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6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE - CYKLUS C
Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že
tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal:
„Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu: „Neshledávám na
tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku,
počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl,
že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě.
Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a
doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu
Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých
šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. (Lk 23, 1-11)
Pomůcky: papíry s předlouhou k vystřižení, pastelky, nůžky, špejle a lepidlo

Milé děti. Dnešní neděle je úplně jiná než ostatní neděle v roce. Začínali jsme
před kostelem svěcením kočiček a nesli jsme si je v průvodu do kostela na
bohoslužbu. Co nám to mělo připomenout? Jakou událost? (nechte odpovědět
děti) Ano, je to vjezd Ježíše do Jeruzaléma před židovskými svátky. Tenkrát
židé Ježíše vítali, klaněli se mu, na zem pokládali své pláště. Dnes bychom
takovou scénu mohli přirovnat např. k příjezdu nějaké velké celebrity, nějaké
superstar. Ježíš byl už populární osobnost. Zvěsti o jeho schopnostech
uzdravovat, rozmnožovat jídlo, dokonce křísit z mrtvých se šířily krajinou jako
lavina. Každý ho chtěl vidět na vlastní oči, každý se ho chtěl dotknout nebo
alespoň slyšet, co říká. A co na to Ježíš? Vystupoval on sám jako celebrita?
Rozdával své autogramy? (nechte odpovědět děti) Určitě ne. Vždyť on nepřijel
jako nějaká známá osobnost, aby se nechal obdivovat. On do Jeruzaléma přijel
proto, aby se tam za každého z nás obětovat. A jedním z ukazatelů, že o velkou
pozornost nestál, bylo jistě to, že nepřijel ani na koni, ani v kočáře, ale na oslovi.
Chudý, bez truhel plných vzácného oblečení, jen s šaty, které mu kdysi asi
utkala jeho maminka a s hrstkou obyčejných rybářů a dalších učedníků, kteří
rozhodně nepatřili k jeruzalémské smetánce.
Když byl Ježíš zatčen, dostal se nejprve před Piláta. To byl zástupce Říma, který
byl zodpovědný především za to, aby v dané oblasti byl klid a aby nedošlo ke
vzpouře Židů proti Římanům. Když Pilát zjistil, že Ježíš patří mezi Židy, chtěl
se ho zbavit a poslal ho ke králi Herodovi.
Krále Herodes si myslel, že Ježíš je něco jako dobrý kouzelník, který mu
předvede nějaké zábavné kousky, nějaké „show“. A jak to dopadlo? (nechte
odpovědět děti) Ježíš mlčel.
A co my děti? Dnešním dnem nám začíná Svatý týden. Zkusme našemu srdci
také dopřát ztišení, abychom dobře prožili to co Ježíš, jeho matka Maria ostatní
prožívali o Velikonocích v Jeruzalémě. A až budeme slavit Ježíšovo vzkříšení,
tak potom jásejme a radujme se. Ať to klidně slyší všichni kolem nás. :-)
(rozdejte dětem materiál na výrobu loutky)
Nyní si děti můžete vyrobit loutku, Ježíše na oslátku. Doma pak rodičům
zahrajte divadlo o tom, jak Ježíš vjel do Jeruzaléma. Věřím, že jim uděláte
velkou radost.

