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VEĽKONOČNÝ PRÍBEH
Tento veľkonočný príbeh,
sa skutočne odohral.
Poslal Boh na svet svojho Syna,
a stal sa z neho Kráľ.
Prišiel na túto zem,
aby nám nový život dal,
priniesol lásku, odpustenie,
nikdy mu nepovedz nie.
Ježiš na kríži zomrel,
z lásky k nám seba dal,
aby si Ty do neba,
šťastne pricestoval.
Tak ver a buď mu vďačný,
po celý život svoj,
neprestajne Ho za to chváľ,
že sa za Teba z lásky obetoval.

Symboly Veľkej Noci
● Svieca (paškál) - svetlo,
symbolizuje vzkrieseného Krista
● Kríž - symbol obety a lásky
● Vajíčko - symbol
znovuzrodenia, nového života
● Zajac, kuriatko - symbolizuje
nový život, plodnosť
● Kvety - bahniatka či palmy
symbolizujú víťazného Kráľa,
a tiež nový život.
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Text Svätého Písma:
Potom, keď Ježiša pochovali do skalného hrobu Jakubova matka Mária a Salome
nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo. Zavčasu
ráno v prvý deň týždňa, len čo vyšlo slnko, pobrali sa k hrobu. Idúcky sa zhovárali o
tom, kto im odvalí kameň, ktorým je vchod zatarasený. Keď tam prišli, pozreli na
hrob a zistili, že obrovský kameň tam nie je. Vstúpili do hrobky a na pravej strane
videli sedieť mladého muža v bielom odeve. Náramne sa preľakli. Nebojte sa!"
Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali? Niet ho tu, vstal z mŕtvych! Pozrite
sa na miesto, kde ho položili: je prázdne. Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä
Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to
oznámil pred svojou smrťou." Ženy vybehli z hrobky a celé predesené utekali preč.
Triasli sa od hrôzy a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.
Otázky a úlohy:
1. Ako sa volali ženy, ktoré zistili, že Ježiš vstal z mŕtvych?
2. Kto odvalil kameň z Ježišovho hrobu?
3. Čo povedal anjel ženám?
4. Vymaľuj obrázok.

