
Katecheze pro děti na Velikonoce 2020 

 

Milé děti a milí rodiče.  

Ve čtvrtek, jsme si připomněli Poslední večeři Pána Ježíše. Luštili jsme různé 

kvízy a možná jste si udělali i pravou židovskou večeři. 

Pátek, který budeme prožívat v myšlenkách se svými kamarády, blízkými a 

celou církví není jen tak nějaký pátek, je to Velký Pátek.  

Je to den, kdy si připomínáme Ježíšovo utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že 
to vše podstoupil kvůli nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami 
museli vytrpět jako důsledek našeho špatného a zlého jednání.  
Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší 
od všech po celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou 
neděli). Také uctíváme kříž – poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co 
pro nás udělal. 
 
Tento den si můžeme vyrobit nebo namalovat kříž a můžeme si s ním pak doma 

nebo na zahradě udělat křížovou cestu. K prožité tohoto dne si můžete vybrat 

některé z níže uvedených aktivit. Přejeme pěkný prostřední den velikonočního 

třídenní. 



Velký pátek A - evangelium 

Pašije podle Jana,  18,1-19,42 

Utrpení Pána Ježíše 

  

Najednou ve tmě 
zaplály pochodně a louče. 
Ze tmy vystoupil Jidáš. 
Pozdravil Ježíše, aby vojáci 
poznali, o koho jde. Vojáci 
pak Ježíše zatkli a odvedli 
ho. 

 
Každého, kdo Ježíše 

znal, šokovalo, co se stalo 
potom. Ježíš byl odveden 
k výslechu. Nikdo ve 
skutečnosti nevěděl, kvůli 
čemu tam je. Lidé věděli, že 
neudělal nic špatného. Jeho 
nepřátelé se ho ale chtěli 
zbavit. 

 
           Poté Ježíše, který 
uzdravoval, pomáhal lidem 
a byl k nim laskavý, 
ukřižovali na kopci mezi 
dvěma zloději. Ježíš prosil 

Boha, svého Otce, aby odpustil vojákům, těm zlodějům a každému na světě 
všechno, co kdy udělali špatného. Ježíš umíral za ně. Potom nastalo 
zemětřesení a tma uprostřed dne. Ježíš vydechl naposledy a zemřel. 

 
 

 

 

 



Velký pátek A – k zamyšlení a kvízy 

K zamyšlení 

Jan 18,1-19,42 

Motto: Pán Ježíš z lásky k nám položil svůj život. 

Mladší děti:  

Dřív měli králové běžně žezlo, trůn, vojáky, palác, bohatství… Ježíš byl také král 

– a co tedy měl on? Když to nakonec srovnáme, co je pro boží království vlastně 

důležité? Co musíme mít i my, abychom mohli do Ježíšova království vstoupit – 

a to nejen až na věčnosti, ale i tedy a teď? 

 Starší děti:  

Jednou rukou si nahmatejme tep na své druhé ruce. Vnímejme chvíli ten 

neustálý proud krve, který nás oživuje. Modleme se: „Pane, oživ mě ty sám! Vlij 

a vlévej do mne svůj život lásky! Pulzuj v mém životě. Potřebuji Tě!“  

Zamysleme se: 

Mladší děti:  

Ježíš říká, že je král… ale ani židé, ani Pilát ho za krále nechtěli. Ježíš nám chce 

pomáhat, chce nám ukazovat cestu, chce být v našem srdci a dávat nám svůj 

pokoj a radost. Ježíš chce být naším králem – ale je na nás, jestli s tím budeme 

souhlasit a jestli mu otevřeme svá srdce. Zkus mu tedy teď co nejčastěji říkat: 

Ježíši, buď mým králem! Ježíši, přijď do mého srdce! Ježíši – děkuji Ti!  

 

Starší děti:  

Slyšeli jsme příběh, který se táhne celými dějinami lidstva. Na počátku stvoření 

člověka byl Bůh nejdůležitějším i pro lidi samotné. Ale pak nastala tragická a 

stále pokračující série odmítnutí Boha. Na jeho místo se postavil sám člověk se 

svými schopnostmi a vymoženostmi – se svou mylnou představou, že si bez 

Boha vystačí. Člověk svrhl Boha z trůnu a posadil se na něj sám. Důsledky této 



lidské vlády pozorujeme s obavami všude kolem sebe… Teď před námi opět 

stojí Ježíš a znovu nám pokojně nabízí svou vládu. Je to jiná vláda, než jakou 

nabízejí lidé – vláda pravdy, pokoje, radosti a lásky. Jsme ochotni ji přijmout a 

otevřít Mu své srdce? 

 

Zkusme si – mladší i starší děti s rodiči 

Vyrobte, společně se sourozenci a rodiči kříž, ze dřeva, přírodního materiálu 

nebo z papíru, fantazii se meze nekladou. Zamyslete se, nad tím co vás trápí 

v rodině, co se vám nelíbí, s čím bojujete a na kříž to namalujte, napište, přibijte 

nebo přilepte. 

Kříž, který vyrobíte, pak můžete použít na společnou křížovou cestu nebo si ho 

vystavit někde doma. 

 

Kvíz 1 

 

 

 

 



Kvíz 2 

 

 

 

Kvíz 3 

 

 

 



Kvíz 4 

 

 

 

Kvíz 5 

 

 

 

 



Kvíz 6 

 

 



Trocha teorie 

Kříže mohou mít různé tvary. Tady jsou ty nejznámější.  

 

 
 



 

 

Na malé ústřižky můžeme napsat: 

- k obrázku UKŘIŽOVÁNÍ 

* to, co tě trápí, s čím bys potřeboval pomoci 
* co bys chtěl Ježíšovi dát, aby to skrze svůj kříž proměnil 
 



METODIKA: 

Je dobré si s dětmi dopředu popovídat o radostech a starostech  našeho života. Prožíváme je všichni, dospělí i děti. 
Můžeme uvést  pár příkladů.  

Každé z dětí pak pracuje v soukromí, aby se zachovala diskrétnost, a popisuje malé papírky svými trápeními a radostmi. Je 
potřeba děti dopředu ujistit, že po nich nikdo nebude nic číst a vše zůstane jen mezi dítětem a Bohem.  

Poté děti obrázek i s nalepenými papírky poskládají do předem připravené obálky a - podle uvážení dospělého - obálku 
přinesou pod kříž či ikonu a následně v modlitbě společně odevzdají Bohu. 

  

Námět pro společnou modlitbu: 

"Pane, odevzdáváme Ti své radosti i starosti, vše krásné i vše  těžké.   
Tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti nyní 
 vše, co nás trápí i z čeho se radujeme." 

          "Pane, tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti 
          nyní vše, co nás trápí, z čeho jsme smutní. Proměňuj to a naplň nás 
          svým pokojem. Odevzdáváme Ti také za naše radosti, za které Ti 
          děkujeme." 

 Aby byla zachována diskrétnost, mohou si děti obálku doma uschovat,  případně se do ní s delším časovým odstupem 
podívat a zjistit, zda se něco vyřešilo, proměnilo… nebo při společném ohni nechat dospělým spálit. 

 



 



 
 





Obrázek k vybarvení 

 

 
 
 

 



 

 

Křížová cesta pro děti 

 

1. zastavení – Pána Ježíše odsoudili  

Ježíš měl takovou moc, že mohl klidně zneškodnit Piláta, 
všechny vojáky i židovské soudce - ale on se nechal 
nespravedlivě odsoudit k smrti. Tolik nás měl rád. K jeho 
odsouzení a utrpení přispěly všechny naše viny, naše 
špatné jednání. Ježíš vzal všechno na sebe. 

  

Děkujeme ti za to, Pane! 

 2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž 

My se často dovedeme vyhýbat všemu, co se nám 
zdá těžké, každé nepříjemné práci, i když často 
dobře víme, že uděláme něco užitečného. Ježíš nás 
měl tolik rád, že vzal dobrovolně na svá ramena 
těžký kříž. 

Děkujeme ti za to, Pane! 



 3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé 

Když někdo na ulici upadne, je nám to často 
k smíchu. Dokázali bychom se smát, kdyby před 
našima očima padl na zem pod křížem Ježíš? Ale on 
se nebál posměchu a ponížení, když padl na své 
cestě. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

   

4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku 

Často nás mrzí, když uděláme bolest nebo starost své 
mamince, kterou máme rádi. Ježíš měl taky rád svou 
maminku! A přece udělal bolest své Matce Marii, 
musela se dívat na to, jak její Syn jde na popravy, aby 
mohl místo nás trpět. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

  

  

 5. zastavení – Šimon pomáhá nést kříž 

Kdybychom my právě teď – právě v téhle chvíli 
měli pomoci nést Ježíši jeho kříž jako Šimon 
z Kyrény – styděli bychom se za to, nebo by to 
byla pro nás čest? Těžko si to umíme představit! 
Ale dobře vidíme, jak moc nás měl Ježíš rád, když 
si on – Bůh – nechal pomoci. A dokonce od 
člověka, který mu nechtěl posloužit sám od sebe, 
ale kterého museli vojáci donutit. A Ježíš jeho 
pomoc přijal! 

Děkujeme ti za to, Pane! 



  6. zastavení – Veronika podává Ježíši roušku 

Pán Ježíš nás měl tolik rád, že nám provždy 
nechal svou skutečnou podobu. Ne na té roušce, 
jak se vypráví o Veronice, ale máme přece 
evangelia, ze kterých můžeme jasně poznávat, 
jaký Ježíš byl, co nám říkal a radil, abychom mohli 
jednat podobně jako on. 

Děkujeme ti za to, Pane! 
 
 
 

 

 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé 

Je nám to moc nepříjemné, když třeba zakopneme, 
upadneme a rozbijeme si koleno nebo spadneme 
z kola, z nářadí v tělocvičně, při bruslení na ledě. 
Stydíme se, když nás druzí vidí na zemi… Ale Ježíš se 
nestyděl ležet bezmocně pod křížem v prachu. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

   

   8. zastavení – Pán Ježíš napomíná ženy 

Jenom pláčem, naříkáním a litováním nikdy 
nikomu nepomůžeme. To víme všichni z vlastní 
zkušenosti. Ježíš to vytkl i těm jeruzalémským 
ženám, se kterými se setkal na své cestě 
s křížem: „Neplačte nade mnou, spíše nad 
sebou plačte a nad svými dětmi.“ Tím 
připomněl i nám, že se musíme snažit doma i 
ve škole a vůbec všude, kde jsme, jednat tak, 
aby nám nemusel Ježíš nic vytýkat. Záleží mu 
přece na nás. 

Děkujeme ti za to, Pane! 



  9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem 
potřetí 

Neumíme si vůbec představit, jak asi trpěl Ježíš, 
když s korunou z trní na hlavě, s křížem na 
zbičovaném těle znova a znova padal na 
kamenité cestě k vrcholu Kalvárie, kde bylo 
popraviště. Ale protože nás měl rád, dokázal 
pokaždé vstát, aby mohl dokončit svoji oběť za 
nás svou smrtí na kříži. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

   

 

10. zastavení – Pána Ježíše zbavili oblečení 

Jak my bychom zuřili, kdyby nám někdo vzal šaty a 
my zůstali před spoustou lidí neoblečení! Ježíš nás 
měl tolik rád, že mlčky a bez odporu snesl i takovéhle 
ponížení. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

  

 

 11. zastavení – Pána Ježíše přibili na kříž 

Všichni jsme už zakusili, jak to bolí, když se 
třeba řízneme, vrazíme si trn do ruky, šlápneme 
na hřebík nebo na sklo – či jinak se poraníme 
třeba při sportu… Ježíš si kvůli nám nechal 
přibít ruce i nohy na kříž. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

  



  12. zastavení – Pán Ježíš umírá 

My děti nemáme rády smrt – ať má jakoukoli 
podobu. Je nám líto, když vidíme třeba i jen 
ptáčka nebo jiné zvířátko mrtvé. Nemůžeme 
pochopit, jak moc nás má Boží Syn rád, když za 
nás zemřel tou nejhorší, nejbolestivější smrtí 
bezmocně na kříži. 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

  

   

13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňali z kříže 

Nejenom Ježíš – taky jeho maminka Maria nás má ráda. 
A moc nás má ráda! Kvůli nám se musela dívat i na 
mrtvého Syna. Ať na to nikdy nezapomeneme! A Matku 
Marii můžeme kdykoliv prosit o pomoc i o přímluvu. Má 
nás všechny moc ráda! Jsme přece bratři a sestry jejího 
Syna, když máme stejného Otce! 

Děkujeme ti za to, Pane! 

  

   

14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uložili do hrobu 

Kristus – skutečný Boží Syn – ležel v hrobě zdánlivě 
úplně přemožený, poražený… Naprosto 
bezmocný… Tak moc nás měl rád, že dopustil, aby 
si jeho nepřátelé mysleli, že nad ním zvítězili. Ale 
když vstal Kristus z mrtvých, ukázal všem, že je 
opravdu pánem nad životem a smrtí. 

Děkujeme ti za to, Pane! 


