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V KRAJINE POCITOV (11 – 12)
Ahoj, kamaráti!
– Veľká noc, správa o Ježišovom zmŕtvychvstaní, je tým najväčším sviatkom, ktorý
môžeme my kresťania sláviť.
– Po dňoch krížovej cesty, počas ktorej sme
sa stretli s emóciou obety, bolesti, smútku,
odvahy, no predovšetkým lásky, sa jednou
nocou všetko mení.
– Svetlúšik, ako to počas veľkonočnej radosti vyzerá v našej krajine pocitov?
– Na to sa hneď pozrieme, Dobromilka.

NÁDEJ

Čo asi prežívala
Mária Magdaléna,
keď zistila, že Ježiš
žije?

Je to emócia a zároveň čnosť, ktorá ti pomáha
vidieť, v čo veríš pre svoju budúcnosť. Máme
nádej, že sa po smrti stretneme s milosrdným
Pánom Ježišom.
Ako máme nádej, že zo zasadeného semiačka
vyrastie rastlinka a vykvitne do krásneho kvetu,
prinesie plody, tak máme nádej, že aj náš život
bude rásť na Božiu slávu.

Ako sa cítila, keď
zrazu stála pred
ním?

Obeť svoju veľkonočnú oslavujme,
kresťania,
Pán za nás dal krv nevinnú,
chváľme ho bez prestania!
Ovce našiel už Baránok,
nás, ovečky stratené;
zmieril nás so svojím Otcom,
hriechy nám sú zhladené.

RADOSŤ

S MÁRIOU
MAGDALÉNOU
Privstaňme si so svätou Máriou Magdalénou
a poďme s ňou k Ježišovmu hrobu. Je ešte tma,
no Mária Magdaléna pri hrobe zbadá, že kameň
pri vchode je _ _ _ _ _ _ _ _. Uteká k apoštolom
a volá: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde
ho _ _ _ _ _ _ _ _.“
Svätá Mária Magdaléna stojí vonku pri hrobe
a _ _ _ _ _. „Žena, čo plačeš? Koho hľadáš?“ pýta
sa jej ktosi pri hrobe. Mária Magdaléna si myslí,
že je to _ _ _ _ _ _ _ _ _ a chce si od neho vziať
Ježišovo telo. Ale muž ju znova oslovil: „_ _ _ _ _!“
Vtedy spoznala jeho hlas, obrátila sa a zvolala
po hebrejsky: „Rabbúni!“, čo v preklade znamená: _ _ _ _ _ _! Mária Magdaléna šla a oznámila
_ _ _ _ _ _ _ _: „Videla som Pána!“
(Doplniť chýbajúce slová ti pomôže Evanjelium
podľa Jána, kapitola 20, verše 1 – 18.)

Túto emóciu poznáš dobre, však? Deje sa v nás
vtedy, keď si vychutnávame, že život je dobrý.
Máme chuť oslavovať a deliť sa o radosť.
Ako môžeš osláviť, že Ježiš premohol smrť?
Ako osláviš, že porazil hriech a máme otvorené nebo?
Čo?
Veľkonočná
liturgia

Paškál

Slávnosť

Prejavy radosti

Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal,
Kristus náš: Aleluja!
Milostivý buď, Kráľ Kristus:
Sláva ti, aleluja!
(JEDNOTNÝ KATOLÍCKY SPEVNÍK, Č. 209)
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Ako a prečo?

Náš tip pre teba:

Všimni si počas televíznych prenosov,
v čom je slávnostná veľkonočná liturgia –
čo všetko sa ti na nej páči, čo vnímaš ako
oslavné, vznešené? Je to jedna veľká krásna
oslava Vykupiteľa.

Skús prežiť svätú omšu počas Veľkonočnej
oktávy naozaj slávnostne – v peknom
oblečení, sústredene, s radostným
spievaním.

Táto obrovská svieca, symbol Veľkej noci,
radostne horí: Kristus vstal z mŕtvych!
Aleluja! S ním vstávam aj ja!

Urob si z väčšej sviece svoj paškál.
Voskovkou alebo permanentnou fixou
namaľuj kríž a znaky alfa, omega
a číslice 2021.

Veľkonočná nedeľa a celý nasledujúci
týždeň (čiže Veľkonočná oktáva) je časom
radosti a osláv.

Poraď sa s mamičkou a ockom, ako môžete
prežiť Veľkú noc naozaj slávnostne. Ako
môžeš pomôcť so slávnostným obedom
či výzdobou? Alebo sa vám bude páčiť
veľkonočná tancovačka či spoločenské hry?

Tých môže byť nespočetne veľa – závisí od
tvojej fantázie. Skús zapojiť do oslavovania
talenty, ktoré máš od Boha. Môžeš rodičom
spraviť slávnostné predstavenie o tom, ako
Ježiš vstal z mŕtvych, alebo koncert. Môžete si
vymyslieť veľkonočnú básničku či pesničku.

Možno sa ti zapáči tento jednoduchý
tip: fixou na textil si veľkonočne vyzdob
rúško a môžeš si naň napísať aj slávnostné
veľkonočné zvolanie: Aleluja.
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Radostný obrázok vzkrieseného Pána Ježiša si
môžeš vymaľovať tak, ako si praješ, alebo ho
môžeš využiť ako „skutkovník“. To znamená, že
si obrázok vymaľuješ postupne podľa skutkov,
ktoré sa ti podarí urobiť tento týždeň.

Napríklad:
modrá – modlitba
červená – skutok pomoci
žltá – skutok radosti
oranžová – splnenie povinnosti

zelená – chvíľka tvorenia
hnedá – obmedzenie času na mobile
ružová – prejav tvojej nádeje
čierna – (vymysli si)......
biela – (vymysli si).......

