
DOMA VO VEĽKOM TÝŽDNI
Ahoj, kamaráti!
Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, 
v ktorom sa odohrávajú najväčšie udalos-
ti našej spásy. Spolu s Dobromilkou a so 
Svetlúšikom si posvietime na jednotlivé dni 
Veľkého týždňa. Pripravili sme pre vás tipy, 
ako tieto najväčšie kresťanské sviatky mô-
žete osláviť doma – v chráme vašej rodiny 
– spolu s mamkou, ockom, so súrodencami 
či starkými. 

KVETNÁ NEDEĽA

Pán Ježiš slávnostne vstupuje do 
Jeruzalema. 

Názov Kvetná nedeľa nám 
pripomína kvety, palmové 
vetvy, ratolesti, ktorými ví
tali nadšené davy Ježiša 
sediaceho na osliatku 
pri vstupe do Jeruza
lema. 

Keby sme na Kvetnú 
nedeľu mohli byť v chrá
me, pred svätou omšou 
by sme sa zúčastnili  
na slávnostnej procesii 
s požehnanými bahniat
kami a vetvičkami. 

Tip 1

Namiesto procesie v kostole si môžete obkresliť ruky na zelený papier a vystrihnúť svoje 
„palmové listy“. Na listy si nakreslite alebo napíšte, za čo Ježišovi ďakujete. Môžete napísať aj 
Hosana! Tak volali Jeruzalemčania na Ježiša, keď ho vítali a mávali palmovými ratolesťami. 

Príď, Pane Ježišu, aj do našej rodiny. Vstúp do nej ako do svojho svätého mesta!

Udalosti Veľkého týždňa sa odohrali v meste Je
ruzalem, najväčšom meste Izraela. Je to posvät
né mesto kresťanov, židov a moslimov. Nájdi 
s rodičmi na internete obrázky, ako vyzeralo 
toto mesto v časoch Pána Ježiša a ako vyzerá 
dnes. Akou bránou vstúpil do mesta? Kde bol 
chrám, krížová cesta a Golgota? 

Tip 2
ZELENÝ ŠTVRTOK

V tento deň slúži biskup v svojej diecé
ze svätú omšu svätenia olejov. Svätí tri 
druhy olejov, ktoré sú znamením sily 
a používajú sa pri krste, birmovaní, 
sviatosti pomazania chorých a pri vy
sviacke kňazov. Kňazi si v tento deň 
obnovujú kňazské sľuby. 

Na Zelený štvrtok si pripomíname 
Poslednú večeru Pána Ježiša so svoji mi 
učeníkmi, pri ktorej ustanovil sviatosť 
kňazstva a Eucharistie. Zároveň nám 
Ježiš dal príklad pokory a služby, keď 

umýval nohy učeníkom. 
V tento večer sa „zaväzujú“ zvo
ny a ostanú ticho ako symbol 
spoluúčasti s utrpením Krista. 
Ich zvuk sa ozve až na Bielu 
sobotu a namiesto zvonov sa 
dovtedy používajú rapkáče. 

Zeleným štvrtkom sa 
začína Veľkonočné 
trojdnie.
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Dnes si priprav
te a užite tie naj

krajšie, najslávnostnejšie a naj
lepšie raňajky alebo obed. Pretože 
Ježiš vstal z mŕtvych! Slávnost
ne sa oblečte. Stôl si môžete vy
zdobiť kvetmi, jarnou trávou, 
zajačikmi, vajíčkami, jedno

ducho hocičím, čo symbolizuje 
nový život, ktorý nám Ježiš skr
ze svoje zmŕtvychvstanie 

dáva. A nezabudnite si zaspievať ale
bo zakričať ALELUJA! Aleluja totiž zna
mená po hebrejsky „Chváľte Pána!“ –
za veľké veci, ktoré vykonal.

Aleluja!  
Pán vstal z mŕtvych! 

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvsta
nia je najväčším a najradost
nejším kresťanským sviatkom. 

Všetky sväté omše 
v túto nedeľu sa 
slávia čo najsláv
nostnejšie – v bie

lom alebo zlatom 
rúchu. A nasledujúcich 

50 dní až do nedele Zoslania 
Ducha Svätého sa slávi v radosti 
a plesaní ako jeden sviatočný 
deň – ako jedna „veľká nedeľa“. 

sviecu, červenú (akry
lovú) farbu, štetec, 
permanentnú fixku 
a klinčeky (korenie).

Najprv na sviečku 
nakreslite veľký čer
vený kríž. Pri vpisovaní 
gréckych písmen a čís
lic roka sa hovoria slová: „Kristus je ten istý včera 
i dnes, on je počiatok a koniec, Alfa i Omega, Pán času 
i večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. 
Amen.“ Do piatich predpripravených dierok sa 
vkladá päť klinčekov – symbol Ježišových oslá
vených rán – so slovami: „Pre svoje sväté a oslávené 
rany nech nás ochraňuje a zachováva Kristus, náš Pán. 
Amen.“ Nech vám zapálený paškál na Veľkonoč
nú nedeľu – i každú ďalšiu nedeľu – pripomína 
veľkonočné víťazstvo!

S  ma mičkou 
aj ockom po 

hľa dajte, z čoho vo vašej domác
nosti (alebo záhradke) by si mohol 
vyrobiť kríž. Možno z dvoch paličiek 
previazaných motúzom, z kartónu, 
z lega, z kvietkov priviazaných k vet
vičkám. Čo pre nás kresťanov zname
ná kríž?

Dnes môžete počas rodinnej 
večernej modlitby vyskúšať, 

čo zažili učeníci s Ježišom. Pripravte si džbán 
s vodou, misku a uterák a prečítajte si úryvok: 
Jn 13, 1 – 5, 12 – 15. Nohy môže umývať otec 
rodiny, mama, alebo aj deti rodičom, deti sebe 
navzájom, alebo hoci aj každú nohu niekto iný. 
Môžete sa porozprávať: Prečo Ježiš umýval uče
níkom nohy? Je ľahšie umývať nohy alebo dať si 
ich umyť? Ako si sa cítil počas umývania nôh? 

Na internete môžete nájsť in
formácie o tom, ako prebieha 

židovská veľkonočná večera, pri ktorej si Židia 
pripomínajú vyslobodenie Izraelitov z egypt
ského otroctva. Na slávnostnom stole vtedy 
nechýba vajce, petržlen, nekvasený chlieb, 
chren, med a všeličo iné. Každá surovina niečo 
znamená. Môžete si niečo z  týchto surovín 
pripraviť na večeru. Čo symbolizuje vajíčko?

Tip 3
VEĽKÝ PIATOK

Veľkonočné trojdnie pokračuje Veľkým piat
kom – dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Pána 
Ježiša. Jeho smrť nám pripomína aj červená 
liturgická farba – farba krvi. 

Je to deň prísneho pôstu, pokánia a jediný deň 
roka, keď sa neslávi eucharistická obeta, pretože 
ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán 
Ježiš. Dnes preukazujeme krížu zvláštnu úctu. 

Tip 5

B I E L A S O B O T AB I E L A S O B O T A

Bielou sobotou sa končí pôst. Po západe slnka sa 
začínajú oslavy Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. 

Čo sa zvyčajne deje počas Veľkonočnej vigílie? 
Na začiatok vigílie sa v kostole zhasnú svetlá. 
Mimo kostola sa pripraví z dreva vatra, požeh
ná sa oheň a pripraví sa veľká svieca z vosku 
– paškál. Celebrant počas slov modlitby 
vryje do sviece kríž, nad kríž napíše 
grécke písmeno alfa, pod kríž písme
no omega a medzi ramená kríža vpíše 
štyri číslice roka. Kňaz so sprievodom 
vchádza do chrámu a s pozdvihnutým 
paškálom trikrát zvolá radostné: Kristus, 
svetlo sveta! Ľud si zapaľuje od paškálu 
svoje sviece a odpovedá: Bohu vďaka! 
Rozsvietia sa všetky svetlá chrámu 
a rozozvučia sa zvony a organ. Po 
deviatich čítaniach zo Starého 
a  z  Nového zákona nasleduje 
krstná bohoslužba – svätí sa krst
ná voda. Katechumeni oblečení 
v bielom rúchu, ktorí sa pripra
vili na krst, sú tejto noci pokr
stení a birmovaní, a veriaci si 
obnovujú krstné sľuby. Názov 
sviatku sa odvodzuje práve od 
bieleho rúcha pokrstených.

Ako domáca 
cirkev si  

mô žete v dnešný deň vy
tvoriť svoj vlastný paškál. 
Na jeho výrobu potrebujete 

VEĽKONOČNÁ 
                     NEDEĽA
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a
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