KVETNÁ NEDEĽA
HOSANNA !
Požehnaný,
ktorý prichádza
v mene Pánovom,
kráľ Izraela!

Na Kvetnú nedeľu si pripomíname slávnostný vstup
Ježiša Krista do Jeruzalema.
Po tom, čo Ježiš vzkriesil v Betánii Lazára, vybral sa do
Jeruzalema na blížiace sa sviatky Veľkej noci. Židia
(Izraeliti) vždy prichádzali na veľké sviatky do Jeruzalema
do chrámu. Keď sa dopočuli, že prichádza do mesta ten
Ježiš, ktorý vzkriesil z mŕtvych človeka, zobrali palmové
ratolesti a vo veľkom zástupe mu išli v ústrety ako kráľovi
a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene
Pánovom, kráľ Izraela!“
Ježiš vstupoval do mesta so svojimi učeníkmi sediac na
mláďatku oslice a ľudia pred ním prestierali na zem svoje
plášte.

Palma je symbolom
víťazstva.
Židia
i starí
Rimania
nosili
pri
víťazstvách
palmové
ratolesti
v rukách, taktiež aj
na
štadiónoch
dávali víťazom do
rúk palmové vetvy.
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Na
kvetnú
nedeľu
sa
v chrámoch
požehnávajú a rozdávajú palmové alebo
olivové ratolesti. Keďže u nás takéto
rastliny
nerastú,
požehnávajú
sa
rozkvitnuté ratolesti vŕby (bahniatka).
Posvätené vetvičky sa nesmú vyhadzovať,
dávame ich doma za ikony alebo do vázy.
Kvetnou nedeľou zároveň vstupujeme do Veľkého týždňa, tzv. strastného týždňa,
kedy náš Pán Ježiš Kristus prežíval utrpenie a strasti (bolesti).

Úloha 1: Správne priraď nasledujúce nedele Veľkého pôstu k ich vysvetleniu.
Prostredníctvom
opakovania
Ježišovej
modlitby sa môžme viac priblížiť k Bohu.
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa
nado mnou hriešnym.“ (čotky)
Duchovný život je ako výstup po rebríku
k nášmu Bohu, avšak častokrát vlastnými
chybami padáme a potrebujeme pomoc.

Syropôstna nedeľa
- o vyhnaní z raja
1. pôstna nedeľa
Nedeľa ortodoxie
2. pôstna nedeľa
Spomienka
na
sv.
Gregora Palamasa
3. pôstna nedeľa
Krížupoklonná nedeľa

Pôst
začíname
s Adamom a Evou
oplakávame svoje hriechy, robíme pokánie,
hľadáme odpustenie u Boha aj u ľudí.
Hosanna! Prichádza kráľ.
Pripomíname
si
víťazstvo
nad
ikonoborectvom a pravé uctievanie Pána
Boha a svätých.
Polovica pôstu. „Tvojmu krížu klaniame sa
Vládca,
a tvoje
sväté
vzkriesenie
oslavujeme.“

4. pôstna nedeľa
Nedeľa Jána Klimaka
5. pôstna nedeľa
Nedeľa
prepodobnej
Márie Egyptskej

Syn Boží
ale aby
ukazuje
cestu do

Kvetná nedeľa

neprišiel, aby sa dal obsluhovať,
slúžil iným. Táto nedeľa nám
cestu pokory a kajúcnosti ako
neba.

(Pomôcka: každý krúžok značí jednu nedeľu):
2.týždeň

3.týždeň

4.týždeň
prostredný

5.týždeň

6.týždeň

7.týždeň
strastný
PASCHA

KVETNÁ nedeľa

SYROPÔSTNA N.

1.týždeň

Úloha 2: Aké zvieratko použil Pán Ježiš na cestovanie? Vymaľuj.

Šikovné ruky: vyrob si palmové ratolesti
Budeš potrebovať: zelený papier, nožnice, slamku
alebo paličku, ceruzku, lepidlo alebo lepiacu pásku
a túto predlohu:

Predlohu si vystrihni
a obkresli ju na
zelený papier,
ktorý si najskôr
prelož na polovicu.
Potom vystrihni a
roztvor.
V mieste ohybu nalep
slamku.
Hotovo.
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Úloha 3: Pomôž nájsť Ježišovi a jeho učeníkom cestu do Jeruzalema.

