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SOUTĚŽ 😊 😊 😊 

Milé děti, 

Máme pro vás další zábavnou soutěž. 
Tentokrát bychom vás poprosili o nakreslení komiksu. 

Mnohé z vás tento úkol náramně bavil a nám udělalo velikou 
radost, kolik krásných komiksů jsme obdrželi. 

Mariánek byl hned zábavnější a živější   

Téma: Veselý jarní příběh 

Je na vás jak tento příběh vymyslíte.  
Může se týkat jakékoliv události,  

která je spjatá s jarem a je veselá   
 

  Tak už se nemůžeme dočkat vašich obrázků   
Jako vždy mají vš ichni tvořílkové u nás jistou odměnu 

 

 
 Svoje komiksy zasílejte do 9.4.2021 na email 

marianek.kladno@gmail.com 

 

  

 

 

Zelený čtvrtek 

Měli před sebou celý dlouhý večer. Ježíš věděl, že to je poslední 
jídlo, které jí společně se svými přáteli, ale oni to nevěděli 
a seděli okolo stolu, jako kdyby to byla večeře jako každá jiná. 
Někteří z nich si povšimli, že Ježíš vypadá posmutněle. 

Ježíš rozlomil chleba a rozdělil se o něj se svými přáteli. „Jezte,“ 
říkal. „Toto je mé tělo, které se pro vás láme.“ 

Pak uchopil kalich s vínem. „Pijte. Toto je má krev, která se za 
vás prolévá.“  

Když jedli a pili, nechápali, jakým trápením bude muset Ježíš 
dalšího dne projít. „Víš, že bych pro tebe udělal cokoli,“ říkal 
Petr Ježíši. „Dokonce bych pro tebe i umřel!“ Ježíš ale smutně 
zavrtěl hlavou. „Dříve, než zítra ráno zakokrhá kohout, Petře, 
třikrát řekneš, že mě ani neznáš.“ 

Jidáš s ostatními dlouho nezůstal. Pokradmu se vykradl z 
místnosti. Měl už totiž smluveno, že Ježíše zradí jeho 
nepřátelům za třicet stříbrňáků. 
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 MARIÁNEK 

týdeníček dětí farnosti 
Nanebevzetí Panny Marie v Kladně 
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Zelený čtvrtek je první den velikonočního třídení (také se používá 
latinský název triduum).  
Večerem tohoto dne vstupujeme do velikonoční doby a 
připomínáme si především Ježíšovu poslední večeři s učedníky. 
Také si připomínáme Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě 
a jeho zatčení poté, co ho Jidáš zradil. 
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Velikonoční pondělí – troška čtení neuškodí 😊 

Patří Velikonoční pondělí ke křesťanským svátkům?  
Co se vlastně v ten den slaví? 

Tento svátek jen jako prodloužení oslav z nedělního 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velké svátky a slavnosti 
obvykle neslavíme pouze jeden den, ale nejméně ještě 
aspoň další den, nebo dokonce – jako nyní u Velikonoc - 
celý týden - velikonoční oktáv.  
Na velikonoční pondělí se slaví slavnostní mše svatá s 
velikonočními tématy v bohoslužbě slova. 
 
V českém prostředí je Velikonoční pondělí spojeno s nejrůznějšími 

tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit 
k přechodovým rituálům končící zimy a 
nástávajícího jara 
 
Všichni určitě známe naše lidové tradice. 
Patří k ním zábavné barvení vajíček. Pečení 
beránků, perníčků či jiných laskominek. 

Pletení pomlázky. Chlapci s upletenou a hezky 
nazdobenou pomlázkou chodí hodovat a děvčata je pak po 12h můžou 
polévat vodou 
Někomu se tyto tradice líbí a někomu až zas tak 
moc ne. 

Nejdůležitější je, abychom si 
tento den užili v radosti a lásce. 
Společně se těšili z toho, že 
můžeme být pospolu, něco 
hezkého si v kruhu rodiny nebo 
třeba i přátel vyrobit - hezké velikonoční ozdoby, 
uplést pomlázky, upéct voňavé 
dobrůtky, které k velikonocům 
nepochybně patří. 

Kluci velcí či malí… nezapomeňte 
hodovat s radostí a jemností!!! 
Děvčata vám za to odplatí jejich dobrými výrobky či 
nakoupenými sladkůstkami.  
Když na ně budete hodní, tak vás třeba po té 12h 
ani nepolejí vodou 😊  
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NEDĚLNÍ kvízy, doplňovačky… 
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Omalovánka – Ježíš umývá nohy učedníkům 
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Velký pátek  

je dnem, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování.  

Myslíme na to, že to vše podstoupil kvůli nám – chtěl tak za nás 
vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho 
špatného a zlého jednání.   

Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady 
v kostele se liší od všech po celý zbytek roku.  

Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou neděli). Také 
uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co 
pro nás udělal.  
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NEDĚLNÍ TÉMA 

Už jsi někdy slyšel o tom, že někdo ožil?  
Můžeme si vzpomenout na pohádky Zlatovláska, Šípková 
Růženka apod.  
Ano, známe to z pohádek. Stalo se ale to, co se píše v pohádkách 
doopravdy? Ne, jsou to jen pohádky.  
 

Dnes jsme četli o tom, že se Petr a Jan běželi podívat ke hrobu, 
ve kterém byl Pán Ježíš pochován.  
Co tam uviděli? Hrob byl prázdný, Pán Ježíš v něm nebyl.  
Co se tedy stalo? Někdo jeho tělo tajně odnesl?  
Ne, Pán Ježíš vstal z mrtvých, ožil.  
Ano, Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých.  

Pán Ježíš je pánem života.  
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Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus B 

Když Pán Ježíš zemřel na kříži, uložili učedníci jeho mrtvé tělo do 
hrobu. Před vchod přivalili veliký kámen. V neděli ráno se šla 
Marie Magdaléna podívat ke hrobu. Když tam došla, velice se 
polekala. Kámen, který ležel před hrobem, byl odvalený a Ježíšovo 
tělo nikde. Běžela k Petrovi a Janovi a řekla jim: „Pána Ježíše 
někdo odnesl!“ Petr a Jan se také polekali a rozběhli se ke hrobu. 
Když tam doběhli, zjistili, že Pán Ježíš je opravdu pryč. V hrobě 
zůstalo jen plátno, do kterého byl zabalen. Učedníci z toho byli 
celí vedle. Nevěděli, co se stalo. Pak si ale vzpomněli, jak Pán Ježíš 
říkal, že vstane z mrtvých. A to se také opravdu stalo.  

Pán Ježíš přemohl smrt a vstal z mrtvých. 
(Jan 20,1-9)   
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Křížová cesta 

1. zastavení - Ježíš před Pilátem 
Ježíš byl nespravedlivě odsouzen – přestože byl v právu, 
nebránil se, ale vše trpělivě snášel.  
I my se můžeme setkat s tím, že někdo odsoudí nebo poníží 
našeho kamaráda, spolužáka – Ježíšův příklad nám v těchto 
chvílích může být posilou, abychom dokázali být nablízku 
slabšímu, i když mu třeba nerozumíme, a nepřidat se z 
pohodlnosti či strachu na stranu silnějšího. 
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2. zastavení - Ježíš přijímá kříž 
Ježíš byl odsouzen k ukřižování.  
Vojáci ho nejdříve bičovali a přitom se mu vysmívali. Ježíš to 
všechno trpělivě snášel – pro nás.  
Proto nikdy nejsme sami, i když se nám děje cokoli zlého, když 
nás něco trápí.  
Ježíš zná každou naši starost a může nám pomoci ji překonat – 
někdy je to on sám, kdo nás posílí, ale možná mnohem častěji k 
nám přichází s našimi rodiči, kamarády nebo s kýmkoli jiným, s 
kým se v životě setkáváme.  
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3. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže poprvé 
Kříž byl těžký a Ježíš upadl – možná byly na cestě kameny, 
možná do něho někdo strčil…  
My také z různých příčin zakopáváme.  
Někdy to bolí více, někdy méně, někdo se nám směje, jiný 
pomůže.  
Vždy ale můžeme mít před očima Ježíše, který se zvedl a 
statečně šel dál. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. zastavení - Ježíš potkává svoji Matku 
Ježíš musel jít svou cestou sám. Kolem něho bylo mnoho lidí, 
kteří se k němu chovali ošklivě a zle se na něho dívali. Ale byla 
mezi nimi i jeho maminka Maria – určitě byla velmi smutná, 
možná plakala, ale byla s ním.  
Tak i my můžeme svým pohledem nebo blízkostí potěšit ty, kdo 
se trápí.  
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5. zastavení - Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž 
V jednu chvíli vojáci vybrali z davu muže jménem Šimon, aby 
Ježíšovi pomohl, protože už byl velmi unavený.  
Šimonovi se asi moc nechtělo, možná pomohl jen z donucení. 
Nezapomínejme na to, že v každém, kdo potřebuje pomoc, na 
nás čeká Ježíš. 
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6. zastavení - Veronika podává Ježíšovi roušku 
Na Ježíšově cestě se setkáváme i se statečnou Veronikou – 
nebála se ani rozzlobeného davu, ani přísných vojáků, 
přistoupila k Ježíši a otřela mu zpocený a poškrábaný obličej. 
My také můžeme i maličkostí udělat velkou radost nemocným 
nebo smutným lidem kolem nás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé 
Cesta byla dlouhá a namáhavá, Ježíš znovu upadl. Mohl zůstat 
ležet, ale vstal a šel dál, aby nás zachránil.  
Jak často se nám třeba jen nechce ráno vstát z postele, zvlášť 
když nás čeká nějaký těžký úkol. Rádi bychom zůstali ležet a 
pak se nějak vymluvili. 
I v takové chvíli nám může být Ježíš příkladem a posilou. 
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Ježíšovo Zmrtvýchvstání… 

…si můžeme představit třeba jako když vložíme semínko do 
země a zakryjeme ho hlínou.  
Semínko je většinou suché a tvrdé, vypadá jako mrtvé.  
Pod hlínou nejprve není nic vidět, ale po pár dnech čekání se 
objeví nová rostlinka, plná života. 
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8. zastavení - Plačící ženy jeruzalémské 
Ježíš potkal několik maminek, které ho litovaly.  
On jim ale řekl, aby více než nad ním plakaly nad těmi, kdo ho 
vydali k ukřižování a byli na něj zlí.  
Obrací se tím ale i na nás, abychom nebyli lhostejní k těm, kdo 
se chovají ošklivě. 
 
 
 

 

 

 

 

 

9. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže potřetí 
Po další namáhavé cestě Ježíš upadl potřetí. Byl jistě už velmi 
unavený, přesto se znovu zvedl, aby došel až do cíle své cesty. 
Každému z nás se někdy něco nedaří, třeba stavba z kostek, 
učení něčeho nového nebo se naopak nemůžeme zbavit 
nějakého zlozvyku.  
I v těchto chvílích je nám Ježíš nablízku a my se k němu 
můžeme obracet s prosbou o sílu a vytrvalost. 
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10. zastavení - Ježíš svlečen ze šatů 
Po namáhavé cestě nakonec Ježíšovi vzali i oblečení.  
Člověk si často na oblečení zakládá a je nespokojený, když 
nemůže mít vše, co se mu líbí.  
Ale není to jen Afrika a další chudé země, kde děti i dospělí žijí 
ve veliké chudobě.  
I mezi námi může být kamarád, kterému rodiče nemohou koupit 
nic nového. Může proto být ostatními odstrkován, může se 
stydět. Jak se k němu zachovám já? 
 

 

 

 

 

 

 
11. zastavení - Ježíš je ukřižován 
Vojáci Ježíše přibili ke kříži, vztyčili ho a vydali na posměch 
lidem. Těch, kdo Ježíše měli opravdu rádi, zbylo pod křížem jen 
několik.  
I nás Ježíš zve, abychom zůstávali s ním a také abychom k 
němu ukazovali cestu těm, kdo ho neznají. 
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Komiksový příběh 

 

Když ale večer na bílou sobotu zapadne slunce, začínáme 
slavit vigilii - oslavu Ježíšova vzkříšení. Scházíme se venku 
před kostelem, kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak všichni 
zapálíme svoje svíčky. To Pán Ježíš je naším světlem a tak jako 
světlo svíčky, i On se rozdává nám všem. A to si tento den 
připomínáme. 
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12. zastavení - Ježíš na kříži umírá 
Ježíš i ve chvíli, kdy mu lidé způsobili velikou bolest, ponížili ho 
a mnozí ho opustili, všem odpouští.  
My se často zlobíme i pro maličkosti – zkusme s Ježíšem více 
odpouštět a modlit se za ty, kdo dělají něco špatného nám nebo 
druhému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. zastavení - Snímání z kříže 
Když Ježíš zemřel, dali jeho mrtvé tělo do náruče jeho mamince 
Marii.  
I v tuto chvíli jsou na světě rodiče, kteří drží v náručí své 
umírající dítě – v nemoci, v chudobě, ve válkách. 
Nezapomínejme na ně, ani na ty, kdo jim pomáhají! 
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14. zastavení - Ježíš uložen do hrobu 
Pána Ježíše uložili do hrobu, který zavalili kamenem.  
K jeho vstupu byli postaveni vojáci jako stráž. 
Učedníci byli smutní, bezradní – my už ale víme, že Ježíš třetího 
dne vstal z mrtvých a znovu navštěvoval své přátele. 
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Bílá sobota 

je den velkého smutku – vzpomínáme na to, jak těžké to muselo 
být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. 
Museli být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit 
svět, je Bůh.  
A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho 
příběh končí.  
V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít 
pomodlit na místo, které připomíná Ježíšův hrob. 

 

 

 

 

 

 

 

Když ale večer na bílou sobotu zapadne slunce, začínáme 
slavit vigilii - oslavu Ježíšova vzkříšení. Scházíme se venku 
před kostelem, kde kněz posvětí oheň, od kterého si pak všichni 
zapálíme svoje svíčky.  
To Pán Ježíš je naším světlem a tak jako světlo svíčky, i On 
se rozdává nám všem.  
A to si tento den připomínáme. 
 

 
  


