
48 / DEŤOM

– Predchádzajúcich šesť týždňov sme spolu 
kráčali na horu Pôstu. V batôžku sme si vy-
niesli veľkú túžbu po mieri, modlitby za tr-
piacich vo vojne a skutky pokoja. 
– Dobromilka, ty si počas pôstneho putova-
nia stihla maľovať krásne holubice mieru.
– Teraz aj so Svetlúšikom a všetkými kama-
rátmi stojíme na vrchole liturgického roka, 
teda pred najväčšími tajomstvami našej spá-
sy. Tam, kde bola tma a smrť, prichádza svet-
lo vzkrieseného Ježiša.

Ahoj, kamaráti!
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V Ježišovej dobe telo zomrelého zavinuli do 
plachty a hlavu ovili šatkou.

ALELUJA! V RADOSTI VEĽKEJ NOCI

Plachta a šatka

Vzkriesený Ježiš

Mária Magdaléna

Prázdny hrob

Skala Anjeli
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Niet ho tu. Po tele ukrižovaného a pochovaného 
Ježiša v hrobe nie je ani stopy. Teda je – jedinou 
stopou sú prázdne plachty, do ktorých bolo 
zavinuté telo Ježiša. Ani anjeli, ani Mária Mag-
daléna, ani rozbehnutí učeníci, ani iní zvedavci 
v hrobe telo nenašli.

Ježišovo zmŕtvychvstanie si môžeš počas 
celého Veľkonočného obdobia pripomínať aj 
vďaka našej 3D makete prázdneho hrobu. Pri-
tom si môžeš spolu s rodičmi a súrodencami 
čítať úryvky zo Svätého písma, ktoré opisujú 
Ježišovo umučenie, ale predovšetkým jeho 
slávne víťazstvo nad smrťou.

Zavčas rána sa s nádoba-
mi oleja ponáhľala k hro-
bu. Myslela si, že niekto 
uniesol telo jej milované-
ho Učiteľa. Žeby tamten 
záhradník? Nie, to nie je 
záhradník! „Mária“ – ten-
to hlas predsa pozná. To 
je jej Učiteľ! To je Ježiš! Ži-
je! Nevýslovne sa raduje 
Mária Magdaléna.

Prítomnosť anjelov 
v hrobe či pri hrobe 
opisujú všetci evan-
jelisti. Všetky štyri 
rozprávania obsahujú 
informáciu o  bytos-
tiach v bielom odeve. 
Táto farba pripomína 
nebeský svet a ich prí-
tomnosť je znakom, 
že Boh vstupuje do 
deja. Aj Márii Magda-
léne ukazujú niečo, čo 
pochopí až neskôr.

Ježiš vstal z mŕvych. Premohol smrť a temnotu 
hriechu. Žije a je stále s nami. A teší sa na nás 
vo večnom kráľovstve nebeského Otca.
Čo mu chceš v tejto chvíli povedať?

Milí kamaráti, želáme vám radostné  
a krásne veľkonočné dni.

Hrobka, do akej pochovali Ježiša, sa zatvárala 
okrúhlym kameňom. Bol veľký a ťažký a jeden 
človek ním nepohol, hoci sa kotúľal po obvode 
vo vydlabanej dráhe.
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Maketu hrobu, skaly a postavy Ježi-
ša a svätej Márie Magdalény si pod-
lep tvrdším papierom a vystrihni. 
Na prerušovanej línii ohni a na vy-
značených plochách spoj lepom, 
aby hrob i postavy stáli. Aj obrá-
zok anjela, plachiet a nádob na olej 
si môžeš nalepiť na maketu. Nech 
ťa toto veľkonočné tvorenie poteší 
a pripomína ti veľkonočnú radosť, 
ktorú v liturgickom kruhu roka bu-
deme sláviť najbližších sedem týž-
dňov a aj každú nedeľu v roku, kto-
rá je malou Veľkou nocou.
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