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Květná neděle  
 
Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už 
byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve 
vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učedníci šli  

a přivedli oslátko k Pánu Ježíši.  
Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do 
Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho 
lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na 
cestu své pláště, mávali mu zelenými 
větvičkami a volali: „Sláva!“ 
 
V Jeruzalémě ale byli také lidé, kteří 
neměli Pána Ježíše rádi. Báli se, že 
ohrozí jejich moc nad druhými. Nechali 
ho zatknout a odsoudit k smrti na kříži. 
Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci. 

Okolostojící lidé se mu posmívali a pokřikovali na něj, aby sám sebe zachránil. Od 
dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Tu Ježíš vykřikl 
mocným hlasem a zemřel. Země se zatřásla, skály popraskaly. Setník a jeho lidé, kteří 
měli u Ježíše stráž, vše viděli, polekali se a říkali: „To byl opravdu Syn Boží." 
 
Hrajete někdy vybíjenou? Co je při hraní této hry nejdůležitější? Neunavit se, 
nespadnout a neodřít si koleno? Být vzadu v poli, aby na mě nebylo vidět? Umět chytit 
míč, umět vybít soupeře, umět se vyhnout a mít dobrého kapitána. Ale to 
nejdůležitější je vyhrát. I kdyby náš kapitán měl být úplně ulítaný, s odřenými koleny 
a udýchaný, že sotva dechu popadá, tak nejdůležitější je, že boj  
o vítězství nevzdá a vydrží až do konce. Tím nejlepším kapitánem, se kterým se 
nemusíme bát v žádném boji, je Ježíš. Tak jak jsme dnes v evangeliu slyšeli, nevzdal 
boj o nás za žádnou cenu. Je dobré k němu patřit. 

(správná odpověď z minulého čísla – Lazar byl vzkříšen)  
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Pán Ježíš vjíždí na oslíku do Jeruzaléma. Lidé ho vítají, mávají mu zelenými 
větvičkami, prostírají před něj pláště. Dokresli, co na obrázku chybí, a dopiš, co lidé 
Pánu Ježíši provolávali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


