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Nepredajné

Milé deti!

Veľkonočné udalosti

V novom
veľkonočnom
čísle vám opäť prinášame
tematický článok, omaľovánky
i súťažné otázky. Tak sa rýchlo
pusťte do toho a čítajte, vyplňujte
a maľujte.
Ako motivácia k správnemu
úhľadnému
vyplňovaniu
a vyfarbovaniu
vám
môžu
poslúžiť aj mená výhercov
z minulého čísla.
Celkovo
sme
dostali
krásnych 43 odpovedí. Medzi
nimi bolo až 23 zlých, či
neúplných a prvýkrát menej, len
20
správne
vyplnených
a krásne vymaľovaných hárkov.
Z nich sme tak ako vždy
vylosovali troch výhercov:
1. Kubo Marjo
2. Ninka Majerníková
3. Kristínka Coričová

Od Mojžišových čias slávili Židia Veľkú noc rodinnou večerou, pri ktorej
si pripomínali veľké činy, ktoré Boh vykonal pre blaho svojho ľudu zotročeného
v Egypte. Dva dni pred sviatkom Ježiš pozval na večeru svojich učeníkov. V
tých dobách bolo zvykom, že pán domu prikázal sluhom, aby umyli nohy
hosťom, než pôjdu ku stolu. Toho večera však Ježiš sám začal apoštolom
umývať nohy. Potom im povedal: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval
vás: podľa toho poznajú, že ste moji učeníci.“
Začali jesť, potom Ježiš povedal: „Jeden z vás ma zradí.“ Apoštoli sa ho
opýtali, kto by to mohol byť a on odpovedal: „Je to ten, kto si so mnou namáča
chlieb v mise.“ „Majster, som to snáď ja?“ spýtal sa Judáš. A Ježiš mu
odpovedal: „Ty si to povedal.“
Potom Ježiš vzal chlieb, požehnal ho, rozlámal a dával ho prítomným.
Potom vzal kalich vína, požehnal ho a podal ho apoštolom. A prikázal: „To
čiňte na moju pamiatku.“
Po večeri sa Ježiš so svojimi apoštolmi vydal na miesto vysadené
olivami, nazývané Getsemane. Tam sa odobral do ústrania a modlil sa. Keď sa
vrátil k apoštolom, zastihol ich spať. Čoskoro na to k nim dorazila skupina
vojakov. Viedol ich Judáš, ktorý im povedal: „Koho pobozkám, ten to je; toho
zatknite.“ Potom Judáš pristúpil k Ježišovi a pobozkal ho. Vojaci spútali Ježiša a
priviedli ho pred najväčší súd zostavený zo starších židovského národa. Tí
zavolali falošných svedkov, aby obvinili Ježiša, ale nedokázali mu žiadnu vinu.
Nakoniec sa ho veľkňaz Kaifáš opýtal: „Ty si skutočne Kristus, Syn Boží?“ A
keď Ježiš odpovedal že áno, Kaifáš zvolal: „Rúhal sa! Všetci ste počuli, čo
povedal. Načo ešte potrebujeme svedkov?“ Nemali však moc odsúdiť ho k
smrti; to podľa zákona mohli len Rimania. Preto odviedli Ježiša k rímskemu
miestodržiteľovi Pontskému Pilátovi, aby vyniesol trest smrti. Pilát Ježiša
vypočul a nenašiel žiadne previnenia. Chcel ho prepustiť, ale dav stále kričal:
„Ukrižuj ho, ukrižuj!“
Pilát teda učinil posledný pokus. „Je zvykom, že na Veľkú noc prepustím
na noc jedného väzňa. Chcete, aby som prepustil Barabáša, alebo tohto Ježiša?“
Barabáš bol vrah. Ale dav, tak ako mu našepkávali starší, kričal: „Barabáša!“
Ježiša bičovali, položili mu na hlavu tŕňovú korunu, na ramená mu dali kríž a
viedli ho na miesto nazývané Golgota, kde ho klincami pribili na kríž. Vedľa
neho boli ukrižovaní aj dvaja zločinci.
Všetci apoštoli utiekli. Mali strach, aby ich neusmrtili s Ježišom. Len Ján
ho odprevadil až na Golgotu a stál pri kríži s Máriou, Ježišovou matkou. Keď
ich Ježiš uvidel, požiadal Jána, aby sa postaral o Máriu, ako by bola jeho matka,
a Máriu požiadal, aby prijala Jána za svojho syna.
Pri kríži bola tiež skupina ľudí, ktorí sa Ježišovi vysmievali. Vraveli:
„Iných zachránil, nech zachráni aj sám seba! Nech zostúpi z kríža: áno, potom
mu uveríme.“ Ježiš ale vzal na seba toto utrpenie dobrovoľne za celé ľudstvo.
Odpúšťal vojakom, ktorí ho ukrižovali, aj ľuďom, ktorý sa mu posmievali;
zodvihol oči k nebu a modlil sa: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“

Ďakujeme za všetky hárky
a tešíme sa na Vaše správne
odpovede. Nabudúce to môžete
byť práve vy, ktorých vylosujeme.
Sme radi, že nám stále
maľujete a kreslíte nové a nové
obrázky. Tentoraz nám bolo
doručených 34 obrázkov či
kresieb. Naša odborná porota
vybrala tentokrát jednu výhernú
kresbu, ktorú namaľovala:
Miriam Kotorová
Nezabúdajte nám opäť všetko
krásne,
čitateľne
a úhľadne
vyplniť a zaslať, či odovzdať. Už
teraz sa nemôžeme dočkať na vaše
kresby, obrázky, odpovede, básne,
modlitby a na všetko, čo si pre nás
pripravíte.
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Aj jeden zo zločincov, ukrižovaných
vedľa neho, ho urážal; druhý ho však
zahriakol: „Čo to vravíš? My sme odsúdení
spravodlivo za naše zločiny; ale on je
nevinný.“ Potom sa obrátil k Ježišovi:
„Pamätaj na mňa, až prídeš do svojho
kráľovstva.“ Ježiš mu sľúbil: „Dnes budeš
so mnou v raji.“
Okolo tretej hodiny popoludní zvolal
Ježiš: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam
svoju dušu.“ Po týchto slovách skonal.
Neskôr niekoľko priateľov dalo dole
z kríža jeho telo, uložili ho do blízkeho
hrobu a ten uzavreli tak, že pred vchod
privalili veľký kameň. Ježiš zomrel a bol
pochovaný deň pred sobotou, počas ktorej
Židia oslavovali Veľkú noc. V nedeľu,
Mária, žena, ktorá patrila ku skupine
Ježišových priateľov, zamierila ku hrobu a
uvidela, že kameň je odvalený. Vošla, ale
Ježišovo telo tam nebolo.
Keď sa Mária spamätala, ponáhľala sa
za Petrom a Jánom a povedala: „Odniesli
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Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili!“ Obaja apoštolovia sa utekali
presvedčiť: bolo to skutočne tak. A tu si spomenuli na slová, ktorými
Ježiš predpovedal: „Tretieho dňa vstanem z mŕtvych.“
Peter a Ján sa vrátili domov. Mária však zostala blízko hrobu a
plakala. Zrazu počula hlas, ktorý sa jej pýtal: „Prečo plačeš?“ Mária si
myslela, že to je strážnik tohto miesta. Ale ten, kto k nej hovoril, ju
oslovil: „Mária!“ A tu sa Mária obrátila, uvidela ho a spoznala: bol to
Ježiš. Ježiš bol teda živý: naozaj vstal z mŕtvych!

Viete...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koľko dní pred Veľkou nocou si Ježiš pozval učeníkov na večeru?
Ako sa volalo miesto, kde Ježiša zatkli vojaci?
Ktorý Ježišov učeník zradil Ježiša?
Ako sa volal väzeň, ktorého Pontský Pilát prepustil?
Ako sa volalo miesto, kde Ježiša ukrižovali?
Ktorému učeníkovi Ježiš povedal, aby sa postaral o jeho matku?
Okolo koľkej hodiny Ježiš zomrel?
Ako sa volala žena, ktorá našla Ježišov hrob prázdny?
Za ktorými učeníkmi utekala, aby oznámila prázdny hrob?
V ktorý deň v týždni Ježiš vstal z mŕtvych?
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