„Prijmi ma
dnes,
Boží Synu,
za spoločníka
na svojej
tajomnej
večeri.“
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SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK

V tento deň prežívame udalosť PÁNOVEJ TAJOMNEJ (POSLEDNEJ) VEČERE. Ježiš najprv
umyl všetkým učeníkom nohy (robievali to otroci), čím ukázal svoju pokoru a poníženosť.
Potom zasadli k stolu a jedli veľkonočného baránka. Ježiš vzal chlieb, vzdával Bohu vďaky
a dával apoštolom hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich
a hovoril: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na
odpustenie hriechov.“ Takto Kristus ustanovil SVIATOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ EUCHARISTIE.

JUDÁŠOVA ZRADA
Judáš Iškariotský sa dohodol s veľkňazmi
a zákonníkmi, že im pri najbližšej príležitosti vydá
Ježiša za 30 strieborných.
Po poslednej večeri išiel Ježiš so svojimi učeníkmi
do Getsemanskej záhrady, ktorá sa nachádza na
Olivovej hore. Bola už noc a Ježiš sa modlil k Bohu,
lebo vedel, čo ho čaká. Vtedy prišiel Judáš so
zástupom vojakov a bozkom naznačil, koho majú
vojaci zajať. Zatknutého Ježiša v tú noc predviedli
pred veľkňaza Kajfáša.
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Biblický kvíz - Judáš
Priraď k otázkam správnu odpoveď:
OTÁZKA:

________ Aké priezvisko mal Judáš?
________ Judáš patril medzi dvanásť ..........?
________ Keď Mária Magdaléna pomazala Ježišovi nohy voňavým olejom, prečo Judáš povedal, že
sa mohol tento olej radšej predať za tristo denárov a rozdať chudobným?
________ Kto zaplatil Judášovi za Ježišovu zradu?
________ Koľko peňazí dostal Judáš za Ježiša?
________ Ako sa volá miesto, kde zradil Judáš Ježiša?
________ Pred tým, než Judáš Ježiša pobozkal, nazval ho .........?
________ Čo podal Ježiš Judášovi ako znak, že on je zradca?
________ Ktorý z neskorších apoštolov nahradil Judášovo miesto?

ODPOVEĎ:

1. Matej

2. 30 strieborných
3. Getsemanská záhrada
4. Veľkňazi

5. Bol zlodej
6. Chlieb

7. Rabbi (učiteľ)
8. Apoštoli

9. Iškariotský

MOJA ÚLOHA:

Vo veľký štvrtok biskup umýva v katedrále nohy vybraným
dvanástim kňazom podľa príkladu Pána Ježiša. Ježiš umyl

učeníkom nohy, aby im naznačil, že sa neprišiel dať obsluhovať,
ale slúžiť iným. Ukáž aj ty doma, že máš rád svojich súrodencov
a rodičov a umy niekomu z nich nohy.

