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Svátky života
Ústřední pravda:

vlastně schovaný nový život kuřátka. Na jaře
se rodí spousta mláďátek různých zvířat.

Ježíš zemřel, abychom měli věčný život

Proto lidé zdobili vajíčka, protože
připomínají život. Po zimě všichni byli
unavení a radovali se z nového života.
A vajíčka to připomínají. Někteří dokonce
věřili, že ozdobená vajíčka mají kouzelnou
moc a budou je chránit po celý rok.

Příprava
Vezměte obálky, očíslujte je a do každé vložte
jeden obrázek:
1.
2.
3.
4.
5.

Kraslice
Pomlázka
Zajíček
Osení
Mazanec

Před začátkem lekce
náhodným dětem.

Vyzvěte dítě s obálkou číslo 2, ať obálku
otevře a řekne co je uvnitř.

PPTX 3 Pomlázka
rozdejte

obrázky

Pomlázka. Víte, proč se o Velikonoce
plete pomlázka? (nechte děti odpovídat)
V různých krajích se zvyky liší. Ale většinou
kluci a mladí muži pletou pomlázku a potom
chodí za děvčaty a ženami hodovat. Podle
tradice díky tomu ženy budou mladé a krásné,
jako jsou mladé jarní proutky. Někde na
oplátku holky polévají kluky vodou, aby dobře
rostli.

Velikonoce
PPTX 1
Blíží se Velikonoce. Víte ale co vlastně to slovo
„Velikonoce“

znamená?

(nechte

děti

odpovídat)

Vyzvěte dítě s obálkou číslo 3, ať obálku
otevře a řekne co je uvnitř.

PPTX 1-2
Velikonoce znamená „veliká noc“. Veliká, jako
že je důležitá. Víte, co se v tu velikou noc stalo?
(nechte děti odpovídat) Ježíš zemřel na kříži.

PPTX 4 Zajíček
Víte proč se často mluví o velikonočních
zajíčcích? (nechte děti odpovídat) Tradici
velikonočních zajíčků jsme zkopírovali od
Němců a Američanů. Podle nich je zajíček
pomocník bohyně mládí a života a na jaře jí
pomáhá přivádět na svět všechna mláďátka. Ta
bohyně se jmenuje Easter a podle toho se
anglicky Velikonoce jmenují Easter a německy
Ostern.

To je ale smutná věc. Smrt, když někdo
zemřel. Velikonoční tradice jsou přece veselé!
Pojďme si tedy raději povídat o velikonočních
tradicích.
Vyzvěte dítě s obálkou číslo 1, ať obálku
otevře a řekne co je uvnitř.

Velikonoční tradice

Vyzvěte dítě s obálkou číslo 4, ať obálku
otevře a řekne co je uvnitř.

PPTX 2 Kraslice

PPTX 5 Osení

Malovaná vajíčka neboli kraslice. Víte, co nám
připomínají? (nechte děti odpovídat) Co se
vylíhne z vajíčka? Kuřátko. Takže ve vajíčku je

Tomu se říká osení. Je to mladé obilí,
které vyrůstá ze zasazených zrníček. Víte, co
o Velikonocích připomíná? (nechte děti
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odpovídat) Z obilí vyroste klásek a lidé
potřebovali dobrou úrodu. Osení připomíná,
že konečně všechno roste a díky tomu budeme
mít novou úrodu a budeme mít z čeho žít.

Lidé si tenkrát dávno vybrali, že si chtějí
připomínat smrt Ježíše. A to je zvláštní! Kdo by
chtěl radši smrt než život? K tomu museli mít
vážný důvod.

Vyzvěte dítě s obálkou číslo 5, ať obálku
otevře a řekne co je uvnitř.

Ježíšova smrt

PPTX 6 Mazanec

PPTX 9

Víte, co připomíná mazanec? (nechte děti
odpovídat) Když se na mazanec podíváte shora,
tak připomíná slunce. Je kulatý, žlutý a zářivý.
Na jaře přestává být brzy tma a díky slunci
všechno začíná růst a ožívat. Lidé pekli
mazanec a tím se radovali ze slunce.

Co je tak důležité na smrti Ježíše, že se celá
Evropa stala křesťanskou?

Co mají všechny tyto tradice společné?
(nechte děti odpovídat)

Ale Ježíš přišel a zemřel místo nás. Ježíš
zemřel, abychom mohli být s Bohem a měli
věčný život. (ÚP)

Misionáři totiž říkali, že máme problém.
Jsme daleko od Boha. Jsme tak daleko od Boha,
že s ním nemůžeme žít. A protože jenom Bůh
dává život, tak musíme bez Boha zemřít.

PPTX 7

Lidé si nemysleli, že by byli daleko od
Boha. Vždyť nebyli zas tak zlí. Dělali mnoho
dobrých věcí. Ale misionáři jim řekli, že Bůh je
dokonalý a jenom dokonalí lidé se k němu
mohou přiblížit. Bůh jasně řekl, co člověk musí
dělat, aby mohl být s ním. Napsal to v Bibli.
Pojďme se na to podívat.

Jaro, zdraví, slunce a hlavně život.
Velikonoce vždycky byly svátky života.

Příchod misionářů
Lidé oslavovali Velikonoce, protože se
radovali ze života. Po dlouhé zimě, kdy se jim
těžko žilo přišlo jaro. Sluníčko svítilo. Rodily se
mláďátka. Obilí rostlo. Všechno bylo mladé,
krásné a plné života. Tak se slavily staré
Velikonoce.

Vždy se slovy „Bůh říká“ zvedněte Bibli.

PPTX 10–15
•

Potom ale na naše území začali přicházet
misionáři. To byli lidé, kteří vyprávěli o Bohu
a Ježíši lidem, kteří nikdy předtím nic
takového neslyšeli. Misionáři vyprávěli
o Bohu, ale taky chtěli mnoho věcí změnit.
O Velikonocích chtěli oslavovat něco jiného.

•

•
•

Misionáři říkali, že Ježíš je Boží syn. Že
přišel na svět a o Vánocích chtěli oslavovat jeho
narození. Ale říkali také, že Ježíš zemřel.
Zemřel ošklivou smrtí, když byl mučený a
přibitý na kříž. Misionáři chtěli, aby si lidé
o Velikonocích připomínali smrt.

•
•

Už jsi někdy lhal? Bůh říká: „mluvte
pravdu…“
Už jsi někdy byl naštvaný a nechtěl
odpustit? Bůh říká: „Odpouštějte, co proti
druhým máte…“
Už jsi někdy podváděl ve škole nebo při
hře? Bůh říká: „Nebudeš podvádět…“
Už jsi někdy nadával? Bůh říká: „z vašich
úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo…“
Už jsi někdy nesplnil slib? Bůh říká: „Když
složíš slib … splníš vše …“
Už jsi někdy pomlouval? Bůh říká:
„Odhoďte pomluvy…“

PPTX 16

PPTX 8

Jaro nám nepomůže. Můžeme se z něj radovat
nějaký čas, ale pak přijde podzim. Co vyrostlo
zase zvadne a opadá. Co bylo mladé to

Co by sis vybral ty? Jaké Velikonoce bys chtěl
mít? Radši svátky života, nebo smrt Ježíše?
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zestárne. Kdo měl radost je smutný. Protože
jsme daleko od Boha.

Máme tu obojí. Tak je na tobě, co budeš
letošní Velikonoce slavit.

PPTX 17

Aplikace

Zatímco veselé jaro nakonec končí smutkem,
smutná smrt Pána Ježíše končí radostí. Ježíš
zemřel a byl pohřbený do hrobu ve skále. Ale
on nebyl daleko od Boha. Ježíš vždycky Boha
poslechl. Nezemřel kvůli sobě. Zemřel místo
nás. A proto byl taky první, kdo vstal
z mrtvých. Ježíš žije navždycky a stejně tak
bude žít každý, kdo mu uvěří. Ježíš totiž
zemřel, abychom měli věčný život. (ÚP)

Pokud jsi ještě neuvěřil Pánu Ježíši,
můžeš se rozhodnout teď. Řekni Bohu, že víš,
že jsi od něho daleko a je ti to líto. Řekni mu, že
věříš, že Ježíš zemřel místo tebe, abys mohl žít
s ním. Popros Ježíše, aby ti dal věčný život a
pomohl ti poslouchat Boha.
Můžeš to Bohu říct právě teď šeptem,
nebo i později, třeba o Velikonoce. Nezáleží na
tom, kde to řekneš, důležité je, abys to myslel
vážně.

PPTX 18
I když celá Evropa uvěřila misionářům, stejně
si mnozí lidé vybrali raději svátky života. A tak
máme dvoje Velikonoce. Oslavujeme život a
taky oslavujeme smrt Ježíše a věčný život,
který Bůh dává.

Kvízové otázky
1. Co znamenaly nejstarší tradice
Velikonoc? (Oslavy života a jara.)
2. O čem mluvili misionáři? (O kříži,
smrti a hrobu.)
3. Pro co se tenkrát lidé rozhodli – kříž,
nebo jaro? (Kříž.)
4. Proč je kříž důležitý? (Ježíš na něm
zemřel místo nás.)
5. Řekni tři příklady věcí, kvůli kterým
jsme daleko od Boha. (lež, nadávky,

neodpuštění, pomluva, porušený slib,
podvod…)
6. Jak skončí radost z jara? (Přijde podzim,
smrt a smutek.)
7. Jak skončil Pán Ježíš? (Vstal z mrtvých.)
8. Proč je na Velikonocích smrt Ježíše
důležitější, než jaro a život? (Protože,
Ježíš zemřel, abychom měli věčný život a
po smutku přináší radost, která nekončí.)
.
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