
 

SVATÝ TÝDEN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zbývá nám poslední týden. Ale tentokrát se nebudeme zkoušet zamýšlet nad evangeliem. Zkusíme ten 

poslední, neboli svatý týden s Pánem Ježíšem prostě jen být. Ono se řekne „jen“. Ale leckdy je „být s druhým“  

jedna z nejtěžších věcí. Zkusme si tento týden představit, že jsme doprovodem Pána Ježíše a prožíváme tento 

týden s Ním. Abychom si to dokázali představit lépe, máme k tomu obrázek a v jeho okénkách jsou 

připomenuté důležité události Velikonoc 

Květná neděle – vjedeme společně do Jeruzaléma. Na oslu, ale s velikou slávou a vítáním. Jede se na oslu 

pohodlně? Jaké to je, když všichni vítají. Máme také radost, cítíme se potěšeni? A co když už tušíme, že se něco 

chystá? 

Zelený čtvrtek – poslední večeře s Pánem Ježíšem. Zkusme si představit, jak sedíme společně u jednoho 

stolu a Pán Ježíš Vám podává chléb a víno. Kam byste si sedli? Jedli byste beránka? Jak byste se cítili, kdyby 

Vám Pán Ježíš umyl  nohy. Půjdeme společně s Pánem Ježíšem do Getsemanské zahrady a jsme u toho, když 

Pána Ježíše zatýkají. 

Velký pátek – procházíme společně s Pánem Ježíšem křížovou cestu. Jak je ten kříž těžký, ale přesto stále 

jdeme až na Golgotu 

Ukřižování – veliký smutek a beznaděj všech lidí okolo a my tam stojíme společně s těmi, kteří zůstali. 

Opravdu dokážeme zůstat? 

Zmrtvýchvstání – po dni smutku a prázdnoty přichází radost, kámen je odvalený a hrob prázdný a Pán Ježíš 

opět mezi námi. Jaké by to bylo prožít takové překvapení? Jaké by to bylo najít hrob prázdný a potom uvidět 

Pána Ježíše? 

Nanebevstoupení – čtyřicet dnů můžeme ještě chodit s Ježíšem. Ale Pán Ježíš se odebere do nebe. Je to 

radost, ale zároveň obava, co budeme sami dělat... 

Seslání Ducha svatého – po padesáti dnech (svátky Letnic) obdržíme veliký dar od Pána Ježíše. Kreslí se 

jako Holubice – je to Duch svatý – náš rádce a průvodce. Pán Ježíš už není s námi viditelně, ale můžeme ho 

stále vnímat, naslouchat mu a být s Ním… a to je to, o co se snažíme :).



 

NÁVOD NA TVORBU VELIKONOČNÍ VITRÁŽE 
 

1. Vybereme si, jestli chceme hedvábným papírem vyplnit jeden tvar  

(použijeme připravený žlutý papír) a nebo více. Zbylé plochy,  

kde nebude papír, vybarvíme. 

 

2. Vystřihneme s pomocí rodičů místa, která budou podložena papírem. 

a. Chceme-li pouze jednu plochu v každém obrázku –  

stříháme podle čáry 

b. Chceme-li více ploch v každém obrázku –  

kolem čáry necháme z jedné i z druhé strany prostor  

(jako v čáry v kruhu na obrázku květné neděle),  

aby bylo kam papíry přilepit :) 

 

3. Zbylé plochy vybarvíme. 

  

4. Chceme-li více barev, nakreslíme si jejich tvar na přiložené  

další hedvábné papíry. Papír položíme na obrázek a překreslíme –  

tvar musí být větší než na obrázku, aby bylo za co přilepit. 

Rozmyslete si rozložení dílů, aby se na papír vešly. 

 

5. Vezmeme připravené žluté díly a nalepíme je do vystřiženého  

prostoru. Lepidlo nanášíme na tvrdý papír, ne na hedvábný. Pouze  

kolem obrysu tvaru.aby nebylo vše od lepidla. 

Takto postupujeme, než nalepíme tolik tvarů, kolik chceme. 

 

6. Na závěr vystřihneme celé okno a můžeme umístit třeba do okna :D. 

 

 

 

 

 
 


