta. 

Nemohli čekat, než těsto 

vykyne.  
 

Bůh slibuje vysvobodit 

židovský národ:  

„Vyvedu vás“, 

„vysvobodím vás“, 

„vykoupím vás“ a 

„vezmu si vás za lid“.  

Co příslib, to pohár vína. 

A proč právě víno? 

Protože tak jako svoboda 

i ono přispívá k radosti 

lidského srdce. 
 

KAŽDÝ ROK SI ŽIDOVSKÝ NÁROD PŘIPOMÍNÁ TUTO 

SMLOUVU, TENTO PŘÍSLIB, ŽE SI JE BŮH VYVOLIL 

JAKO SVŮJ NÁROD – „VYVOLENÝ NÁROD“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach#P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh_Pesachu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach#P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh_Pesachu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%BD_n%C3%A1rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt


RECEPT NA NEKVAŠENÝ CHLÉB 

(MACESY) 
400 g hladké mouky 
cca 150 ml vody 
100 ml oleje 
1,5 lžičky soli 
 
V míse smícháme všechny suroviny a pečlivě 
vypracujeme těsto. Z tohoto množství vyválíme cca 15 
tenkých placek a smažíme je na suché pánvi po obou 
stranách bez použití oleje (těsto je samo o sobě dost 
mastné). Pokud chcete mít jistotu, že bude těsto dost 
propečené, nebo máte raději placky křupavější, dejte je 
ještě na chvilku dopéct do trouby.  
Od zpracování těsta do upečení by mělo uplynout 
maximálně 18 minut, po této době (prý) startují v těstě 
kvasivé procesy. 
 

RECEPT NA CHAROSET 
3 oloupaná a na kostičky nakrájená jablka, 1 šálek 

orestovaných a hrubě nasekaných ořechů, 1 lžička 

skořice, 1 lžička cukru, 1 lžíce sladkého červeného vína,  

1 lžíce medu – všechno promíchat a je hotovo       



ZELENÝ ČTVRTEK  (1.4.2021) 

I Ježíš a jeho přátelé si připravili slavnostní večeři. 

Nebylo to poprvé, co spolu slavili Pesach, ale 

tentokrát to bylo jiné!  

Bylo to naposledy – proto POSLEDNÍ VEČEŘE . 
 

Ještě moment! Nesmíme zapomenout zmínit se o 

tom, co předcházelo této slavné večeři!  
 

Ježíš svým přátelům umyl nohy. Možná se nám to zdá 

divné, ale v prašných krajinách to bylo zvykem. 

Většinou ale nohy hostům myli služebníci. 

Proč to tentokrát udělal sám Ježíš? Chtěl ukázat, že: 

Každý má umět posloužit druhému člověku. Povyšovat se 

umí každý, ale pokorně se sklonit k druhému už málokdo! 

 

 

 

 

 

 

 



Poslední večeře   
 

CHLÉB 
Když si Ježíš vzal nekvašený chléb, poděkoval za něj 

Bohu, rozlámal na kousky a podával svým přátelům, 

řekl při tom nezapomenutelná slova: „Vezměte a jezte 

z toho všichni: toto je moje tělo , které se za vás vydává.“ 
 

JAK TO JEŽÍŠ VLASTNĚ MYSLEL, KDYŽ ŘÍKAL TATO 

SLOVA?  

Chléb představoval jeho život. Opustil všechno, aby sloužil 

druhým – pomáhal, utěšoval, uzdravoval, krmil ostatní, …Dal 

lidem všechno, co měl, včetně svého vlastního života. Bojoval 

za Boží království, za království dobra, ale ne s mečem v ruce, 

ale pokorou a odpuštěním.  

Zlo se dá totiž porazit jedině dobrem!  
 

 
 
 

 

 

 

  



VÍNO 
Když si vzal pohár s vínem, podal ho svým přátelům a 

řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni: toto je moje krev, 

která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.“  
 

JAK TO JEŽÍŠ VLASTNĚ MYSLEL, KDYŽ ŘÍKAL TATO 

SLOVA?  

Beránkova krev zachránila židovský národ před 

poslední 10. egyptskou ranou – před zkázou, před 

zlem, před smrtí. 

Ježíšova krev má všechny zachránit také před zkázou, 

před zlem, před smrtí – před smrtí věčnou.  
 

Že se to těžko chápe? Ještě hůř se to někomu 

vysvětluje😊  

JE TO PROSTĚ TAKOVÉ VELKÉ TAJEMSTVÍ! 

 

 

 

 

 



SPOJ ČÍSLA 1 – 24 

Co vidíš na obrázku? 

 

 
 



Večer v Getsemanské zahradě 
 

Po večeři chtěl být Ježíš sám. Věděl, že ho čeká těžký 

úkol. Věděl, že mu Jidáš nevěří. Věděl, co udělal! 
 

Neodsuzujme Jidáše, nevíme, proč to udělal. Asi měl 

jinou představu o tom, jak by měl vypadat Zachránce 

světa. Možná na něj naléhali, možná vyhrožovali. Prostě 

nevíme! Ale neměli bychom nikoho odsuzovat! 
 

Když se Ježíš modlil, vtrhli do zahrady vojáci. 

Doprovázel je Jidáš, který šel Ježíše pozdravit, jak bylo 

zvykem, políbením na tvář. To bylo gesto, na které 

vojáci čekali a Ježíše okamžitě zatkli. 

Proč? Za pobuřování, za to, že se prohlašoval za krále. 

Prostě se ho potřebovali někteří zbavit, protože 

ohrožoval jejich postavení a jejich moc.  

 

 

 

 

  



Tradice na Zelený čtvrtek 

A proč je Zelený čtvrtek ZELENÝ? 

ZELENÝ ČTVRTEK tomuto dni říkáme vlastně 

náhodou.  

Název zelený vznikl zkomolením původního 

německého názvu  

Greinendonnerstag = plačtivý čtvrtek“ na  

Grünner Donnerstag = ZELENÝ ČTVRTEK.  
 

V tento den se připravují jídla ze zelených bylinek 

a jiných zelených rostlin (špenát, kopřivy, 

hrách).    
 

Peče se pečivo, kterému se říká jidáše, podle 

Jidáše, který Ježíše zradil.  
 

Byla to velmi smutná událost,  

proto se říká, že odlétají  

všechny zvony do Říma.  

Místo zvonů se používají  

řehtačky nebo klepačky. 

 



Celou noc je Ježíš vyslýchán. Římský místodržící 

Pilát  ho chce propustit, nevidí žádné provinění. 

Nakonec ho ale odsoudí.  

Na ramena Ježíše nakládají kříž.  

Je unavený, nečeká takovou tíhu a padá na kolena.  

V tom zahlédne svoji matku Marii. Ani nevíte, co to 

pro něj znamená. Všichni ho opustili, dostali strach, 

ale jeho matka zůstala s ním. Dává mu pohledem 

najevo, že není sám.  

Vojáci, kteří ho doprovází, vidí, že už Ježíš nemůže. 

V davu přihlížejících vidí silného mladíka Šimona. 
Vytáhnou ho z davu a chtějí, aby pomohl 

odsouzenci nést kříž. Šimon má strach! Když ale 

vidí Ježíšovy oči, bere na ramena kříž. Alespoň na 

chvíli Ježíšovi pomůže! 

VELKÝ PÁTEK   (2.4.2021) 

Nejsmutnější den, den přísného půstu, den 

Ježíšovy poslední cesty - KŘÍŽOVÉ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V davu přihlížejících je i Veronika. Když vidí Ježíšovu 

zpocenou a zakrvácenou tvář, podá mu roušku 

(plátno), aby si mohl tvář otřít.   

I přes veškerou pomoc padá vysílením podruhé.  

Když se zvedne, vidí ženy, které ze zvyku oplakávají 

každého odsouzence. Je jejich pláč upřímný?  

Těsně před koncem, padá potřetí. Nenechají ho 

odpočinout si!  

Nahoře na kopci ho svléknou z šatů. Berou mu to 

poslední, co má, stydí se. 

Nakonec ho přibijí na kříž.  

V poledne se setmí. Toto zatmění trvá až do tří hodin 

odpoledne, kdy Ježíš vydechne naposled.  

Když nastane večer, mohou sejmout jeho tělo z kříže.  

Zabalí ho do plátna a uloží do vytesaného hrobu ve 

skále. Ke vchodu do hrobu přivalí velký kámen.  
 

 

 



Křížová cesta má většinou 14 
zastavení. Poznáš, které chybí? 
   

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                      

Pilátem odsouzen        Přijímá kříž            Padá pod křížem     Šimon mu pomáhá 

Veronika podává    Padá pod křížem      Mluví s plačícími        Padá pod křížem       

         roušku                                                           ženami 

     Je svlečen                  Ukřižován                        Umírá                    Sundán z kříže 

Pohřben Pokud nevíš, odpověď najdeš 

na dalším obrázku.  

Nebo navštiv nějakou křížovou 

cestu a zkus na to přijít. 



Chybělo 4. zastavení 

Ježíš potkává svou matku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradice na Velký pátek 
A proč je Velký pátek VELKÝ? 
 

Velký pátek je den smutku a den přísného půstu. 
Křesťané se v tento den zříkají jídla a zábavy.  
V tento den jedí velmi málo, maso nejí vůbec!   
 

K Velkému pátku se vážou i lidové tradice, které 
nejsou součástí křesťanství. V tento den se prý 
otevírají hory a vydávají poklady. Nesmí se hýbat 
zemí, ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno 
do Ježíšovy krve.  
Také se chodilo po domech, za zvuku řehtaček a 

různých říkaček se oznamovalo poledne a ranní 

i večerní  klekání.  

„Poledne zvoníme, Jidáše honíme. Ó Jidáši zrádce, cos to 

učinil, že jsi svého Mistra Židům prozradil. Za to musíš v 

pekle býti, hořeti až na věky věků se tam trápiti.  

Kopali jámu, Ježíši Pánu, aby ho jali, ukřižovali. Na Velký 

Pátek do hrobu dali. Na Bílou sobotu z hrobu vyndali.“ 

* Klekání je od slova klekat – klekalo se k modlitbě. Na čas 

k modlitbě upozorňoval zvon, který zval lidi k modlitbě ráno,  
v poledne a večer. Na Zelený čtvrtek ale odletěly všechny zvony  
do Říma, proto bylo potřeba upozornit lidi jinak.  



BÍLÁ SOBOTA  (3.4.2021) 

Existuje něco, za co stojí riskovat život?  

Neriskuje snad každá matka při porodu svůj vlastní 

život pro život dítěte? Narodili bychom se, pokud by 

naše maminka nebyla ochotná to risknout? 

Neriskují svůj život zdravotní sestry a lékaři, kteří se 

starají o pacienty s covidem? Neriskují život hasiči, 

kteří se snaží zachránit lidi z hořícího domu?  

 

 

 

 

 

 

Ježíš to vysvětloval na obilném zrnku: Pokud ho 

nezasadíme do země, aby mělo šanci vyrůst ve velký 

klas s mnoha zrny, bude samo a bez užitku. Pokud 

nebudeme ochotni dát „svůj život“= to, co umíme a 

známe ve prospěch druhých, náš život nebude mít 

žádný smysl. Budeme žít jen sami pro sebe jako to 

neužitečné osamocené obilné zrnko.  



Proč zemřel Ježíš? 
Byl to Mesiáš (Zachránce), který osvobodí lidi 

z otroctví ZLA a přivede je zpátky k DOBRU. 

 

 
  

 

 

 

 

Ježíš zemřel, aby překonal sobeckost, nenávist, 

závist, mstu a oplácení zla dalším zlem.  

Dokázal odpustit všem, kteří ho odsoudili, opustili, 

zbičovali, poplivali, posmívali se mu, a nakonec i 

připravili o život.  

 

ZLO se dá překonat jen DOBREM. 

Ale lehké to rozhodně není!!! 

 



Tradice na Bílou sobotu 

A proč je Bílá sobota BÍLÁ?  

Označení BÍLÁ se odvozuje od barvy oblečení, 

kteří měli na sobě ti, kteří byli v tento den 

pokřtěni. Bílá barva symbolizuje čistotu, naději a 

také nový život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro věřící je Bílá sobota dnem ticha a očekávání.  

Čekáme na večer, kdy tmu a ticho v kostele 

vystřídá světlo svící, zvonění zvonů a hra na 

varhany.  

Smrtí náš příběh totiž nekončí!!! 

Na Bílou sobotu bývalo 

zvykem pořádně uklidit, 

vybílit stavení, vymetalo 

se novým koštětem. 

Hospodyně pekly 

mazance, beránky a také 

chléb. Chlapci pletli 

pomlázky z vrbových 

proutků, dívky zdobily 

vajíčka.   
 



Vajíčka jsou symbolem nového, 

zatím skrytého života.  

 

Každé z velikonočních vajíček tu má své 

dvojče – až na jedno! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Najdeš, které vajíčko 

je tu jen jednou? 



VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
(4.4.2021) 
 

Myslíte si, že příběh o Ježíšovi už skončil?  

Ani náhodou!  

K jeho hrobu se totiž vypravily ženy, aby Ježíšovo 

tělo pomazaly vonnými oleji a řádně ho pohřbily, 

tak jak bylo zvykem. V pátek navečer to už nestihly 

a v sobotu byl velký svátek, kdy ke hrobu jít 

nemohly.   

 

 

 

  

 

Když se blížily k hrobu, viděly už zdálky, že je kámen 

odvalený. Lekly se, Ježíšovo tělo určitě někdo 

odnesl, aby ho nemohly řádně pohřbít. I po smrti se 

ho jeho nepřátelé báli?  

Když však došly blíž, všimly si Anděla, který jim řekl, 

že Ježíš není mrtvý, ale byl vzkříšen! 



Tradice na Velikonoční neděli 

Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku 

(letos je první jarní úplněk 28. března).  

Po celém světě se schází křesťané  

v chrámech, aby oslavili Ježíšovo  

vítězství nad smrtí. 

Každá neděle v roce je  

připomínkou  

Ježíšova vzkříšení,  

ale Velikonoční neděle  

je ta nejdůležitější.  

Pro křesťany je to nejsvátečnější den v celém roce!  

 

O velikonoční neděli  

se scházejí rodiny,  

jedí, pijí, prostě slaví.  

 

Jedí se tradiční velikonoční pokrmy. 

Mnohé z nich připomínají židovskou sederovou 

večeři – beránek (i když často piškotový😊), vajíčka 

jako symbol nového života, velikonoční nádivka se 

zelenými bylinami (připomínka hořkých bylin) atd. 



VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
(5.4.2021) 

Velikonoční pondělí je pokračování oslav 
zmrtvýchvstání.  

Váží se k němu hlavně lidové  tradice.  

Chlapci chodí po vsi s pomlázkou, která má přinášet 
úrodu, blahobyt, štěstí a zdraví. Hospodyně mají mít pro 
koledníky připraveno pohoštění a obarvená vajíčka, 
která jsou symbolem nového života. Na Moravě dodnes 
nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má 
člověka očistit od hříchů a osvěžit. 

 

 

 

 

 

Velikonoční oslavy pokračují dalších 50 dní až  

do slavnosti Letnic - Seslání Ducha svatého  

(letos 23. května). 

Tak to v rámci možností hezky oslavte😊 

 

„Hody, hody do provody“  

pak připomíná dobu,  

kdy lidé hodovali a slavili 

vzkříšení Ježíše až  

do následující neděle, které 

se říkalo provodná. 



Pomlázka je od slova pomladit,  

ne pomlátit!!!  

Tak na to, prosím, pánové 

myslete😊 
 

Která z pomlázek je nejdelší a která je nejkratší? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtyřsměrka – Doplnění tajenky 
 

Máte ve čtyřsměrce vyškrtaná všechna nalezená 

slova? Zbyla vám nějaká nevyškrtaná písmena? 

Mělo by jich být celkem 9!  

 

Doplňte je do tajenky:  
 

NEJVĚTŠÍM TAJEMSTVÍM VELIKONOC 

JE 

 

-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----    ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VESELÉ VELIKONOCE! 
V RŮZNÝCH JAZYCÍCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               od VELKÉ NOCI 

           (stejné jako u nás) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         od germánské bohyně jara 

                                                        OSTARA (EOSTRE)  
 

 

 

 

 

                                                                             od židovského svátku PESACH,  

                                                                  řecky PASCHA 

 

 

                                                                                                       od  

                                                                        a hús magunkhoz vételének első napja 

                                                                             = první den konzumace masa 

                                                                                                  po půstu 

Slovensky 

VESELÚ VEĽKÚ NOC 

 

Polsky 

WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH 

Anglicky 

HAPPY EASTER 
 

Německy 

FROHE OSTERN 
 

Francouzsky 

JOYEUSES PAQUES 
 

Italsky 

BUONA PASQUA 

Maďarsky 

VIDÁM HÚZVÉT 
 

https://slovnik.czin.eu/slovensko-cesky/?slovo=vesel%C3%BA+Ve%C4%BEk%C3%BA+noc
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