
 

Květná neděle 

 
Mt 21, 1 - 11 a Mt 26, 14 - 27, 66 

Motto: Všichni Pána Ježíše oslavovali. 

Zamyšlení varianta 1: 

Dnes jsme slyšeli hned dvě evangelia. Jedno bylo radostné a veselé. O čem bylo? 

O tom, jak Pán Ježíš přijel do Jeruzaléma. 

Jak se lidé chovali? 

Volali: „Sláva.“ 

Druhé evangelium bylo proti tomu hrozně smutné. O čem bylo? 

O smrti Pána Ježíše na kříži. 

Co v tomto evangeliu lidé volali? 

Na kříž s ním! Ukřižuj ho! 

Z jakého volání měl asi Pán Ježíš větší radost? 

Sláva. 

A jak je to s námi? Vším, co děláme, také jako bychom něco volali. Tím hezkým Pána Ježíše 
oslavujeme, tím špatným voláme: „Ukřižuj!“ 

Zkusíme najít příklady: 

Sláva – pomáháme mamince, děláme radost bráškovi, ve školce posloucháme paní učitelku… 

Ukřižuj – hádáme se, odmlouváme… 

Vybíráme příklady ze života dítěte. 

Chceme-li Pánu Ježíši dělat radost, budeme se snažit dělat častěji věci, které ho oslavují a 
nedělat ty, které ho křižují.  

Závěr:  Budeme se snažit dělat častěji věci, které Pána Ježíše oslavují a nedělat ty, které ho křižují.  

 

 

 

 

 

 

 



Zamyšlení varianta 2: 

Dnes jsme slyšeli hned dvě evangelia. Jedno bylo radostné a veselé. O čem bylo? 

O tom, jak Pán Ježíš přijel do Jeruzaléma. 

Jak se lidé chovali? 

Volali: „Sláva.“ 

Druhé evangelium bylo proti tomu hrozně smutné. O čem bylo? 

O smrti Pána Ježíše na kříži. 

Co v tomto evangeliu lidé volali? 

Na kříž s ním! Ukřižuj ho! 

Jak se mohlo stát, že lidé Pána Ježíše nejdřív tolik oslavovali a potom ho zabili? Ti lidé Pánu 
Ježíši nerozuměli. Mysleli si, že když z něj udělají krále, budou se mít všichni dobře a už 
nebudou muset dělat nic nepříjemného. Ale Pán Ježíš to tak nechtěl. Chtěl lidem ukázat, že 
nejdůležitější není bohatství a sláva, ale láska. Proto se z lásky k nám zemřel na kříži, 
abychom se my mohli dostat do nebe.  

Závěr: Poděkujeme Pánu Ježíši za to, že z lásky k nám zemřel na kříži. 


