
Veľkonočná nedeľa

Mária Magdaléna ide s vonnými 
masťami k Ježišovmu hrobu, no 
kameň je odvalený. Anjeli hlásia: 
Niet ho tu! Vstal z mŕtvych. 
zz Lk 24, 1 – 6
zz Odtlačok: anjel a slovo Ale-

luja 
  

Vystrihni si kúsok koláča s nápi
som Veľký týždeň a nalep ho na 
správne miesto na predlohe „ta
niera“, ktorý si môžeš vystrihnúť 
z KN 11 (alebo si ho vytlač z www.
katolickenoviny.sk. Tu nájdeš aj 
predchádzajúce kúsky koláča z KN 
11 – 14). 

zz Odtlačky: palmový list alebo 
osliatko 

Zelený štvrtok
Pripomíname si Poslednú večeru Je
žiša s učeníkmi, počas ktorej ustano
vil Oltárnu sviatosť. Predtým sa však 
pokorne sklonil a umyl učeníkom 
nohy, aby im dal príklad. 
zz Jn 13, 14 – 15
zz Odtlačky: nôh a  prúd vody  

alebo Getsemanská záhrada, 
v ktorej sa Ježiš modlil po Po
slednej večeri 
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PÔSTNY KOLÁČ PRE DUŠU (5.)

– Šesť pôstnych týždňov – šesť 
kúskov duchovného koláča na
plní tanier pre našu dušu. Už 
ho máme takmer hotový, Dob
romilka.
– Na ten posledný kúsok pôstne
ho koláča budeme potrebovať 
všetkých desať prstov, Svetlúšik.
– A to už ako?
– Budeme sa dotýkať udalostí 
Veľkého týždňa rukami a do
konca i nohami. Pripravíme si 
na to farby (najlepšie prstové), 
štetec, tvrdé výkresy, utierku 
na očistenie rúk a Sväté písmo. 
Pridáte sa, kamaráti? 

Nasledujúcu aktivitu si môžeš uro
biť naraz alebo postupne – podľa 
dní Veľkého týždňa. Môžeš zavolať 
ostatných členov rodiny a úlohy 
(pri písaní alebo dokresľovaní tvo
jich odtlačkov) si môžete rozdeliť. 
Postupne vznikne kniha Veľkého 
týždňa, ktorú si môžeš zviazať ale
bo listy pripevniť vedľa seba štipca
mi na šnúrku počas veľkonočných 
sviatkov.

Veľký týždeň
v odtlačkoch

Ahoj, kamaráti!

Kúsok koláča  
pre dušu č. 5

Pripomíname si slávnostný vstup 
Pána Ježiša na osliatku do Jeruza
lema, keď ho ľud vítal palmovými 
listami.
zz Na okraj papiera si napíš verše: 

Jn 12, 12 – 13

Kvetná nedeľa

Veľ ký piatok

Ježiš podstúpil ukrižovanie z lásky 
k nám – zomrel, aby nás vykúpil. 
Premohol hriech, ktorý si vybrali 
prví ľudia, a preklenul priepasť 
medzi nebeským Otcom a nami. 

zz Jn 19, 17 – 18
zz Odtlačok: dlane v podobe 

srdca na kríži 
 

Biela sobota

Ježišovo telo je ukryté v  hrobe 
a ustráchaní učeníci smútia. Všet
ko sa skončilo – alebo nie? Čo bude 
ďalej?
zz Jn 19, 41 – 42
zz Odtlačok: hrob neďaleko 

Golgoty 


