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6. neděle postní cyklus B
Květná neděle
„Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a k Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte
do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí
neseděl. Odvažte je a přiveďte! A řekne-li vám někdo: ,Ćo to děláte?´, odpovězte: ,Pán je potřebuje a hned je sem
zas vrátí.´“ Vyšli na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam
stáli, jim řekli: „Co to děláte, že odvazujete to oslátko?“ Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali.
Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli své pláště a jiní
zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech!“ Ježíš vjel do
Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betanie.
(Mk 11,1-11)

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

PROTOŽE TATO NEDĚLE JE NEOBVYKLÁ, NAVRHUJEME PŘED
PAŠIJEMI OSLOVIT DĚTI A HOVOŘIT S NIMI O TOM, CO BUDE. JE
MOŽNÉ JE PAK POSLAT NA URČENÁ MÍSTA, KDE BUDOU
MALOVAT. VĚTŠÍ DĚTI SE VRÁTÍ NA SVÁ MÍSTA.
Děti, dnešní neděle je velkou slavností! Je to šestá a poslední neděle postní,
neděle Květná, a zároveň začátek Svatého týdne. Děti, věděly byste, co to
znamená Květná neděle a proč má tak rozkvetlé jméno a proč je následující
týden Svatý? (dát prostor dětem, nehodnotit). Květná neděle má květy ve svém
názvu. Květy připomínají palmové ratolesti, kterými, jak jsme slyšeli
v evangeliu, vítali obyvatelé Jeruzaléma Pána Ježíše. U nás v Čechách palmy
nerostou, a tak vítáme Pána Ježíše kytičkou rozkvetlé jívy, které říkáme
„kočičky.“ Svatý týden je posledním týdnem před svátkem svátků, slavností
všech slavností! Copak je to za slavnost? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Ano jsou to velikonoce! Svatý týden je týdnem, který začíná zvoláním: „Hosana!
Hosana, Synu Davidův!“ A končí velkopátečním: „Ukřižuj ho!“ Je to týden
velkých příběhů a překvapení a obratů, kterým možná úplně nerozumíme, ale
společně je s Pánem Ježíšem prožíváme. O událostech Svatého týdne se
dovídáme z vyprávění Pašijí. Děti, věděly byste, co jsou to Pašije a kde je
najdeme? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Pašije, jsou texty evangelia, které popisují události Svatého týdne, ale i divadelní
hry, které vypráví o tomto velkém příběhu dějin člověka. Dnes je také uslyšíme.
Poslouchejte pozorně! Jsme na začátku Svatého týdne a v průvodu následujeme
Pána Ježíše na cestě Jeho velké lásky k nám. Je to cesta plná utrpení a bolesti.
Následujeme Pána Ježíše až na Kříž! A to proto, že jej velice milujeme a chceme
být s ním v bolesti utrpení Kříže i radosti slavného Vzkříšení! Pán Ježíš se stal
jedním z nás. Proto přišel jako Král králů, sestoupil pokorně, usedl na oslátko,
aby se nám podobal co nejvíce. Tobě, mě, Vám, každému z nás! To je velká láska
Pána Ježíše! My jej milujeme, jak nejvíce umíme! Oproti Jeho lásce je to stále
málo, ale učíme se na cestě s Pánem Ježíšem a snažíme se, jak nám naše
přirozenost dovoluje.

