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otec Petr KošuličSETKÁNÍ
V neděli ráno, hned 

za úsvitu spěchaly ke 
hrobu tři ženy, aby Je-
žíše  pomazaly.  Měly 
strach,  že  nedokáží 
odvalit  těžký  kámen 
u  vchodu.  Jaké  však 
bylo  jejich  překvape-
ní, když zjistily, že ká-
men  je  odvalený.  Ve-
šly  do  hrobky  a  tam 
uviděly sedět mladíka 
v bílém  rouchu. Ženy 
se polekaly, ale on jim 
řekl...
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Najdi 10 rozdílů na obrázku u prázdného hrobu.

Ahoj, kluci ministranti.
Před námi jsou největší svátky v  roce. Všichni 

víme, a ministranti obzvlášť, že Velikonoce jsou nej-
důležitější svátek. Proto také příprava na ně trvá tak 
dlouho. Celých 40 všedních dnů a k tomu ještě 6 ne-
dělí.

Teď začnou nejdůležitější přípravy, aby velikonoční 
slavnost proběhla co nejlépe, nejdůstojněji.

Protože kněz často slaví během těchto tří dnů 
více mší svatých a obřadů, je třeba, aby ministranti 
byli každý na svém místě a věděli, na co všechno 
mají být kdy připraveni. Služba ministranta je tedy 
v tomto období nejvíce poznat. Dá se říct, že jeho 
služba je z celého roku právě o velikonočních obřa-

dech nejdůležitější. To proto, aby se kněz nemusel 
zabývat drobnostmi.

Ministrant a jeho služba jsou však nejvíce a nej-
lépe poznat nejenom Velikonocích. Nejlépe je to při 
každé mši svaté, kdy ministrant zastává úkoly běžné, 
ale důležité, aby kněz mohl slavit mši svatou. Proto je 
dobré, aby ministranti nebyli v kostele jen v neděli, ale 
i ve všední dny.

V neděli a ve svátky je jejich služba viditelná, ale 
ve všední dny je neocenitelná. Tak vám přeji, aby Ve-
likonoce ve vás probudily touhu po tom, co je u mini-
stranta důležité. (Víte, co to je? Dozvíte se v tajence.) 
Dělal to i Pán Ježíš, a dokonce kvůli tomu i zemřel na 
kříži a vstal z mrtvých.

Co mladý muž ženám řekl, zjistíš, když vyluštíš bludiště a text poskládáš podle čísel. 
Více se dozvíš v Markově evangeliu. (Mk 16, 1–18)

Všechny tyto dny souvisí s Velikonocemi nebo s přípravou na ně. Ke každému z nich se vá-
žou různé činnosti nebo liturgické barvy. Poznáš, která z tří věcí k danému dni NEPATŘÍ? 
Písmenko, které je u ní uvedené, vepiš do tajenky.  

POPELEČNÍ STŘEDA 
    • Udílení popelce                  B
    • Žehnací modlitba nad ratolestmi  S
    • Čiň pokání a věř evangeliu   K 
      

ZELENÝ ČTVRTEK 
    • Umývání nohou                  A
    • Červená liturgická barva   L
    • Poslední večeře    Ř
      

VELKÝ PÁTEK 

    • Slavení mše svaté    U
    • Křížová cesta      I
    • Odhalování kříže    M

BÍLÁ SOBOTA
    • Křest dospělých    E
    • Zpěv Gloria na ranní mši svaté                Ž
    • Bdění u Ježíšova hrobu   T

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
    • Svěcení pokrmů    A   
    • Zpěv Aleluja     P  
    • Uctívání kříže                   B    

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
    • Pomlázka     O
    • Bílá liturgická barva    V
    • Žehnání ohně a zapalování paškálu  A

TAJENKA: 

V hodině děje-
pisu  učitel  položil 
otázku  a  žák  ne-
odpovídá.

„Tak co, Karlí-
ku,  dělá  ti  otázka 
potíže?“

„Pane  učiteli, 
otázka  mi  potíže 
nedělá,  spíše  od-
pověď.“

Velikonoce

Jednoho známého vědce se ptali, jaký je rozdíl mezi 
časem a věčností. Vědec odpověděl: „Kdybych si udě-
lal čas, abych vám to vysvětlil, potřebovali byste celou 
věčnost, abyste to pochopili.“

„Jak to, že váš syn má tak rovná záda?“
„To je jednoduché. Každý měsíc mu na stole zvedne-

me monitor počítače o pět centimetrů výše.“

„Můžeš  si  vybrat,  mami,“  říká  synek,  když  přijde 
před večeří z hřiště domů. „Buď budeš mít čistý ruč-
ník, nebo čistého syna!“
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