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PŘÍPRAVA 

Milé rodiny, 

Tento manuál vám má pomoci aktivně SLAVIT nedělní bohoslužbu. Úvodní katecheze je snahou o prožitek 

radosti z víry spolu s dětmi. Některé části jsou volitelné, vyberte si ve svobodě. Pokud se rozhodnete využít 

kompletní materiál, počítejte na samotnou bohoslužbu cca 1,5 hod. času. Nezapomeňte na přípravu, chvilku 

vám zabere. Ale pak to bude stát za to. 

Oslavou Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma na Květnou neděli liturgie církve zahajuje Svatý týden. „Ježíšův 

vjezd do Jeruzaléma ukazuje příchod království, které se král – Mesiáš, přivítaný ve svém městě dětmi a 

lidmi pokorného srdce, chystá uskutečnit „paschou“ své smrti a svého vzkříšení.“ (KKC 570) Ježíšův 

slavnostní vjezd do Jeruzaléma uvádí do tajemství smrti a vzkříšení Páně, kterým král – Mesiáš začne 

uskutečňovat své tajemství. Přejeme vám krásné a radostné slavení! 

 

Materiál: mapa Jeruzaléma, ratolesti (kočičky, zlatý déšť, rozkvetlé větvičky), barevné šátky, dřevěné tyčky 

cca 60 cm (pro každé dítě jedna), šablony oslí hlavy, kousky provázků nebo vlny cca 20 cm dlouhé, nůžky 

Stůl, kolem kterého jsme shromážděni: hezký ubrus, kočičky, svíce, zápalky, Bible. 

Modlitební koutek: pokud nemáme, vytvoříme si příjemné zákoutí, kde se dá s dětmi sedět v kruhu na 

zemi, ideálně má každé dítě svůj malý kobereček nebo jinak vymezený intimní prostor. 

Zkratky: Zkratka P označuje otce, matku, případně podle situace někoho jiného, kdo vede liturgii; zkratka 

O označuje ostatní, V znamená všichni. 

Texty a písně: Domluvíme se, kdo bude číst kterou část pašijí, případně další texty. Každý krok bohoslužby 

lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír a jsou k dispozici noty.  

 

ÚVODNÍ KATECHEZE (NAHRAZUJE PRŮVOD A SLAVNOSTNÍ VSTUP) 

(Tuto část lze vynechat: Pozveme děti do modlitebního koutku, sedneme si do kruhu a doprostřed umístíme 

mapu Jeruzaléma - viz příloha. Pokud máme dřevěné kostky vhodné velikosti, postavíme hradby. Povídáme 

si o jednotlivých místech a událostech s nimi spojených. Potom se přesuneme ke stolu.)  

 

Shromáždíme se kolem připraveného stolu, svíčka není zapálená (!), a otec rodiny nebo maminka začnou 

křížem: 

 

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  

O: Amen. 

P: Po celý půst jsme se s církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme 

Svatý týden.  

Ježíš býval často v Jeruzalémě. Ale nikdy ho nevítali tak slavnostně jako tehdy, když tam přišel před 

svou smrtí. Šel do Jeruzaléma, aby spolu s učedníky oslavil židovské Velikonoce. Chtěl také, aby se 

splnilo proroctví, jež předpovídalo, že král vjede na oslíku, proto poslal dva učedníky, aby mu 

přivedli oslátko. Poslouchejte… 

 

P nebo další dospělý zapálí svíčku a slavnostně recituje: 

Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal dva 

učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou 

oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: `Pán 

je potřebuje a hned je pošle nazpátek.'„To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: 

`Řekněte siónské dceři: 

Hle, tvůj král k tobě přichází  

pokorný, sedí na oslu,  

na oslátku, mláděti soumara.'  
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Učedníci šli a udělali, jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště 

a on se na pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů 

ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! 

Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“  

Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“ 

 

Chvilka ticha. 

 

P: Co myslíte, co znamenají slova: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! 

Hosana na výsostech!“ (necháme děti odpovídat podle sebe, brainstorming, neprozrazujeme 

„správné řešení“, povzbuzujeme je ve vlastním přemýšlení) 

 Koho poznali lidé v osobě Ježíše? Krále, Davidova syna čili Božího Syna, Spasitele? Mnozí z těchto 

lidí o Ježíšovi slyšeli, možná znali jeho i to, co učil, měli radost, že přišel do Jeruzaléma. Jak tuto 

radost projevili? 

 Zpívali, kladli na cestu, kudy jel Ježíš na oslu, pláště a mávali ratolestmi. I my tato slova zpíváme: 

Určitě je znáte, proto se je teď společně pomodlíme. A do rukou si vezmeme naše ratolesti, kočičky, 

a zkusíme zamávat radostí, vždyť přijíždí král! 

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. 

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. (lze nahradit písní Hosana, viz 

příloha.) 

 

Na tomto místě lze pokračovat v katechezi individuální prací dětí (výroba oslíků a následná scénka 

„vjezd do Jeruzaléma“). Tuto fázi je možné také vynechat, proto ji uvádíme až na konci v přílohách. 

 

P: Modleme se:  

Bože, vyslyš naše prosby, a když dnes s ratolestmi v rukou oslavujeme Krista, našeho Krále, 

rozmnož naši víru a veď nás, ať ho následujeme celým svým životem. 

O: Amen. 

 

PAŠIJE (Mt 26,14-27,66) 

Předkládaný text je zkrácený. Do čtení lze zapojit starší děti. Pokud je délka textu pro děti vyčerpávající, lze 

pašije na vyznačených místech přerušit slokou písně, např. Až na kříž, Byl jsi tam apod. Případně lze začít 

až od místa označeného * na str. 4. 

 

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Ducha svatého, aby nás učinil 

vnímavými k tomuto textu. 

(Vypravěč – Vy, Ježíš – J, další – D, lze rozdělit mezi více osob) 

 

Vy: Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše. 

 Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich:  

D: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“  

Vy: Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den 

o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou:  

D: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“  

J: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe 

se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“  

Vy: Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.  

Vy: Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy:  
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J: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“  

Vy: Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl:  

J: „Pijte z něho všichni. Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění 

hříchů.“  

Vy: Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.  

(Sloka písně) 

Vy: Tehdy jim Ježíš řekl:  

J: „Vy všichni se dnes v noci nade mnou pohoršíte, neboť je psáno: `Budu bít pastýře, a ovce ze stáda 

se rozprchnou.' Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“  

Vy: Petr mu na to řekl:  

D: „Kdyby se všichni nad tebou pohoršili, já se nikdy nepohorším!“  

Vy: Ježíš mu odpověděl:  

J: „Amen, pravím ti: Dnes v noci, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“  

D: „I kdybych měl s tebou jít na smrt, nezapřu tě!“ 

Vy: Podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný 

Getsemany a řekl učedníkům:  

J: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit. Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte 

se mnou!“  

Vy: Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se:  

J: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ 

Vy: Potom se vrátil k učedníkům a našel je, jak spí. Řekl Petrovi:  

J: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. 

Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“  

Vy: Odešel podruhé a modlil se: 

J: „Otče můj, nemůže-li mě (tento kalich) minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“ 

Vy: Znovu se vrátil a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči. Nechal je, opět odešel a modlil 

se potřetí stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim:  

J: „Jen spěte a odpočívejte dál!“  

(Sloka písně) 

Vy: Když ještě mluvil, přišel Jidáš, a s ním velký houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží a starší lidu. 

 A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl:  

D: „Buď zdráv, Mistře!“  

Vy: a políbil ho. Ježíš mu odpověděl:  

J: „Příteli, učiň jen, k čemu jsi přišel.“  

Vy: Tu jej všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo se Ježíše zmocnili, vedli ho k veleknězi Kaifášovi, 

kde se shromáždili učitelé Zákona a starší. Petr šel zpovzdálí za ním až k veleknězovu dvoru. Vešel 

dovnitř a sedl si k služebníkům, aby viděl, jak to skončí. Velekněží a celá velerada hledali proti 

Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit na smrt, ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho 

falešných svědků. Nakonec přišli dva a řekli:  

D: „On prohlásil: Mohu zbořit Boží chrám a ve třech dnech ho zase vystavět.“  

Vy: Velekněz povstal a zeptal se ho:  

D: „Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé) proti tobě vypovídají?“  

Vy: Ježíš však mlčel. Tu mu velekněz řekl:  

D: „Zapřísahám tě při živém Bohu, abys nám řekl, zdali jsi Mesiáš, Syn Boží!“  

J: „Tys (to) řekl. Ale říkám vám: Od této chvíle uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici 

Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích.“  

Vy: Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl:  

D: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“ 
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Vy: Odpověděli: 

D: „Hoden je smrti.“  

(Sloka písně) 

Vy: Petr mezitím seděl venku na dvoře. Tu k němu přistoupila jedna služka a tvrdila:  

D: „Tys byl také s tím Galilejcem Ježíšem.“  

Vy: Ale on to přede všemi zapřel:  

D: „Nevím, co povídáš.“  

Vy: Když odešel k chodbě u brány, uviděla ho jiná služka a řekla těm, kdo tam byli:  

D: „Tady ten byl s tím nazaretským Ježíšem.“  

Vy: Ale zase to zapřel, a to pod přísahou:  

D: „Toho člověka vůbec neznám!“  

Vy: Za chvilku přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi:  

D: „Opravdu, i ty k nim patříš. Vždyť už tvé nářečí tě prozrazuje.“  

Vy: Tu se začal zaklínat a zapřísahat:  

D: „Neznám toho člověka!“  

Vy: Hned nato zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: „Dříve než kohout 

zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel ven a hořce se rozplakal.  

(Sloka písně) 

*Vy: Ježíš pak byl předveden před vladaře. Vladař se ho zeptal:  

D: „Ty jsi židovský král?“  

J: „Ty (to) říkáš!“  

D: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají?“  

Vy: Ale Ježíš mu neodpověděl ani na jednu otázku, takže se vladař velmi divil. Bylo zvykem, že o 

svátcích vladař propouštěl lidu jednoho vězně, kterého chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, 

jmenoval se Barabáš. Proto když se (lidé) shromáždili, zeptal se jich Pilát:  

D: „Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš? Kterého vám z 

těchto dvou mám propustit?“  

Vy: Lidé začali volat:  

D: „Barabáše!“  

Vy: Pilát jim řekl: 

D: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“  

Vy: Všichni volali:  

D: „Na kříž s ním!“  

Vy: On však namítl:  

D: „Ale co udělal špatného?“  

Vy: Oni však křičeli ještě víc:  

D: „Na kříž s ním!“  

Vy: Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před 

očima lidu si umyl ruce a řekl:  

D: „Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc.“  

(Sloka písně) 

Vy: Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vladařovi vojáci 

Ježíše odvedli, aby ho ukřižovali. Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval se 

Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž. Když došli na místo zvané Golgota, což znamená `Lebka', 

přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu 

připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Od dvanácti hodin nastala tma 

po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem:  

J: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ 
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Vy: To znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam 

stáli, říkali:  

D: „On volá Eliáše!“  

Vy: Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. 

 

Chvíle tiché modlitby vkleče. 

 

Vy: Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby 

se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše 

stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali:  

D: „To byl opravdu Syn Boží!“  

Vy: Zpovzdálí tam přihlíželo i mnoho žen. Když nastal večer, přišel bohatý člověk pocházející z 

Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. 

Pilát poručil, aby mu ho vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna a uložil ho do 

své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a odešel.  

 

Chvíle ticha 

 

PROSBY 

P: Pane Ježíši, děkujeme ti za tvou oběť. Děkujeme, že jsi nad smrtí zvítězil. Děkujeme, žes nám 

odemknul bránu do nebe. Věříme ti. Přijmi, prosíme, naše prosby. 

Následují prosby a díky, ideálně spontánní, za každou se připojí jednoduché zvolání „Amen“. 

Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje. 

 

OTČE NÁŠ A POZDRAVENÍ POKOJE 

 

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: 

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 

tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 

našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

 

Můžeme připojit i pozdrav pokoje: 

 

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také druhým. 

Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje. 

 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA A POŽEHNÁNÍ 

P: Pane Ježíši, připomínáme den, kdy jsi vjel do Jeruzaléma. Naplň nás, prosíme, moudrostí a láskou, ať 

vidíme tvůj příklad a dokážeme podle něj žít. Provázej svým požehnáním všechny, kteří vynakládají 

zvláštní úsilí pro ochranu našeho zdraví. Ochraň je i nás před nebezpečím, které ohrožuje tělo i duši. 

Dej nám sílu, abychom konali dobro, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

V: Amen. 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: 

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. 

V: Amen. 

Na znamení požehnání si můžeme navzájem udělat na čelo křížek. 

P: Dobrořečme Pánu. 

V: Bohu díky. 
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BONUSOVÁ KATECHEZE: VÝROBA OSLÍKŮ A NÁSLEDNÁ SCÉNKA „VJEZD DO JERUZALÉMA“ 

Pozveme děti opět do modlitebního koutku. 

Každé dostane jednu dřevěnou hůlku, šablonu oslí hlavy a nůžky, provázky nebo kousky vlny na hřívu.  

Děti si vystřihnou oslí hlavy, případně vymalují, na oslí šíji vytvoříme dírky v rozestupu cca 5 cm, kterými 

provlečeme provázky (hřívu) a přivážeme pevně ke klacíku. 

Jakmile máme hotovo, vyzkoušíme si slavnostní vjezd do Jeruzaléma na vlastní kůži v krátké scénce: 

Vytvoříme špalír, v rukou držíme kočičky, jedno z dětí se postaví na začátek špalíru a na svém oslíku 

pomalu a slavnostně špalírem projede. Pokud máme, klademe mu na cestu barevné šátky. Ostatní mávají 

kočičkami a zpívají píseň Hosana. Samozřejmě lze špalírem projet i nazpátek… 

Vystřídají se všechny děti, ale každé jen jednou (po bohoslužbě si scénku mohou hrát libovolně dlouho 

samy). 

Poté se vrátíme zpět ke stolu. 
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