Kvetná nedeľa B
EVANJELIUM
Podľa Mk 11, 1 – 10

PÁN JEŽIŠ PRICHÁDZA
DO JERUZALEMA
Pán Ježiš šiel
so svojimi učeníkmi
do Jeruzalema. Keď
prišli
k jednej
dedine, ktorá už
bola
blízko
Jeruzalema, poslal
do
nej
dvoch
učeníkov. Povedal
im: „V dedine nájdete uviazané osliatko. Odviažte ho a priveďte ku mne.“
Učeníci šli a priviedli osliatko. Pán Ježiš si naň sadol a šiel na ňom do Jeruzalema.
Okolo cesty stálo veľa ľudí. Vítali Pána Ježiša, prestierali mu na cestu svoje
plášte, mávali mu zelenými vetvičkami a volali: „Sláva!“
PAŠIE
Pašie podľa Mk 14, 1 – 15, 47
UKRIŽOVANIE PÁNA JEŽIŠA
V Jeruzaleme žili niektorí ľudia, ktorí nemali radi Pána Ježiša. Tí sa
dohovorili a raz v noci pre neho poslali vojakov. Vojaci Pána Ježiša zavreli do
väzenia. Medzitým tí ľudia presvedčili obyvateľov Jeruzalema, že Pán Ježiš nie je
žiadny kráľ, ktorému by mali volať sláva. Miesto toho chceli Pána Ježiša
ukrižovať.
Ráno priviedli vojaci Pána Ježiša pred Piláta. Pilát dal Pána Ježiša najprv
zbičovať. Ľudia, ktorí pri tom boli však neprestajne kričali: „Ukrižuj ho! Na kríž
s ním!“ Pilát im teda nakoniec vyhovel a dal Pána Ježiša pribiť na kríž.
Vojaci Pána Ježiša odviedli na neďaleký kopec. Tam postavili kríž a Pána
Ježiša naň pribili. Ľudia, ktorí stáli okolo, sa Pánovi Ježišovi posmievali. Pán Ježiš
musel na kríži hrozne trpieť, ale z lásky k nám to všetko vydržal. Nakoniec zavrel
oči a zomrel.
Keď mŕtve telo Pána Ježiša zložili z kríža, položili ho do hrobu a vchod do
hrobu zavalili veľkým kameňom.

Kvetná nedeľa B
Motto: Všetci oslavovali Pána Ježiša.
Zamyslenie:
Dnes sme počuli hneď dve state evanjelia. Jedna bola radostná a veselá. O čom
bola?
.................................................................................................................................
Ako sa ľudia správali?
.................................................................................................................................
Druhá stať evanjelia bola veľmi smutná. O čom bola?
.................................................................................................................................
Čo v tejto stati volali ľudia?
.................................................................................................................................
Z akého volania mal asi Pán Ježiš radosť?
.................................................................................................................................
A ako je to s nami? Všetkým, čo robíme, tiež akoby sme volali. Dobrým Pána
Ježiša oslavujeme, zlým voláme: „Ukrižuj!“
Pokúsime sa nájsť príklady:
„Sláva“ – pomáhame maminke, robíme radosť bratovi, v škole počúvame pani
učiteľku…
„Ukrižuj“ – hádame sa, odvrávame…
Vyberáme príklady zo života dieťaťa.
Ak chceme robiť Pánovi Ježišovi radosť, budeme sa snažiť robiť častejšie veci,
ktoré ho oslavujú, a nerobiť tie, ktoré ho križujú.

Záver: Budeme sa snažiť robiť častejšie veci, ktoré Pána Ježiša oslavujú a
nerobiť tie, ktoré ho križujú.
1. Úloha pre teba: Do bublín napíš, ako volali ľudia vítajúci Pána Ježiša!
Obrázok vymaľuj!

Tu napíš, čo pri tom robili...

Ako volali ľudia v dave o päť dní neskôr:

2. Úloha pre teba: Učeníci
hľadajú pre Pána Ježiša oslíka.
Pomôž im ho nájsť.
3. Úloha pre teba: Ľudia mávali
Pánovi Ježišovi palmovými
ratolesťami. Poznáš, ktorými
ratolesťami vítame Pána Ježiša
v našich krajinách? Dokresli ich
a obrázok vymaľuj.
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