
3. neděle velikonoční 

Milé děti, 
minulou neděli jsme si povídali o tom, co to znamená a jaké je krásné Boží 
milosrdenství. Přáli jsme si, abychom i my dokázali být milosrdní a mít milé 
srdce. 
Při dnešní 3. neděli velikonoční vidíme, jaké překvapení zažili ti, kteří měli rádi 
Pána Ježíše - jeho učedníci. Učedníci prošli napřed nadšením, potom zklamáním 
a nakonec překvapením a velkou radostí! Zklamání vystřídalo překvapení. Jak 
to? 
 
Zažily jste děti už v životě nějaké moc hezké překvapení? Třeba, když jste 
rozbalily dárek, nebo potkali někoho, koho máte moc rádi, anebo vám rodiče 
řekli, že všichni pojedete na výlet a budete spát ve stanu? 
Určitě ano. Určitě každý z nás nějaké pěkné překvapení už zažil. 
A teď si představte, jaké překvapení to muselo být, když dva učedníci, celí 
smutní a zklamaní z toho, co se přihodilo jejich Pánu a Mistru, ho najednou 
potkali....živého! 
 
Nezapomeňme na to, že i když Pána Ježíše očima nevidíme, tak je pořád s námi, 
nikdy nás neopustí a vždycky nám rád pomůže. 

 



3. neděle velikonoční - evangelium 

Cesta do Emauz 
Podle Lk 24, 13 - 35 

Když skončily Velikonoce, vydali se dva učedníci z Jeruzaléma do nedaleké 
vesnice. Cestou si povídali o tom, co se stalo, o Pánu Ježíši a jeho smrti na kříži. 
Jak šli, připojil se k nim Pán Ježíš. 
Učedníci ho ale hned nepoznali. Pán Ježíš se jich zeptal: "O čem si povídáte?" 
Jeden z učedníků mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný, který neví, co se stalo v 
Jeruzalémě? Že zabili na kříži Pána Ježíše?" 
On se jen usmál a pověděl jim, proč se to všechno muselo stát. Vykoupil svět. 
Když došli do vesnice, učedníci prosili Pána Ježíše, aby s nimi zůstal. Když Pán 
začal učedníkům 
rozdávat chléb, poznali ho! 
V tu chvíli ale Pán zmizel. Potom se vrátili s velkou radostí zpátky do Jeruzaléma 
a vypravovali ostatním, co se jim přihodilo. 

 

 



3. neděle velikonoční – k zamyšlení 

Lk 24, 13 - 35 

Motto: Pán Ježíš nám ukazuje cestu do nebe. 

Zamyšlení: 

Čím začíná dnešní evangelium? 

Tím, že dva učedníci šli po cestě. 

Koho cestou potkali? 

Pána Ježíše. 

Poznali učedníci hned, že je to Pán Ježíš? 

Ne. Poznali ho až při večeři. 

My také jdeme po cestě. Naší cestou je celý náš život. 

Můžeme dětem nakreslit „cestu života“ – jak se narodili, jezdili v kočárku, učili 

se chodit, jezdit na tříkolce, na kole, začali chodit do školky… 

Co je cílem našeho života? 

Dojít do nebe. 

I nás na naší cestě provází Pán Ježíš, i když ho často nepoznáváme. Někdy 

k nám mluví skrze maminku nebo tatínka, jindy skrze naše svědomí, jindy zase 

skrze krásnou přírodu, kterou kolem sebe vidíme. Vždycky nám říká, že nás má 

moc rád. Ukazuje nám správnou cestu, kterou se dostaneme do nebe. Musíme 

jen dobře poslouchat, abychom slyšeli, co nám chce říct. A když si někdy 

nebudeme jisti, co máme dělat, stačí si představit, co by na našem místě udělal 

Pán Ježíš. Když se tím budeme řídit, určitě se s ním v nebi setkáme.  

Závěr: Budeme se snažit poslouchat, co nám chce Pán Ježíš říct. A budeme 

podle toho žít. 

 

 



Kvíz 1  

Dnes jsme slyšeli, jak Pán Ježíš doprovázel učedníky na jejich cestě a jak ho pak 

učedníci poznali, když začal lámat chléb jako při poslední večeři. 

Najdi mezi obrázky k dnešnímu evangeliu deset rozdílů: 

 



Kvíz 2  

 



Kvíz 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Komiks na přečtení a vybarvení  

 

 



Obrázek k vybarvení 1 

 

 

 

 

 


