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Evanjelium podľa Jána (Jn 20, 1 - 9)

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária  Magdaléna k          

a videla, že kameň je od               odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi 

Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal         tak rád, a povedala im: 

„Odniesli Pána z                a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k              . Bežali obaja, ale ten druhý 

učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k             prvý. Nahol sa 

a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do              . Videl 

tam položené plachty aj šatku, ktorú mal           na hlave. Lenže tá nebola pri 

plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, 

ten, čo prišiel k              prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že 

má vstať z mŕtvych.

     

Ježiš              hrob

1.4.2018: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Ako sa volala žena, ktorá prišla k prázdnemu hrobu? _____________________

A ako sa volal muž, ktorý prišiel po nej? _____________________________
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Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zvíťazil nad smrťou. To znamená, že jedného dňa sa 

stretneme so všetkými našimi blízkymi, ktorí už zomreli, a aj nás samých čaká 

večný život.

Spomeň si na svojich blízkych alebo známych, ktorí už zomreli, a pomodli sa 

za nich krátku modlitbu. Za každého tu môžeš nakresliť jedno srdiečko.

Od štvrtka sme si pripomínali dôležité udalosti z Ježišovho života – ako 

učeníkom pri večeri lámal chlieb, ako ho Judáš zradil, ako ho zajali, odsúdili 

a na hlavu nasadili tŕňovú korunu. Ako musel prejsť krížovú cestu až na vrch 

Golgota a tam ho ukrižovali. Zomrel a uložili ho do hrobu. Ale keď na tretí deň 

prišli ženy k hrobu, kameň bol odvalený a hrob prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych. 

Zoraď obrázky znázorňujúce tieto udalosti podľa poradia. Čo bolo najskôr 

a čo potom? Dopíš k nim čísla.


