
podle mozaik Marko Rupnika SJ,

umělců Centra Aletti v Římě

a Dílny Všech svatých v Rajhradě



Milé děti a rodiče,

blíží se čas Velikonoc a kromě balíčku na tvorbu různých dekorací a výrobků, který si možná 

právě odnášíte z naší recepce, tu pro vás máme ještě něco. Svatý týden pro nejmenší. V těchto 

omalovánkách najdete tematické obrázky - na každý den Svatého týdne jeden. Omalovánky jsou 

nakresleny dle obrazů - mozaik z různých zemí světa, jejichž přehled najdete na poslední 

stránce tohoto sešitu. Můžete se jimi inspirovat, nebo vymalovat omalovánky dle vlastních chutí 

- fantazii se meze nekladou. U jednotlivých obrázků najdete také odkaz na biblické úryvky a 

stručný popis události. 

Tento sešitek je námi upravenou verzí stejnojmenných omalovánek z Dílny Všech svatých v 

Rajhradě. Děkujeme Jiřímu Šťastovi a dalším autorům předlohy za poskytnutí materiálů. 

Farnost Brno-Žabovřesky



Ježíš vjíždí do Jeruzaléma (Mt 21,1-11) 

Ježíš přijíždí na oslu do Jeruzaléma, lidé se radují a volají: „Hosana!“ 
Toto slovo vyjadřuje radost ze záchrany: „Sláva, Zachránce!“ Lidé 
dlouho čekali na dobrého krále, který by je ochránil. 

KVĚTNÁ NEDĚLE



PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Ježíš u přátel v Betánii (Jan 12,1-11) 

Ježíš před svým utrpením navštívil své přátele, tři sourozence. Každý 
mu chtěl projevit svou blízkost, jak nejlépe uměl: Lazar mu dělal 
společnost u stolu, Marta pro něj připravila jídlo a Marie přinesla velmi 
drahý olej, kterým ho pomazala. Ukázala mu tím, jak si ho váží. 



ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

Dřív než kohout zakokrhá (Jan 13,21-33.36-38) 

Apoštol Petr má hlavu v dlaních a pláče. Ještě večer by za Ježíše položil svůj 
život. A než se rozednělo, třikrát ze strachu tvrdí: „Neznám ho!“ Uslyší 
kohouta a vzpomene si na Ježíšova slova: „Dříve než kohout zakokrhá, 
třikrát mě zapřeš.“



STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

Oslavený beránek (Mt 26,14-25) 

Pro Izraelity znamenal beránek záchranu. Ježíš je Beránek Boží. V jeho 
svatozáři je kříž, protože na něm zemřel za celý svět. Je poraněný, protože ho 
probodli. Drží prapor vítězství, protože porazil smrt a je živý.



ZELENÝ ČTVRTEK

Ježíš umývá nohy učedníkům (Jan 13,1-15) 

Učedníci nerozumí. K Ježíši vždy vzhlíželi jako ke svému Pánu a Učiteli. Teď se 
na něj dívají, jak jim umývá nohy. Chce jim tak sloužit a svědčit o lásce.



VELKÝ PÁTEK

Ukřižování (Jan 18,1-19,42) 

Ježíš je ukřižován, umírá smrtí zločinců. Jeho kříž však připomíná strom života. 
Kdokoli jí Ovoce toho stromu, žije navěky. 



BÍLÁ SOBOTA

Kristus nese život Adamovi a Evě (Řím 6,3-11) 

Ježíš Kristus je silnější než smrt. Kříž, nástroj umučení, se stává prostředkem 
záchrany. Ježíši způsobil smrt, ale on křížem vítězí nad smrtí. Ježíš bere Adama a 
Evu za zápěstí, kde se měří život (puls srdce), aby jim dal nový život.



NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Anděl zvěstuje, že Kristus vstal z mrtvých (Mt 28,1-10) 

Anděl odvalil kámen z hrobu ne proto, aby umožnil Pánu vyjít, ale aby ukázal 
světu, že Ježíš přemohl smrt; není v hrobě, ale již vstal. 






	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

