
Milé děti, víte, proč si připomínáme Velikonoce? 

Ježíš přijel do Jeruzaléma na oslátku. Celý dav lidí ho spěchal přivítat jako krále, někteří 
pokládali na zem své pláště, jiní na cestu házeli palmové ratolesti a radostně ho vítali. Tomuto 
dni říkáme Květná neděle.  

&  

Po několika dnech se však ukázalo, že Ježíš má i nepřátele, kteří ho nechtěli uznat jako krále a 
chtěli mu ublížit. Jeden z nepřátel se dokonce objevil i mezi jeho dvanácti učedníky, jmenoval 
se Jidáš Iškariotský. Jidáš toužil po bohatství, a tak Ježíše zradil za třicet stříbrných mincí. 
Nadešel den velikonoční večeře – tento den si připomínáme jako Zelený Čtvrtek. Ježíš o 
Jidášově zradě věděl a řekl mu: „Co chceš učinit, učiň rychle a hned.“ Jidáš tedy odešel. 
Ostatní pokračovali v jídle, najednou vzal Ježíš chléb a nalámal ho učedníkům, také jim podal 
kalich s vínem. Chléb je mé tělo, které se za vás vydává a víno je má krev, která se za vás 
prolévá. Vezměte, jezte a pijte všichni. A tak si Ježíš předpověděl vlastní smrt.  



&  

V noci se Ježíš modlil v zahradě Getsemane, nedaleko od Olivové hory.  

&  
A právě zde ho zajali ozbrojení strážci a vsadili ho do vězení. Ráno odvedli Ježíše k Pilátovi, 
který ho měl odsoudit. Pilát však nechtěl poslat na smrt nevinného člověka, proto chtěl využít 
toho, že po čas Velikonoc může jednoho vězně propustit. Lid se však vzbouřil a místo Ježíše 
chtěl osvobodit vězně Barabáše. A tak musel Pilát vydat Ježíše na smrt ukřižováním. Lidé 
narazili Ježíšovi na hlavu trnovou korunu, položili mu na záda velký dřevěný kříž a průvod se 
vydal na horu Golgota. Nohy a rozepjaté ruce se přibíjely na kříž obrovskými hřeby a Ježíš 
trpěl na kříži mnoho hodin za hříchy celého světa.  

&  



Když ve tři hodiny skonal, sejmuli jeho tělo z kříže, zabalili do čistého plátna a uložili ho do 
hrobky. Tento den si připomínáme jako Velký pátek. Příští den se vydala Marie Magdalská a 
několik dalších žen pomazat Ježíšovo tělo.  

&  

Kámen, který zakrýval hrobku, byl však odvalen! I učedníci Jan a Petr přiběhli, viděli ale jen 
složené plátno a zmateně odešli. 

&  

Marie však uslyšela hlas Ježíše: „Vyřiď mým učedníkům, že jsem vstal z mrtvých a že 
vstupuji ke svému Otci, který je i Vaším Otcem.“ Radostně oznamovala zprávu o tom, že 
Ježíš vstal z mrtvých. Stejně jako Marii, i učedníkům se Ježíš zjevil a mohli tak šířit tuto 
radostnou zvěst o jeho vzkříšení. 



. &  


