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29.03.2015	–	Květná	neděle	–	cyklus	B	

Čtení 

Mk 11,1-10 

Iz 50,4-7       -       Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24       -       Flp 2,6-11       -       Mk 14,1-15,47 

Text evangelia pro děti 
Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal (Ježíš) dva ze svých učedníků 
napřed a řekl jim: „Jděte to té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete 
přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás 
někdo zeptal: 'Co to děláte?', řekněte: 'Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.'“ 
(Učedníci) odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, 
kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl 
Ježíš, a oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. 
Mnoho (lidí) prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním 
i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce 
Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“ 

Poznámka: S dětmi se věnujeme textu evangelia z úvodních obřadů. 

Slova k vysvětlení 

Jeruzalém: v minulosti hlavní město izraelského království, kde král Šalamoun zbudoval k Boží poctě 
nádherný chrám 

Betfage a Betánie: malá osada ležící na východě Jeruzaléma a malá vesnička vzdálená 3 km od 
Jeruzaléma 

Olivová hora: vrch ve východním Jeruzalémě, pojmenovaný podle množství olivovníků, které zde 
rostly, na jejím úpatí se nachází Getsemanská zahrada 

Hosana: výraz pro provolání slávy Bohu 

Učedník: člověk, který se učí od svého učitele, mistra 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Ježíš přichází mezi lidi skromně, sedí na oslátku. Přichází mezi ně takový, 
jakého ho znají. Velké zástupy lidí v Jeruzalémě vítají Ježíše jako Mesiáše, jako toho, který přichází ve 
jménu Božím. Provolávají mu slávu a volají ´hosana´! Ti, kdo Ježíše vítají, jsou plni radosti, mávají 
ratolestmi a prostírají mu na cestu své pláště.  

Poselství textu o spáse: Ježíš přichází do Jeruzaléma jako zaslíbený Mesiáš: přináší jen sám sebe a své 
slovo. Lidé v Jeruzalémě volají: „Hosana“! V jejich jazyce toto zvolání znamenalo „Prosíme, zachraň 
nás“, které bylo při této události i radostným zvoláním, že Bůh splnil svůj slib a poslal Ježíše jako 
Mesiáše – Zachránce.  

Souvislost s liturgií: Slovy, která čteme v dnešním evangeliu (v úvodních obřadech), společně 
provoláváme slávu Bohu ve zpěvu „Svatý, svatý, svatý“: „… požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, 
hosana na výsostech!“ při každé mši svaté. Můžeme si povšimnout, co následuje po tomto 
chvalozpěvu: kněz bude prosit Boha Otce, aby seslal Ducha Svatého k proměnění darů chleba a vína 
v tělo a krev Ježíše Krista. Budeme tak přítomni velikonoční události, v níž Ježíš daroval svůj život za 
naše vysvobození z moci hříchu.  
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Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Co znamená slovo ´hosana´? Toto zvolání 
znamená „Sláva králi!“ nebo také „pomoz mi, zachraň mě“. Jak přichází Ježíš do Jeruzaléma? Jako král 
dobyvatel – s vojáky a zbraněmi? Ježíš přichází skromně a pokojně. S Ježíšovým vstupem do 
Jeruzaléma také my vstupujeme do Svatého týdne.  (S dětmi můžeme dále hovořit o tom, co nás čeká 
v nejbližším týdnu, kterému se říká „svatý“.) 

3 – 6 let 

Zkusme si představit zástupy kolem Ježíše, který přijíždí na oslátku do Jeruzaléma. Byly tam určitě i 
děti jako my, pobíhající s ratolestmi a poskakující kolem Ježíše v ulicích města. Všichni lidé provolávali 
Ježíši slávu jako králi. Tehdy lidé neměli koberce nebo prapory, neměli pro Ježíše přichystanou dlouho 
připravovanou oslavu. Místo koberců prostírali své pláště, místo mávátek řezali větvičky stromů. 
Radostně tak vítali svého krále. 

6 – 9 let 

V těchto dnech všude kolem sebe cítíme radost z probouzející se přírody. Jak slavíme přicházející 
jaro? Příroda v zimě vypadá smutně, jakoby ani nežila. Na jaře přibývá světla, tepla, možná i našich 
úsměvů, vše se probouzí k životu, zelená se, rozkvétá… Rozkvetlé větvičky vrby jívy (tzv. kočičky) nám 
jsou symbolem, že Ježíš přichází, aby nám daroval nový život. O tom se dozvíme více brzy, o 
Velikonocích. 

9 – 14 let 

V prvním čtení slyšíme o Božím služebníkovi, který je otevřený naslouchání Božímu slovu celým svým 
srdcem a zvěstuje to, co je mu řečeno. A to i přes nepřátelství a utrpení, které si tím přivádí. Bůh je 
mu blízko, pomáhá mu a podporuje ho. Bůh nedovolí, aby byl jeho služebník potupen. Ježíš při svém 
vjezdu do Jeruzaléma, ač ho lidé radostně vítají, ví, že za krátkou dobu bude na tomto místě trpět a 
zemře. On je však Bohem poslaný a ví, že Bůh ho zachrání – vzkřísí – k životu. A s ním i všechny lidi. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: kolečka z bílého papíru (prům. 15 cm), proužky barevných papírů, pastelky, lepidlo, špejle 

S dětmi připravíme „mávátko“ ve tvaru květiny. Nejdříve na bílé kolečko děti namalují Ježíše tak, jak 
si ho představují jako Krále. Mohou přidat učedníky, zástupy lidí mávajících a provolávajících slávu. 
Na druhé bílé kolečko lepíme vedle sebe proužky barevných papírů, ohýbáme je jako okvětní lístky a 
znovu přilepíme. Nakonec bílá kolečka slepíme k sobě, doplníme špejlí (pro zápich) a mávátko máme 
připravené. 

6 – 9 let 

Pomůcky: dvě větvičky (cca 30 cm dlouhé), provázek, rozkvetlá vrba jíva, tzv. kočičky – několik 
ratolestí, různě barevné kuličky z mačkaného krepového papíru, lepidlo, balicí papír (čtverec nebo 
obdélník většího rozměru), tavná pistole 

Větvičky svážeme provázkem do tvaru kříže. Pomocí tavné pistole jej připevníme na balicí papír. 
Protože si uvědomujeme veliký dar, který nám Ježíš svojí smrtí a svým zmrtvýchvstáním připravil – 
dar věčného života ve společenství s Bohem – ozdobíme kříž květy: z barevných kuliček poskládáme 
různé květy a lepíme je kolem kříže. Taktéž ratolesti „kočiček“. 

 

9 – 14 let 

Pomůcky: zpěvník Hosana modrá 
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S dětmi zazpíváme písničku „Připravujte cestu“ (č. 214) z modré Hosany. Potom v kruhu můžeme 
sdílet naše představy: Jak otevřít svoje srdce Bohu? Jak připravit svoji cestu? ... Každý obkreslíme 
vlastní chodidlo na barevný papír, vystřihneme a svoji stopu přilepíme na pruh balicího papíru. Balicí 
papír přineseme v obětním průvodu (můžeme zpívat stejnou píseň jako při katechezi) a umístíme ho 
v kostele směrem k oltáři, tj. naše stopy jdoucí k oltáři. 

Obrázek 

Hosana! 

 


